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BÆREDYGTIGHED 
SOM GRUNDPRINCIP
ƒ
"Bæredygtighed" som idé og begreb er ikke ny og stammer oprindeligt fra skovbrug i det 18.  
århundrede. Allerede dengang var man overbevist om, at man kun skulle fælde så mange træer, 
som der kunne nå at vokse op igen. Vores virksomhed har sine rødder i skovbrug. For os er det 
derfor helt naturligt at tænke langsigtet – og frem for alt i kredsløb. Princippet om at anvende 
begrænsede ressourcer på en måde, så de også står til rådighed for fremtidige generationer, er 
noget vi som en familievirksomhed har forpligtet os til og værdsætter meget.

I den forbindelse optimerer vi som virksomhed også løbende vores processer med henblik på at 
reducere forbruget af råstoffer, vand og energi. Det er vores ambitiøse mål at opfylde kravene  
i Parisaftalen før tid og dermed begrænse den globale opvarmning til under 2° Celsius. STIHL  
Tyskland har siden 2021 været klimaneutral, og nu følger i 2022 alle andre produktionsvirksomheder  
i udlandet samt løbende også salgsvirksomhederne. 
 
Bæredygtige økonomier har fokus på fremtiden. I den forbindelse investerer vi massivt i forskning 
og udvikling. Det er vores mål i dag og i fremtiden at hjælpe mennesker med at bruge, pleje og 
bevare skovene og naturen på en ansvarsbevidst og bæredygtig måde. Innovative STIHL maskiner  
og tjenesteydelser af høj kvalitet og frem for alt med lang levetid, er i den sammenhæng af  
central betydning. 

Din Stihl familie

Selina Stihl
Næstformand 
STIHL advisory board

Dr. Nikolas Stihl
Formand
STIHL advisory board

Karen Tebar
Næstformand 
STIHL advisory board



For os betyder bæredyg-
tighed også at hjælpe 
mennesker i deres  
arbejde på langt sigt.«

Selina Stihl, næstformand i STIHL advisory board

»

Kunderne og miljøet er  
i dag begge centrale i  
vores produktudvikling.«

Dr. Nikolas Stihl, formand i STIHL advisory board

»

Vi tager de globale  
klimamål alvorligt – og 
arbejder for at gøre STIHL 
klimaneutral globalt.«

Karen Tebar, næstformand i STIHL advisory board

»
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Batterikraft. Fra STIHL.

Batteriløvblæser/-suger SHA 56 2929

Sæt HLA 56 med AK 20 og AL 101 3131

Batteristangsav HTA 50 3131

Forlængerrør til HTA 3232

Støttefod til HLA og HTA 3232

Batterimotorsav MSA 300 C-O 3636

Batteribeskæringssav MSA 220 TC-O 3838

Batteridrevet hækkeklipper HSA 94 R, 75 cm 4040

Batteriforstøver SGA 85 4747

Batteri AP 500 S 5050

Multilader AL 301-4 5151

Batteriholder 5454

SAVNING OG KLIPNING

Motorsave, stangsave  
og skæreudstyr

Service Kits til motorsave 8282

Stangsav HT 135 8787

Service Kit til stangsav 8888

Hexa savkæder 100100

Hexa Upgrade Kit 101101

Ryttermål til Hexa savkæder 109109

Sekskantfile til Hexa savkæder 109109

Slibeskive til Hexa savkæder 110110

Hækkeklippere og stanghækkeklippere

Service Kits til hækkeklippere 120120

 

KombiSystem og MultiSystem

Stangsav HT-KM 136136

Service Kits til stangsav 138138

 

Betonsav og skæremaskiner

Service Kits til skæremaskiner 154154

Diamantskæreskiver D-B10, D-BA10, D-BA90 og D-SB90 159159

SLÅNING OG PLANTNING

Robotplæneklippere, plæneklippere, 
havetraktorer og vertikalskærere 

Biokit AMK 443 / AMK 448 186186

 Nyheder

Oversigt
ƒ



Trimmere og kratryddere 

Kratrydder FS 361 C-EM 212212

Kratrydder FS 411 C-EM 212212

Kratrydder FS 461 C-EM 213213

Kratrydder FS 491 C-EM 213213

Kratrydder FS 561 C-EM 213213

Service Kits til trimmere og kratryddere 220220

AutoCut spoleindsatser 231231

Rundsavklinge WoodCut 250-26 234234

Slitagebeskyttelse til PolyCut 28-2/48-2 trimmerhoveder 236236

Trimmerhoved PolyCut 28-2/48-2 237237

Skærme til værktøjer af metal, trimmerhoveder  
og PolyCut, kompostklinger og rundsavklinger 237237

RENGØRING OG OPRYDNING

Rengøringsmaskiner

Service Kits til løvblæsere 271271

Højtryksrenser RE 80 284284

Højtryksrenser RE 100 PLUS CONTROL 284284

Højtryksrenser RE 120 PLUS 286286

Terrasserenser RA 90 289289

Sæt til rengøring af køretøjer til RE 80 – RE 170 PLUS 289289

Slangeholder 290290

TILBEHØR

INTELLIGENTE LØSNINGER

Høreværn ADVANCE ProCOM 320320

Høreværn med hjelmfæste ADVANCE ProCOM 320320

Smart Connector 2 A 325325

Forbrugsstoffer

Savkædeolie MultiOil Bio, 150 ml 332332

Personligt sikkerhedsudstyr

Sikkerhedssko Worker S2 362362

Sikkerhedsstøvler Worker S3 362362

Høreværn TIMBERSPORTS® EDITION 366366

Høreværn S2H 366366

Ansigts-/høreværnsæt GPC 30 / GPA 30 368368

Hjelm ADVANCE X-CLIMB ME 370370

Hjelm X-Forest 370370

Brand Shop

STIHL KOLLEKTION 394394

STIHL TIMBERSPORTS® 409409
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Høj ydelse og tre driftstilstande gør den optimal til mange  
forskellige opgaver - f.eks. fældning, beskæring eller afgrening. 
Ergonomisk konstruktion, STIHL antivibrationssystem, intuitivt 
betjenings- og informationspanel med LED-display, integreret 
køleluftfilter samt justerbar oliepumpe. Som standard med 
olieføler og LED-display, der aktivt informerer brugeren  
i tilfælde af oliemangel. Med henblik på enkel integration  
af MSA 300 C-O i STIHL connected-systemet leveres  
batterimotorsaven med Smart Connector 2 A.

MSA 300 C-O
Kraftig batterimotorsav til professionelle

 Nyheder

Højdepunkter
ƒ

SidE 36



ADVANCE 
ProCOM
Intelligent kommunikationsløsning

Høreværn og innovativ kommunikationsløsning til professionelle inden for bl.a. 
skovbrug. Giver mulighed for netværksforbindelse af op til 16 personer over 
en afstand på op til 600 m. Med filter til aktiv dæmpning af kraftig maskinstøj. 
Bluetooth®-forbindelse til smartphone giver mulighed for telefonsamtaler, musik 
eller stemmeassistenter. Let betjening med knapper, der også kan betjenes med 
handsker. Indbygget FM-radio, og elektronikken er effektivt indkapslet og beskyt-
tet mod regn, fugt og snavs. Opladning sker let via en indbygget oplader med 
USB-C-tilslutning. Fås som høreværn ADVANCE ProCOM og som eftermonterbare 
høreværn ADVANCE ProCOM med hjelmfæste til hjelmene FUNCTION Universal, 
G3000, ADVANCE X-Forest og ADVANCE X-Climb.

SidE 320

MSA 220 TC-O

DEN KRAFTIGSTE BATTERI-
BESKÆRINGSSAV I STIHL 
SORTIMENTet

Alsidig beskæringssav. Meget komfor-
tabel betjening takket være elektronisk 
betjeningssystem med oplåsningsknap 
og LED-display. Som standard med 
justerbar oliepumpe, olieføler og 
LED-display, der aktivt informerer 
brugeren ved oliemangel.

SidE 38

RE 100 PLUS 
CONTROL
Særdeles praktisk
højtryksrenser

Letvægtshøjtryksrenser med PLUS for 
enestående komfort. CONTROL funktion 
via kontrolhåndtag med LED-display og 
trykjustering direkte på lansen. Slanget-
romle (PLUS) for nem håndtering og 
opbevaring af højtryksslangen. 3-i-1 dyse 
og integreret rengøringsmiddeltank på 
maskinen.

SidE 284

SHA 56

Den første batteridrevne 
løvblæser/løvsuger i 
STIHL sortimentet 

Praktisk 2-i-1 maskine, der både fungerer 
som løvblæser og løvsuger, og hvor det 
opsugede materiale (f.eks. blade og 
hækafklip) findeles af den integrerede 
kompostklinge inden det havner i 
opsamlingsposen. Maskinen kan hurtigt 
og nemt omdannes fra blæse- til 
sugefunktion uden brug af værktøj.

SidE 29

+

kompostklinge inden det havner i 
opsamlingsposen. Maskinen kan hurtigt 
og nemt omdannes fra blæse- til
sugefunktion uden brug af værktøj.
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Rengøring og vedlige-
holdelse – nemmere end 
nogensinde før
ƒ
Vil du sikre, at dine STIHL maskiner er driftssikre og klar til brug med lang levetid på en proaktiv måde? 
Med vores Service Kits, sværd- og kædepakker og Care & Clean Kits kan du nu selv foretage enkel standard-
vedligeholdelse og -inspektion samt pleje og rengøring af dine maskiner. Vi har samlet de nødvendige komponenter i 
en række forskellige specifikke pakker.

NYHED
Service Kits
Til simpel standardvedligeholdelse

Med enkel og regelmæssig vedligeholdelse kan du understøtte 
dine STIHL benzinmotorsaves og motorredskabers 
driftssikkerhed og levetid på en proaktiv måde. Service Kits 
indeholder alle nødvendige komponenter. Luftfilter, tændrør 
og brændstoffilter er afstemt efter din maskine og kan udskiftes 
i få simple skridt.

  Du finder vores Service Kits på tilbehørssiderne 

i produktkapitlet.

SVÆRD- OG KÆDEPAKKE 
Pålidelig og kLAr til brug

Med STIHL sværd- og kædepakker kan du sikre, at din motorsav 
altid er klar til brug – overalt og til enhver tid. De forskellige 
pakker indeholder en maskinspecifik sammensætning af sværd 
og savkæder - et svær og to kæder. På den måde har du altid 
og overalt en passende reservekæde eller et reservesværd til 
rådighed og kan hurtigt komme i gang med arbejdet igen.

  Du finder vores sværd- og kædepakker på side 103.



Care & Clean Kit
Til specifik maskinpleje

Dine maskiners ydelse afhænger af rengøring og pleje. Med 
STIHL Care & Clean Kits får du de rigtige komponenter til 
specifik og maskinrelevant pleje. Fås til iMOW® og plæneklip-
pere, hækkeklippere og stanghækkeklippere samt trimmere 
og kratryddere.

  Du finder vores Care & Clean Kits på side 335.

YDERLIGERE PRODUKTER I 
VORES VEDLIGEHOLDELSES-
SORTIMENT:

NYHED
HEXA UPGRADE KITS 
for højere skæreydelse

Til ombygning af din motorsav til det nye profesionelle 
STIHL Hexa skæresystem. Hvert kit indeholder to 
Hexa savkæder, en Hexa fil og en fileholder i træ.

  Se side 101.

11Nyheder | Vedligeholdelsesprodukter



STIHL TIMBERSPORTS® 
World Championship 
får sin debut i 
Sverige i 2022
ƒ
For første gang kommer sæsonens internationale højdepunkt for sportsskov-
huggereliten til Sverige. 28. og 29. oktober 2022 bliver Partille Arena i 
Göteborg til centrum for TIMBERSPORTS® verdenen. Mere end 120 
sportsskovhuggere fra mere end 20 lande stiller op ved konkurrencen med kraftige 
motorsave og knivskarpe økser. Efter at de internationale TIMBERSPORTS® 
konkurrencer i 2020 og 2021 i stort omfang måtte afholdes uden publikum, 
kan TIMBERSPORTS® fans fra Sverige og resten verden igen endelig 
glæde sig til en medrivende stemning i særklasse. Billetter til højdepunktet 
af TIMBERSPORTS® sæsonen 2022 fås allerede og kan købes på 
stihl-timbersports.com eller partillearena.se/timbersports

Gider du ikke vente 
på verdensmesters-
kabet?

Du kan nu se TIMBERSPORTS® på YouTube! 
Her finder du, ud over de vigtigste forklaringer 
af sporten, alle konkurrencehøjdepunkter samt 
spændende dokumentarer. 
youtube.com/stihltimbersports 

skjorte »plaid«
Unisex 
100 % bomuld

Meget mere end blot en "skovhuggerskjorte" – denne STIHL 
flannel ternet skjorte er en favorit for alle fans. Detaljer: 
Påsyede lommer med klap, sort knap og diskret broderet økse 
i brysthøjde.

Rød /sort

Størrelse XS

Artikelnr. 0421 400 0344

Størrelse L

Artikelnr. 0421 400 0356

Størrelse S

Artikelnr. 0421 400 0348

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 400 0360

Størrelse M

Artikelnr. 0421 400 0352

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 400 0364

NYHED



WORLD CHAMPIONSHIP 2022

Vi sørger for, at du kommer i konkurrencestemning med det rigtige udstyr:

kasket 
»AXE BLACK«
unisex
100 % bomuld

Cool enfarvet look: Sort baseballkasket i klassisk 5-panels 
design med topsyede sømme og sort økseprint foran. 
»STIHL TIMBERSPORTS®«-mærke på lukningen bagpå, som 
kan bruges til at justere kasketen, så den passer til enhver 
hovedform. 

Sort

Størrelse One size

Artikelnr 0420 540 0017

NYHED

bælte »Axe«
100 % bomuld

Perfekt hold, perfekt look. Bæltet i ren bomuld sørger 
ikke bare for, at dine jeans eller arbejdsbukser sidder godt – 
det store metalspænde gør det også til et ægte blikfang. 
De fræsede krydsede økser sikrer et super cool look. Bæltet 
er let at afkorte, og den robuste metalende sørger for, at 
bæltet ikke trævles op.

Sort

Længde 120 cm (kan forkortes)

Artikelnr. 0464 081 0030

TRUCKER KASKET
»kiss my axe«
unisex
100 % polyester

Den klassiske truckerkasket i 100 % polyester passer ind 
overalt. Kasketten er holdt i sorte og hvide kontrastfarver, der 
leder opmærksomheden hen på det cool »KISS MY AXE« logo, 
som pryder fronten. Kaskettens størrelse kan indstilles via 
snapback-lukkeanordningen.

Sort / hvid

Størrelse Artikelnr
One size 0464 021 0050

hoodie »AXE«
Unisex
55 % bomuld, 45 % polyester

Det bedste bliver lige en tand bedre! Den grå hoodie i double-
face-jersey, 55 % bomuld, 45 % polyester med øksetryk på 
brystet er vores nye yndlingsallrounder. Smarte detaljer som 
hættens orange indvendige for, snøreender i metal og STIHL 
TIMBERSPORTS® »KISS MY AXE«-emblem på ærmet gør
hoodien til et must for både mænd og kvinder!

Grå

Størrelse M

Artikelnr. 0421 400 0052

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 400 0060

Størrelse L

Artikelnr. 0421 400 0056

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 400 0064

13STIHL TIMBERSPORTS®



Batterikraft.  
Fra STIHL.
ƒ

            





YDELSE SAT I SYSTEM.
STIHL BATTERIKRAFT.
ƒ

AI-line 2020

AS-system 2222

AK-system 2626

AP-system 3636
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Ægte kraftbundter 
ƒ
BATTERIDREVNE MASKINER TIL ENHVER UDFORDRING

Pleje af skove og grønne arealer stiller både mennesker og maski-
ner over for mange udfordringer – også hvad udholdenhed angår. 
Vores batterisystemer AS, AK og AP samt AI-line har løsningen: 
Kraftige, komfortable og fleksible batteridrevne maskiner med lang 
driftstid. Uanset om det er til privat eller professionel brug – med 
batterikraft fra STIHL får du driftssikker ydelse.

TIL PRIVATE:  
SKRÆDDERSYET YDELSE

UDFØR LET FORSKELLIGT
HAVEARBEJDE
ƒ

AS-system

De kompakte og praktiske maskiner i AS-systemet er perfek-
te til lejlighedsvis havearbejde samt opgaver omkring huset. 
Den nødvendige strøm leveres på driftssikker vis af udskift-
ningsbatteriet AS 2.

TAG DIG SPONTANT AF
SMÅOPGAVER I HAVEN
ƒ

AI-Line

Maskinerne i AI-line er hurtige og lette at betjene, og
med dem er du optimalt udstyret til at virkeliggøre
dine havevisioner. Når det integrerede batteri skal
oplades, skal maskinen blot sluttes til en stikkontakt.

1818 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



SUVERÆN HÅNDTERING AF
AMBITIØSE PROJEKTER
ƒ

AK-system

AK-systemet imponerer med høj ydelse og lang driftstid. 
Med det alsidige udvalg af maskiner kan du klare alle 
opgaver i haven. Alle AK-batterier kan kombineres med 
opladerne AL 101, AL 300 og AL 500 og alle maskiner i 
AK-systemet.

LØS PROFESSIONELLE  
OPGAVER
ƒ

AP-system

Vores AP-system omfatter en bred vifte af meget højty-
dende og støjsvage batteridrevne maskiner. Med deres 
ydelse og driftstid er de perfekt egnede til daglig profes-
sionel brug - f.eks. inden for landskabs-, have- og træpleje. 
Men de er også velegnede til kommunale opgaver.

TIL PROFESSIONELLE:
KOMPRIMERET KRAFT
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AI-LinE
ƒ

 ● Til private brugere

 ● Til spontane småopgaver i haven

 ●  Med integreret batteri for hurtig 
og ukompliceret håndtering

HSA 45  ④

18 V • 2,3 kg ①

Særlig let batteridrevet hækkeklipper med godt skær til trim-
ning af mindre hække og buske omkring huset. Enkeltslebet 
kniv med 24 mm tandafstand, integreret skærbeskyttelse og 
brugerværn, integreret 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med 
ladetilstandsindikator samt sikkerhedsnøgle. Batteriladetid 
145 min/210 min (80 % /100 %). Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 122.

Skærelængde 50 cm 

Artikelnr. 4511 011 3501

BGA 45  ④

18 V • 2,2 kg ①

Let og praktisk batteriløvblæser til rengøring af mindre, 
husnære arealer. Rund dyse, integreret 18 V Lithium-Ion- 
batteri (45 Wh) med ladestandsindikator. Batteriladetid 
210 min /300 min (80 % /100 %). Yderligere oplysninger  
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 274.

Artikelnr. 4513 011 5901

① Vægt inkl. batteri
② Opgivelserne er vejledende og kan variere efter type af arbejdsopgave

2020 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



FSA 45 ④

18 V • 2,3 kg①

Kompakt batteritrimmer til enkle trimnings- og finpudsnings-
opgaver omkring huset. Integreret 18 V Lithium-Ion batteri 
(36 Wh) med ladestandsindikator samt sikkerhedsnøgle 
til opstart. Rigrør og bøjlegreb kan indstilles uden brug af 
værktøj, og trimmerhovedets vinkel kan justeres til vertikal 
kanttrimning. Let udskiftning fra PolyCut kniv til trimmertråd, 
uden udskiftning af trimmerhoved. Afstandsbøjlen sikrer op-
timal trimning. Batteriladetid 145 min/210 min (80 %/100 %). 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 226.

Artikelnr. 4512 011 5701

③ De angivne arbejdstider pr. opladning, og arealstørrelsen til hver opladning er estimater og kan variere afhængigt af maskinens brug
④ Symbolforklaring på side 414

Batterirækkevidde② Arbejdstid pr. opladning③ (op til…)

HSA 45 Op til … m2 hæk

80 m2 40 min

BGA 45 Til tørt løv på asfalt op til … m2

200 m2 10 min

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

250 m / 50 m2 20 min / 12 min

HSA 45

2121BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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AS-System
ƒ

 ● Til private brugere

 ● Til grund- og havepleje samt mindre  
rengøringsopgaver

 ●  Med det effektive batteri AS 2

HSA 26  ③

10,8 V • 0,8 kg ①

Let og kompakt batteridrevet busktrimmer. Med buskkniv til  
tilbageskæring og pleje af mindre, stedsegrønne hække og  
småbladede prydtræer - med optimeret STIHL knivgeo-
metri for optimale klipperesultater. Med den medfølgende 
græskniv kan den også anvendes til klipning af plænekanter. 
Skridsikkert betjeningsgreb giver perfekt ergonomi, hurtig 
og værktøjsfri udskiftning af kniven, med ladestandsindikator, 
der altid giver overblik over batteriets resterende kapacitet. 
Batteriet AS 2 passer kun til produkterne i AS-systemet og er 
ikke kompatibelt med HSA 25. HSA 26 fås i sæt eller som indi-
viduel maskine. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 122.

Indeholdt i sæt:

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

HSA 26 uden batteri, lader og transporttaske, inkl. busk- og græskniv
Skærelængde 20 cm

Artikelnr. HA03 011 3514

Sæt HSA 26 med AS 2 og AL 1
Skærelængde 20 cm

Artikelnr. HA03 011 3516

Teleskopskaft til HSA 26

Giver mulighed for ergonomisk arbejde 
med HSA 26 i lodret stilling. Enkel og 
 hurtig forbindelse med HSA 26 samt 
bekvem udskiftning af batteriet AS 2  
i håndtaget. Trinløs teleskopfunktion fra 
95 – 110 cm, arbejdsvinklen kan indstilles 
med 125°, letkørende ruller, softgreb. 
Teleskopskaftet passer udelukkende 
til HSA 26 og er ikke kompatibelt med 
GTA 26 eller HSA 25.

Artikelnr. HA03 710 7100

① Vægt uden batteri, med buskkniv 
② Vægt uden batteri, med skæreværktøj

2222 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



gta 26 ③

10,8 V • 1,2 kg②

Alsidigt anvendelig batterihåndsav. Til beskæring af træer 
og buskads, til findeling af grene og til byggeri med træ. Med 
1⁄4"-PM3 savkæde til høj skæreeffekt og kraftfulde snit. Skrid-
sikkert betjeningsgreb for perfekt ergonomi. Værktøjsfri kæ-
deudskiftning, fleksibel beskyttelseskappe til sikkert arbejde, 
med ladestandsindikator. GTA 26 fås i sæt eller som individuel 
maskine. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detal-
jer findes på side 382.

Indeholdt i sæt:

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

GTA 26 uden batteri, lader og transporttaske, inkl. Multioil Bio 50 ml
Sværdlængde 10 cm

Artikelnr. GA01 011 6908

Sæt GTA 26 med AS 2 og AL 1
Sværdlængde 10 cm

Artikelnr. GA01 011 6918

Hylster til GTA 26

Gør det muligt at medbringe GTA 26 
i bæltet, så den er let tilgængelig ved 
arbejdet. Den variable benrem fikserer 
hylsteret på låret og sørger for høj bæ-
rekomfort. Den supplerende rem holder 
GTA 26 fast i hylsteret. 

Artikelnr. GA01 490 1700

③ Symbolforklaring på side 414

1⁄4"-PM3-savkæde – 
til kraftfulde snit med GTA 26

1⁄4"-PM3 savkæde samt kædehastigheden på 8 m/s giver 
hurtigt arbejde og gode klipperesultater. Takket være 
kædehjulsdækslet med vingemøtrik er det let at udskifte 
kæden på GTA 26 uden værktøj. Bestillingsoplysningerne 
vedr. 1⁄4"-PM3 savkæde til sværdet Light kan ses på side 
106 og 107.

SidE 332
Multioil Bio

Miljøvenlig og samtidig alsidigt anvendelig, f.eks. til 
kædesmøring på GTA 26. Vælg mellem 50 ml og 150 ml.
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batteri AS 2

Let, kompakt og kraftigt 10,8 V-batteri. Kompatibelt med alle 
10,8 V-maskiner fra STIHL AS-system (ikke HSA 25). 28 Wh 
batterienergi①, Vægt 0,2 kg.

Artikelnr. EA02 400 6500

STANDARDLADER AL 1

230 V. Kompatibel med STIHL batteri AS 2. Med LED-
ladestandsindikator. Ledningsopvikling med velcrobånd. 
Kan monteres på væg.

Artikelnr. EA03 430 2500

① Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer. Med henblik på forlængelse 
af levetiden er den faktiske energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, lavere

② Opgivelserne er vejledende og kan variere efter type af arbejdsopgave

AS 2

Batterienergi① 28 Wh

Batteriladetider kapacitet: 80%/100%

55 min / 70 min

Batterirækkevidde② Arbejdstid pr. opladning③ (op til…)

HSA 26 I trimfunktion op til ... 
buksbomkugler.

30 kugler 110 min

gta 26 Ved savning af grene 
(Ø 4 cm)

op til ... snit

80 snit 25 min

HSA 26

gta 26

③ De angivne arbejdstider pr. opladning og arealstørrelsen til hver 
opladning er estimater og kan variere afhængigt af maskinens brug
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AK-System
ƒ

 ● Til krævende private brugere

 ● Til omfattende opgaver i haven 

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

MSA 120 C-B    ⑥

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

Let batteridrevet motorsav til beskæring af mindre buske og 
træer samt enkle håndværksopgaver. Softgreb, hurtig og let 
værktøjsfri kædestramning, olietank med transparent tank-
dæksel og stor skæreydelse med 1⁄4"-PM3 savkæde. Yder- 
ligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på 
side 90.

MSA 120 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1254 011 5874

Sæt MSA 120 C-B med AK 20 og AL 101 ③

Sværdlængde 30 cm 
Artikelnr. 1254 011 5888

MSA 140 C-B    ⑥

36 V • 1,1 kW ① · 2,7 kg ②

Let batteridrevet motorsav til pleje af havens grønne arealer 
samt enkle håndværksopgaver. 25 % højere skæreydelse sam-
menlignet med MSA 120 C-B. Softgreb, hurtig og nem værk-
tøjsfri kædestramning, olietank med transparent tankdæksel, 
stor skæreydelse med 1⁄4"-PM3 savkæde. Yderligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 90.

MSA 140 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1254 011 5844

Sæt MSA 140 C-B med AK 30 og AL 101 ③

Sværdlængde 30 cm 
Artikelnr. 1254 011 5858

B = Værktøjsfri kædestramning 
C = Komfortversion
R = Loophåndtag
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① Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 90
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③ Med sværd og kæde
④ Vægt uden batteri

⑤ Vægt uden batteri, med skæreudstyr 
⑥ Symbolforklaring på side 414

HSA 56 ⑥

36 V • 2,9 kg④

Særligt let batteridrevet hækkeklipper med høj skæreydelse 
til trimning af buske og hække omkring huset. Enkeltslebet 
kniv med 30 mm tandafstand, knivgeometri med dråbeform, 
der holder kviste bedre fast i kniven, integreret skærebeskyt-
telse, påskruet knivstødsbeskyttelse. Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 122.

HSA 56 uden batteri og lader
Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4521 011 3504

Sæt HSA 56 med AK 10 og AL 101
Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4521 011 3518

FSA 57 ⑥

36 V • 2,7 kg⑤

Meget let og brugervenlig 
batteritrimmer til plæne- og 
plænekantpleje i boligområder. 
Klippediameter 280 mm, skaftets 
længde kan indstilles med tryk-
knap, grebet kan indstilles uden 
brug af værktøj. Afstandsholder 
til klipning omkring forhindringer 
såsom træer og buske. Softgreb 
med optimeret betjeningslogik. 
Trimmerhovedet AutoCut C 3-2
kan fyldes udefra uden værktøj. 
Alternativt fås trimmerhovedet 
PolyCut 3-2 som tilbehør. 
Yderligere oplysninger om udstyr 
og tekniske detaljer findes på 
side 226.

FSA 57 uden batteri og lader
Artikelnr. 4522 011 5734

Sæt FSA 57 med AK 10 og AL 101
Artikelnr. 4522 011 5748

FSA 60 R ⑥

36 V • 3,1 kg⑤

Batteritrimmer i moderne design, 
til pleje af plæne og plænekanter. 
Klippediameter 350 mm. Ergono-
misk greb med trinløs hastigheds-
kontrol. Loophåndtag og robust 
aluminiumsskaft. Afstandsbøjle
til trimning rundt om forhindrin-
ger som træer og buske. Med 
trimmerhovedet AutoCut C 6-2. 
Alternativt fås trimmerhovedet 
PolyCut 6-2, med kunststofknive, 
som tilbehør. Yderligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 226. Tilbehør:

Bæresele

Se side 222

FSA 60 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA04 011 5704

Sæt FSA 60 R med AK 20 og AL 101
Artikelnr. FA04 011 5748
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① Vægt uden batteri
② Vægt uden batteri, i sugetilstand
③ Symbolforklaring på side 414

BGA 57   ③

36 V • 2,3 kg ①

Behageligt støjsvagt batteriløvblæser. Til sammenblæsning 
af blade, græs, papir og andet affald omkring huset. Rundt 
mundstykke, blødt greb og blæserør, der er længdejusterbart i 
tre trin, og som kan tilpasses perfekt til brugerens højde. Fladt 
mundstykke til forøget lufthastighed fås som tilbehør.  
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 274.

BGA 57 uden batteri og lader
Artikelnr. 4523 011 5964

Sæt BGA 57 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. 4523 011 5978

Du finder oversigten over batteriladetider, arbejdstider  
per batteriopladning og batterirækkevidder på side  

33 – 35 samt på  www.stihl.dk/batteriguide.aspx



SHA 56 – én maskine, to anvendelser

SHA 56 er en praktisk 2-i-1-maskine, der både fungerer som løv-
blæser og løvsuger (med integreret kompostkniv). Det er nemt 
og hurtigt at skifte mellem blæse- og sugefunktionen, og det 
kræver ikke værktøj. Håndtaget kan drejes 180 grader. Det giver 
fremragende ergonomi i begge arbejdstilstande. Opsamlings-
posen sættes let og hurtigt på sugerøret, og dermed er SHA 56 
klar til brug i en håndevending.

SHA 56 ③

36 V • 4,2 kg②

Den første batteridrevne kombinerede løvblæser/løvsuger 
(med integreret kompostkniv) i STIHL sortimentet. En praktisk 
2-i-1 maskine til opsugning af f.eks. løv og hækafklip samt 
sammenblæsning af blade og affald i bunker. Det er nemt, 
og kræver intet brug af værktøj, at skifte mellem blæse- og 
sugefunktionen. Drejeligt håndtag med variabel hastighedsre-
gulering for fremragende ergonomi i begge funktioner. Ekstra 
fronthåndtag, stjerneformet kompostkniv i metal og polstret 
sele til brug i sugefunktion. Opsamlingsposen hægtes fast på 
sugerøret og har et asymmetrisk design for maksimal ben-
plads. Rygbåret opsamlingspose fås som tilbehør. Rund dyse 
og to-trins længdejusterbart blæserør, når den bruges som 
løvblæser. Flad dyse for øget lufthastighed fås som tilbehør. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 278.

SHA 56 uden batteri og lader
Artikelnr. SA02 011 7104

Sæt SHA 56 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. SA02 200 0001

NYHED

Inkl. blæserør

som løvblæser

som løvsuger
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C = Komfortversion ① Vægt uden batteri 
② Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinstangsave på side 94
③ Vægt uden batteri, sværd og kæde

④ Med sværd og kæde
⑤ Symbolforklaring på side 414
⑥ Fås fra foråret 2022!

RMA 235  ⑤

36 V • 14,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde 
på 33 cm til små græsarealer. Med automatisk hastighedsre-
gulering og strømningsoptimeret kniv for en længere driftstid. 
Central klippehøjdeindstilling. Sammenklappeligt styr, der kan 
højdeindstilles i to trin. Inklusiv sammenklappelig 30-liters 
græsopsamler med niveaumåler. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 190.

RMA 235 uden batteri og lader
Artikelnr. 6311 011 1411

Sæt RMA 235 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. 6311 200 0011

RMA 339 C  ⑤

36 V • 16,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde 
på 37 cm til små og mellemstore græsarealer. Med automatisk 
hastighedsregulering og strømningsoptimeret kniv for en 
længere driftstid. Central klippehøjdeindstilling og sammen-
klappeligt komfortstyr, der kan indstilles i højden. Inklusiv 
sammenklappelig 40-liters græsopsamler med niveaumåler. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 190.

RMA 339 C uden batteri og lader
Artikelnr.  6320 011 1420

Sæt RMA 339 C med AK 20 og AL 101
Artikelnr. 6320 011 1442
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RLA 240  ⑤

36 V • 15,0 kg ①

Kompakt batteridrevet vertikalskærer til vertikalskæring og 
plæneluftning af mindre græsarealer. Central indstilling af 
arbejdsdybden via drejekontakt på huset, 4-trins højdejuster-
bart styr, arbejdsbredde 34 cm, 16 knive. Inklusiv plænelufter-
valse og græsopsamler på 50 liter. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 202.

RLA 240 uden batteri og lader
Artikelnr.  6291 011 6605

135°

HLA 56  ⑤

36 V • 3,8 kg ①

Let batteridrevet stanghække-
klipper til høje hække og buske 
i private haver. Enkeltslebet kniv 
i dråbeform, knivvinkel trinvist 
justerbar fra - 45° til + 90°, delbart 
skaft letter transporten. Transport-
længde 115 cm, samlet længde 
210 cm. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 128.

tilbehør:

Forlænger-
rør HLA

NYHED  
Støttefod

Se side 32

HLA 56 uden batteri og lader
Artikelnr. HA01 011 2904

NYHED Sæt HLA 56 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. HA01 200 0005

HTA 50  ⑤

36 V • 0,8 kW ② • 3,6 kg ③

Let batteristangsav med høj skæ-
reeffekt til træbeskæring af enhver 
art. 1⁄4"-PM3-savkæde og kædest-
ramning i siden. Med grenkroge til 
let fjernelse af afskårne grene fra 
træet, semitransparent olietank, 
ergonomisk betjeningsenhed og 
delbart skaft for enkel transport 
og pladsbesparende opbevaring. 
Samlet længde 280 cm. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 94.

tilbehør:

NYHED ⑥  
Forlænger-
rør HTA

NYHED  
Støttefod

Se side 32

HTA 50 uden batteri og lader ④

Artikelnr.  LA02 011 6404

Sæt HTA 50 med AK 20 og AL 101 ④

Artikelnr. LA02 200 0002

NYHED – Kan leveres fra foråret 2022!
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Dæksel til AK-systemets 
 batterikammer

Til afdækning af batteri kammeret på maskinerne i STIHL AK- 
systemet  (undtagen RMA 235, RMA 339 C samt RLA 240). 
Beskytter imod støv og snavs ved længere tids opbevaring.

Artikelnr. 4520 602 0900

Forlængerrør HLA

Enkel forlængelse af rækkevidden med 50 cm for batterihæk-
keklipperen HLA 56. I aluminium, vægt 500 g.

Artikelnr. HA01 820 5000

Forlængerrør HTA

Enkel forlængelse af rækkevidden med 50 cm for batteri- 
stangsaven HTA 50. I aluminium, vægt 465 g.

Artikelnr. LA02 820 5000

NYHED – Kan leveres fra foråret 2022!

Støttefod til HLA og HTA

Til beskyttelse af maskinen og batteriet mod direkte kontakt 
med jorden. Til HLA 56 og HTA 50.

Artikelnr. HA01 007 1000

NYHED
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① Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer. Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske energikapacitet, 
der er til rådighed under arbejdet, lavere

TIP FRA FAGMANDEN

Få mest muligt ud af dine                                        
STIHL batterimaskiner!

STIHL tilbyder et stort udvalg af batterier til produkter i 
AK- og AP-systemet. STIHL anbefaler altid et bestemt batteri 
til det pågældende produkt, så du er optimalt udrustet til 
arbejdet. I denne forbindelse tages der højde for den bedste 
kombination af maksimal ydelse af maskinen, tilstrækkelig 
batteritid, så lav vægt som muligt og afbalanceret fordeling 
af vægten. På den måde får du altid det bedste ud af dine 
maskiner.

AK-batterier

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

AK 10 72 Wh batteriydeevne①, 0,8 kg
Artikelnr. 4520 400 6515

AK 20 144 Wh batteriydeevne①, 1,2 kg
Artikelnr. 4520 400 6518

AK 30 180 Wh batteriydeevne①, 1,3 kg
Artikelnr. 4520 400 6512

Standardlader AL 101

230 V. Kompatibel med STIHL 
AP- og AK-batterier. Med lade-
standsindikator (LED) og passiv 
batterikøling. Ledningsopvikling 
med velcrobånd. Kan monteres på 
væg.

Artikelnr. 4850 430 2520

AK 10 AK 20 AK 30

Batterienergi① 72 Wh 144 Wh 180 Wh

Batteriladetider (min) kapacitet: 80%/100%

AL 101 70 / 95 min 135 / 180 min 160 / 205 min

AL 300 30 / 45 min 35 / 55 min 35 / 60 min

AL 500 30 / 45 min 35 / 55 min 35 / 60 min

HurtigladeapparatER

230 V. Til kortere ladetider for 
STIHL batterierne AK, AP og 
AR L. Anordning til vægmonte-
ring og kabelopvikling i husets 
bund. Med driftstilstandsvisning 
via LED og aktiv batterikøling.

AL 300

Artikelnr. 4850 430 5500

AL 500

Artikelnr. 4850 430 5700
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AK 10 AK 20 AK 30

Batterirækkevidde① OG BRUGSTIDER PR. OPLADNING② (op til…)

MSA 120 C-B
Ved savning af kanttræ 

(10 × 10 cm) op til ... snit

18 min
60 snit

40 min
160 snit

55 min
190 snit

MSA 140 C-B
Ved savning af kanttræ 

(10 × 10 cm) op til ... snit

18 min
60 snit

40 min
160 snit

45 min
210 snit

HSA 56
Op till ... m2 hæk

50 min
175 m2

100 min
350 m2

120 min
420 m2

FSA 57 
(med trimmertråd) Græsplænekanter op til ... m/

Græsarealer op til ... m2

25 min
625 m / 125 m2

50 min
1.250 m / 250 m2

60 min
1.500 m / 300 m2

FSA 60 R④

(med trimmertråd) Græsplænekanter op til ... m/
Græsarealer op til ... m2

13 min
500 m / 100 m2

30 min
1.250 m / 250 m2

38 min
1.500 m / 300 m2

BGA 57
Til tørt løv på asfalt 

op til ... m2

10 min
380 m2

22 min
760 m2

27 min
900 m2

HSA 56

Anbefalet batteri
  Reduceret 
maskinydelse

① Værdierne er vejledende og kan variere afhængigt af, hvad der skæres eller suges
② De angivne driftstider pr. opladning og arealangivelserne er vejledende og kan variere 

efter brugen og det, der skal skæres eller suges

3434 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



③ Kan leveres fra foråret 2022!
④ I forbindelse med apparater med højere ydelse klares det samme arbejde på kortere tid, f.eks. FSA 60 R sammenlignet med FSA 57
⑤ Ved bearbejdning af overfladen kun i en retning (ingen krydsning)

AK 10 AK 20 AK 30

Batterirækkevidde① OG BRUGSTIDER PR. OPLADNING② (op til…)

NYHED SHA 56
Til tørt løv på asfalt 

op til ... m2

12 min
38 m2 / 300 m2

25 min
75 m2 / 600 m2

30 min
90 m2 / 700 m2

RMA 235
På græsarealer op til ... m2

150 m2 300 m2 400 m2

RMA 339 C
På græsarealer op til ... m2

120 m2 250 m2 330 m2

RLA 240
På græsarealer op til ... m2

96 m2⑤ 190 m2⑤ 250 m2⑤

HLA 56
Op till ... m2 hæk

50 min
190 m2

100 min
380 m2

120 min
460 m2

NYHED③ HTA 50
Ved savning af kanttræ 

(10 × 10 cm) op til ... snit

25 min
80 snit

45 min
170 snit

60 min
220 snit

35

39 C
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AP-System
ƒ

 ● Til professionelle brugere

 ● Til have-, landskabs- og træpleje 

 ● Med de kraftige Lithium-Ion-batterier  
AP eller de rygbårne AR L-batterier

C = Komfortversion B = Værktøjsfri kædestramning 
O = Olieføler

36 V • 3,0 kW ① • 5,4 kg ②

   ⑤

MSA 300 C-O uden batteri og lader ③

Sværdlængde 35 cm
Artikelnr. MA02 200 0031

Sværdlængde 40 cm

Artikelnr. MA02 200 0034

IPX4

MSA 160 C-B    ⑤

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

Batteridrevet motorsav til anvendelse i  støjfølsomme 
 omgivelser, kræver ikke høreværn. 17 % højere  skæreydelse i 
forhold til den tidligere model, STIHL værktøjsfri kædestram-
ning, værktøjsfrit tankdæksel, 1⁄4"-PM3 savkæde for et fint snit 
og en høj skæreydelse. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 90.

MSA 160 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1250 200 0115

NYHED MSA 300 C-O
Kan leveres fra foråret 2022!

Vores mest kraftfulde 
professionelle batteri- 
motorsav

3636 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



Den mest kraftfulde batteridrevne motorsav fra STIHL til professionelle brugere. Høj ydeevne og de tre tilgængelige driftstilstande 
muliggør optimalt arbejde på tværs af en lang række arbejdsopgaver såsom fældning, beskæring og længdeskæring. Meget ergono-
misk design selv under længere arbejdsperioder takket være et smalt, smidigt design, meget god balance og STIHL antivibrationssy-
stem. Intuitiv betjening og notifikationspanel med LED-display, integrerede køleluftfiltre, fastmonteret møtrik på kædehjulsdækslet, 
justerbar oliepumpe, .325” RS PRO savkæde for fremragende skæreydelse. Som standard monteret med oliesensor og LED-display, 
der sikrer meddelelse, når oliestanden er lav. Monteringsplads til STIHL Smart Connector 2 A.  Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 90.

①  Du finder yderligere sammenligningsværdier for motorsave på side 90
②  Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③ Med sværd og kæde
④ Forklaring kontrolmærker på side 427
⑤  Symbolforklaring på side 414

MSA 200 C-B    ⑤

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②

   ④

Batteridrevet motorsav med høj ydelse til anvendelse  
i  støjfølsomme omgivelser, kræver ikke høreværn. 44 % 
større skæreydelse i forhold til den tidligere model, STIHL 
værktøjsfri kædestramning, værktøjsfrit tankdæksel, med 
1⁄4"-PM3 savkæde for et fint snit og en høj skæreydelse. 
 Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 90.
 

MSA 200 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1251 200 0112

MSA 220 C-B   ⑤

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②

   ④

Alsidig batteridrevet motorsav. 20 % højere skæreydelse 
sammenlignet med MSA 200 C-B. Den høje ydeevne samt det 
professionelle skæreudstyr giver mange forskellige anvendel-
sesmuligheder, f.eks. fældning, afgrening eller byggeri med 
træ. Praktisk, ergonomisk og let at betjene. STIHL værktøjsfri 
kædestramning, værktøjsfrit tankdæksel, med 3⁄8"-PS savkæde 
for meget høj skæreeffekt, barkstød af metal. Yderligere op-
lysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 90. 

MSA 220 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1251 200 0123

3737BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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MSA 161 T    

36 V • 1,25 kW ① • 2,5 kg ②

  

Let og professionel batteridrevet beskæringssav ③ til anvendelse 
i støjfølsomme områder. Med 1⁄4"-PM3-savkæde giver den et 
præcist snit og har høj skæreeffekt, møtrikker ved kædedækslet, 
der ikke kan gå tabt. Læs mere om udstyr og tekniske detaljer 
på side 92.

MSA 161 T uden batteri og lader ④

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1252 200 0068

IPX4

MSA 220 TC-O   

36 V • 2,1 kW ① • 3,3 kg ②

Kraftig professionel batteribeskræingssav ③ til fjernelse af 
stammestykker, kronekorrektion eller fjernelse af dødt træ. 
Elektronisk styresystem med oplåsningsknap for enkel akti-
vering gør betjeningen ekstra nem. Kontrolpanel med 180° 
LED-display til information om motorsavens driftsstatus samt 
visning af, hvorvidt kædebremsen er aktiveret. Som standard 
monteret med oliesensor og LED-display, der sikrer medde-
lelse, når oliestanden er lav. Luftfiltret, der er let at rengøre, 
sikrer lang levetid og optimal motorkøling, 3⁄8" PS3 savkæde 
for fremragende skæreydelse, sidemonteret kædespænding, 
værktøjsfri olietanklåg og låsemøtrik på kædehjulsdækslet. 
Læs mere om udstyr og tekniske detaljer på side 92.

MSA 220 TC-O uden batteri og lader ④

Sværdlængde 30 cm ⑤

Artikelnr. MA01 200 0009

NYHED –  
Kan leveres fra foråret 2022!

IPX4

  Kun så længe lager haves!

 Anbefalet batteri 
  Reduceret maskinydelse 

C = Komfortversion
T = Tophåndtag
O = Olieføler

 AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S
NYHED 
AP 500 S

Batterienergi ⑥ 94 Wh 187 Wh 227 Wh 281 Wh 337 Wh

BATTERIRÆKKEVIDDE  ⑦ OG ARBEJDSTIDER PR. OPLADNING ⑧ (op til … )

MSA 160 C-B

Ved savning af kanttræ  
(10 × 10 cm) op til ... snit

–
42 min

210 snit
50 min

250 snit
62 min

310 snit
74 min

370 snit

MSA 161 T –
42 min

200 snit
50 min

240 snit
62 min

300 snit
74 min

360 snit

MSA 200 C-B –
35 min

160 snit
40 min

210 snit
50 min

270 snit
60 min

320 snit

MSA 220 C-B –
32 min

150 snit
35 min

200 snit
37 min

270 snit 
44 min

320 snit

MSA 220 TC-O
 NYHED 

–
16 min

140 snit
25 min

190 snit
29 min

260 snit
34 min

310 snit

MSA 300 C-O
 NYHED 

– – – –
20 – 44 min⑨

320 snit

① Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 92
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③  Specialudviklet til beskærings- og klatrearbejde for effektivt arbejde til uddannede brugere (arborister)
④ Med sværd og kæde
⑤ Med letvægtssværd

Oversigt over ladetider, arbejdstider pr. opladning og 
batterirækkevidder findes i nedenstående tabel samt på 
stihl.dk/batteriguide.aspx

3838 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



⑥  Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer.  
Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske  
energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, lavere

⑦   Opgivelserne er vejledende og kan variere efter type  
af arbejdsopgave

HSA 66    

36 V • 3,1 kg ⑩

Batteridrevet hækkeklipper med overbevisende stor skære-
ydelse, lav vægt og konstant slagfrekvens selv under krævende 
opgaver. 30 mm tandafstand, knivgeometri med dråbeform 
til bedre fastholdelse af kviste i kniven, enkeltsidet slebet og 
dobbeltbladet skærende kniv, integreret skærebeskyttelse, 
 påskruet knivstødsbeskyttelse. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 122.

HSA 66 uden batteri og lader
Skærelængde 50 cm

Artikelnr. 4851 011 3525

HSA 86    

36 V • 3,3 kg ⑩

Batterihækkeklipperen imponerer med endnu bedre ydeevne 
og effektivitet kombineret med lav vægt og konstant slagfre-
kvens under belastning, selv ved beskæring. 33 mm tandaf-
stand, knive med dobbeltsidet slibning, påskruet  skær- og 
knivstødsbeskyttelse. Yderligere oplysninger om udstyr  
og tekniske detaljer findes på side 122.

HSA 86 uden batteri og lader
Skærelængde 62 cm

Artikelnr. 4851 011 3526

⑧  De angivne  arbejdstider pr. opladning og  
arealstørrelsen til hver opladning er estimater  
og kan variere afhængigt af maskinens brug

⑨  Arbejdstiden pr. opladning varierer afhængigt  
af den valgte driftstilstand

⑩  Vægt uden batteri
 Symbolforklaring på side 414
 Forklaring kontrolmærker på side 427
 Kan leveres fra foråret 2022!

3939BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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① Vægt uden batteri 
②  Vægt uden batteri, med skæreudstyr
③  Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse

④  Symbolforklaring på side 414
⑤  Forklaring kontrolmærker på side 427

R = Loophåndtag (buskryddere) 
R =  Beskæring (hækkeklippere)
T = Formklipning

HSA 94 T    ④

36 V • 3,9 kg ①

Ekstremt kraftig og robust professionel batteridrevet hække-
klipper med dobbeltslebet skær i trim-beskæringsudførelse. 
Højere knivhastighed giver et særligt præcist og rent klippe-
resultat. Længere levetid med ny, forbedret EC-motor. Dreje-
ligt multifunktionsgreb med hastighed, der kan indstilles i tre 
trin, ergonomisk bøjlegreb med indvendig kontakt, friktions-
optimeret kniv samt påskruet skære- og knivstødsbeskyttelse. 
Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A i apparatets hus. 
Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsledning og 
et bæresystem eller et rygbåret AR L-batteri (se side 55). 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 122.

 

HSA 94 T uden batteri og lader
Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4869 011 3555

IPX4

HSA 94 R     ④

36 V • från 4,1 kg ①

Ekstremt kraftig og robust professionel batteridrevet hække-
klipper med dobbeltslebet skær i beskæringsudførelse. Lav 
knivhastighed giver kraftige snit. Længere levetid med ny, for-
bedret EC-motor. Drejeligt multifunktionsgreb med hastighed, 
der kan indstilles i tre trin, ergonomisk bøjlegreb med indven-
dig kontakt, friktionsoptimeret kniv samt påskruet skære- og 
knivstødsbeskyttelse. Forberedt til STIHL Smart Connector 
2 A i apparatets hus. Batteridrift med AP-bæltetasken med 
tilslutningsledning og et bæresystem eller et rygbåret 
AR L-batteri (se side 55). Yderligere oplysninger om udstyr 
og tekniske detaljer findes på side 122.

HSA 94 R uden batteri og lader
Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4869 011 3544

NYHED 
Skærelængde 75 cm

Artikelnr. 4869 011 3545

IPX4

4040 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



FSA 86 R    ④

36 V • 3,2 kg ②

Kraftig batteridrevet trimmer  
i moderne design til slånings-
arbejde langs forhindringer som 
f.eks. træer og buske. Klippe-
diameter 350 mm. Ergonomisk 
betjeningsgreb, trinløs ydelses-
indstilling. Loophåndtag, robust 
aluminiumsskaft, afstandsbøjle. 
Med trimmerhoved AutoCut C 6-2. 
Alternativt fås trimmer hovedet 
PolyCut 6-2 som tilbehør med 
plastknive. Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 226.

Tilbehør:

Bæresele

Se side 222

FSA 86 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA05 011 5704

IPX4

FSA 90    ④

36 V • 3,2 kg ③

Batteridrevet kratrydder til bear-
bejdning af arealer med sejt græs.  
Klippediameter 260 mm med 
græskniv, max. klippediameter 
380 mm med trimmerhoved. To-
håndsgreb, betjeningsgreb med  
dellastfunktion ECOSPEED, dob-
belt skuldersele, kræver ikke  
høreværn. Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 226.

FSA 90 uden batteri og lader
Artikelnr. 4863 200 0083

FSA 130    ④

36 V • 4,5 kg ②

 ⑤

Stærk og let batterikratrydder til 
bearbejdning af arealer med sejt 
græs. Klippediameter 260 mm 
med græskniv, maks. klippediame-
ter 420 mm med trimmerhoved, 
kan indstilles i tre ydelsestrin, 
tohåndsgreb. Batteridrift med 
AP-bæltetasken med tilslutnings-
ledning, et bæresystem samt 
sættet støttepolstring eller med 
et AR-batteri og sættet støttepol-
string (se side 28). Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 226.

FSA 130 uden batteri og lader
Artikelnr. 4867 200 0020
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① Vægt uden batteri
②  Symbolforklaring på side 414

P = Performance
V = Vario-hjuldrift

BGA 200    ②

36 V • 3,2 kg ①

Den mest kraftfulde batteriløvblæser fra STIHL. Behageligt 
støjsvag til professionel brug i byområder og støjfølsom-
me omgivelser. I håndholdt tilstand er den ideel til brug på 
snævre og smalle steder. Til store områder eller ved brug i 
længere tid kan BGA 200 nemt monteres på det specielt 
udviklede Komfort-bæresystem. Du kan lynhurtigt skifte 
mellem håndbåret og ophængt tilstand, og BGA 200 bliver en 
fleksibel 2-i-1-maskine. Den buede form på BGA 200 sikrer, at 
der på trods af den stærke luftstrøm ikke er nogen drejnings- 
eller vippeeffekt på blæseren, hvilket aflaster håndleddet. 
Det andet håndtag og gaslås giver ekstra komfort. Ved et tryk 
på en knap kan blæserørslængden let tilpasses til forskellige 
rengøringssituationer, f.eks i hjørner. Komfort-bæresystemet 
til BGA 200 fås som tilbehør og fastgøres til hoftebæltet på 
det rygbårne AR-batteri. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 274.

BGA 200 uden batteri og lader
Artikelnr. BA01 011 5900

BGA 86    ②

36 V • 2,8 kg ①

Meget kraftigt batteridrevet løvblæser med komfortabel 
betjening til professionel brug, særligt i bymidter, f.eks. på 
lege- og parkeringspladser. Til fjernelse af blade, afskåret 
grønt og snavs. Rundt mundstykke, blødt softgreb, længde-
justerbart blæserør i tre trin, variabel blæsestyrkeindstilling. 
Fladt mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 274. 

BGA 86 uden batteri og lader 
Artikelnr. BA02 011 5903

BGA 100    ②

36 V • 2,5 kg ①

Behageligt støjsvag, let og meget ydelsesstærk batteridrevet 
løvblæser til professionel brug, især i støjfølsomme byområ-
der. Rundt mundstykke, softgreb, blæserør. der kan justeres i 
tre længder. Monteringsring til støttepolstring (tilbehør). Fladt 
mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør. Batteridrift 
via tilsutningsledning samt batteribælte, AP-bæresystem eller 
rygbåret AR-batteri (se side 28). Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 274.

BGA 100 uden batteri og lader 
Artikelnr. 4866 011 5905

Oversigt over opladningstider, arbejdstider pr. oplad-
ning og batterirækkevidder findes på side 56 samt 
på www.stihl.dk/batteriguide.aspx

4242 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



RMA 443 PV   ②

36 V • 24,0 kg ①

Manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde  
på 41 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjde-
indstilling og sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles  
i højden. Med strømningsoptimerede knive for længere  
driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde.  
Den maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks 
trin via et greb på komfortstyret. Med to aktive batterirum til 
seriedrift. Inklusiv sammenklappelig 55-liters græsopsamler 
med niveauindikator. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 190.

RMA 443 PV uden batteri og lader
Artikelnr. 6338 011 1435

Sæt RMA 443 PV med AP 200 og AL 300
Artikelnr. 6338 200 0072

RMA 448 PV   ②

36 V • 24,0 kg ①

Højtydende batteriplæneklipper med en klippebredde på 
46 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeind-
stilling og sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles 
i højden. Med strømningsoptimerede knive for længere 
driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde. Den 
maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks trin 
via et greb på komfortstyret. Med to aktive batterirum til se-
riedrift. Inklusiv sammenklappelig 55-liters græsopsamler med 
niveauindikator. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 190.

RMA 448 PV uden batteri og lader
Artikelnr. 6358 011 1435

Sæt RMA 448 PV med AP 300 og AL 300
Artikelnr. 6358 200 0028
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④ Med sværd og kæde
⑤  Symbolforklaring på side 414

RMA 765 V   ⑤

36 V • 44,0 kg ①

Professionel batteriplæneklipper til regelmæssig pleje af 
 plæner i særligt støjfølsomme områder, f.eks. boligområder, 
skoler eller hospitalshaver. 63 cm klippebredde, strømnings-
optimeret skæresystem med to knive, klippehøjdeindstilling pr. 
hjul, elektrisk Vario-hjuldrift samt højdejusterbart og sam-
menklappeligt komfortstyr. Arbejdshastigheden kan indstilles 
variabelt i flere trin via en knap på styret. Græsopsamler på  
80 liter med niveauindikator. Yderligere oplysninger om udstyr 
og tekniske detaljer findes på side 190.

RMA 765 V uden batteri og lader
Artikelnr. 6392 011 1400

Tilbehør:

Dobbelt-
batterikam-
meradapter  
ADA 700

Se side 54

RMA 2 RPV   ⑤

36 V • 23,0 kg ①

Let og manøvredygtig batteribioklipper med en klippebredde 
på 46 cm til mellemstore græsarealer. Klippehøjdeindstilling 
pr. aksel, Quick-Fix-hurtigspændere og sammenklappeligt 
styr. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde. Den 
maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks trin 
via et greb på styret. Med to aktive batterirum til seriedrift. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 190.

RMA 2 RPV uden batteri og lader
Artikelnr.  6357 011 1415

Sæt RMA 2 RPV med AP 300 og AL 300
Artikelnr.  6357 200 0008

① Vægt uden batteri
②  Du finder yderligere sammenligningsværdier  

for benzintangsave på side 94
③ Vægt uden batteri, sværd og kæde

P = Performance
R = Bio-plæneklipper
V = Vario-hjuldrift



HTA 66 ⑤

36 V • 1,05 kW② • 3,3 kg③

Særlig let og støjsvag, men stærk 
batteridrevet stangsav til pleje af 
grunde, haver og frugttræer. Med 
¼"-PM3 savkæde, let drivhoved 
med grenkroge og stift skaft. 
Samlet længde 240 cm. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 94.

Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

HTA 66 uden batteri og lader④

Artikelnr. LA03 200 0001

IPX4

115°

HLA 66 ⑤

36 V • 3,8 kg①

Let batteridrevet stanghække-
klipper til klipning af høje, brede 
og meget lave hække og buske. 
Knivbjælken kan justeres uden 
værktøj over 115° til top-, side- og 
bundklipning. Dobbeltslebet kniv 
der sikrer et rent klipperesultat. 
Konstant slagfrekvens også under 
belastning. Loophåndtag, trinløs 
omdrejningstalsstyring og intuitivt 
betjeningspanel. Transportlængde 
med sammenfoldet kniv, 125 cm. 
Samlet længde 205 cm. Læs mere 
om udstyr og tekniske detaljer på 
side 128. Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

HLA 66 uden batteri og lader
Artikelnr. 4859 011 2913

IPX4

115°
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HTA 86 ⑤

36 V • 1,05 kW② • 4,6 kg③

Kraftig batteridrevet stangsav. 
Støjsvag og med lavt vibrations-
niveau. Til professionelle brugere 
inden for træpleje, frugtavl og 
kommuner. Til beskæring af træer, 
fjernelse af dødt træ og storm-
skader samt til beskæring af 
frugttræer. ¼“-PM3 savkæde, 
let og kompakt drivhoved med 
robuste grenkroge til enkel 
fjernelse af løse grene fra træet. 
Særligt stift professionelt tele-
skopskaft med hurtig justering 
giver præcis snitlægning.  Samlet 
længde 270-390 cm. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 94.

Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

HTA 86 uden batteri og lader④

Artikelnr. LA03 200 0005

IPX4
HLA 86 ⑤

36 V • 4,8 kg①

Batteristanghækkeklipper med 
stor rækkevidde til professionel 
brug. Særlig velegnet til beskæ-
ring af høje hække og buske samt 
bevoksning tæt ved jorden. Ergo-
nomisk arbejde takket være stabilt 
firkantet teleskopskaft. Både 
skaftlængden og knivbjælken kan 
justeres uden værktøj. Knivbjæl-
ken kan drejes 115° i forbindelse 
med top-, side- og bundklipning. 
Kniv, der er slebet på begge sider, 
for et rent klipperesultat, trinløs 
omdrejningstalstyring og intuitivt 
betjeningsgreb. Transportlængde 
med sammenklappet kniv-
bjælke 180 cm, samlet længde 
260 – 330 cm. derligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 128.

Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

HLA 86 uden batteri og lader
Artikelnr. 4859 011 2933

IPX4

4545BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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①   Vægt uden batteri og KombiVærktøj
②   Leveres med fiberskive
③ Vægt uden batteri og skæreskive

④ Vægt uden batteri og indhold
⑤ Vægt uden batteri

TSA 230 ②   ⑦

36 V • 3,9 kg ③

Let håndterbar batteridrevet skæremaskine til 230 mm skære-
skiver til vådskæring. Kan anvendes indendørs og udendørs, 
skæredybde op til 70 mm, vandtilslutning med kugleventil og 
slangekobling til vådskæring. Spindellås, vedligeholdelsesfrit 
remtræk. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detal-
jer findes på side 154.

TSA 230 uden batteri og lader 
Artikelnr. 4864 011 6605

 
 Ø

 23
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KMA 130 R  ⑥   ⑦

36 V • 3,2 kg ①

Kraftfuld og let batteridrevet KombiMotor med højt drejningsmo-
ment. Tre ydelsesniveauer for energieffektivt, støjsvagt arbejde. 
Alsidig takket være en bred vifte af STIHL KombiVærktøj. Skul-
derrem medfølger. Batteridrift ved hjælp af AP-bæltetasken med 
tilslutningskabel, et bæresystem og støttepolstring eller med 
et AR-batteri og støttepolstring (se side 55). KMA 130 R kan 
ikke anvendes med trimmeren FSB-KM.  Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 138.

KMA 130 R uden batteri og lader
Artikelnr. 4867 011 6824

Passende KombiVærktøj:

YDERLIGERE OPLYSNINGER  
OM KOMBIVÆRKTØJ

På SidE 135 

FS-KM  
Trimmer

BG-KM  
løvblæser

RG-KM
græsklinge

Alle batteridrevne maskiner i STIHL AP-systemet er 
beregnet til professionelle brugere og udviklet til 

daglig anvendelse i al slags vind og vejr. Alle produkter med 
dette symbol kan derfor også anvendes i regnvejr. Stænk-
vandsbeskyttelsen dokumenteres gennem omfattende og 
krævende interne tests.

Batteridrevne STIHL maskiner med dette symbol er 
desuden certificeret i henhold til beskyttelsesklasse 

IPX4. Standarden bekræfter den allerede i de interne tests 
dokumenterede beskyttelse af produktet mod stænkvand fra 
alle sider.

IPX4

HL-KM 145°  
hækkeklipper

NYHED HT-KM  
grensav til  
beskæring i højden

⑥ Høreværn skal bruges, når BG-KM løvblæseren bruges 
⑦   Symbolforklaring på side 414

4646 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



KGA 770  ⑦

36 V • Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 16,0 kg ⑤

Batteridrevet fejemaskine til større inden- og udendørs area-
ler. STIHL MultiClean PLUS-fejesystem, 8-trins central højde-
indstilling, styrerulle i siden, transporthåndtag, kan opbevares 
pladsbesparende på højkant, ergonomisk udformet 2-trins 
højdeindstilalelig skubbebøjle, ekstremt let og kraftbespa-
rende at skubbe takket være batteridrevne tallerkenkoste og 
fejevalse. Dermed muliggøres en særligt effektiv rengøring  
af kanter og hjørner, også selv om maskinen står stille.  
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 282. 
 

KGA 770 uden batteri og lader 
Artikelnr. 4860 011 4705

SGA 85  ⑦

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ④

Komfortabel batteridrevet rygforstøver til flydende plantebe-
skyttelsesmidler og gødning inden for havebrug og landskabs-
arkitektur samt inden for dyrkning af frugter, grøntsager og 
vin. Den kraftige membranpumpe med 6 bars arbejdstryk gør 
den særligt højtydende. Justerbar dyse med kegleform, trinløs 
trykindstilling via drejeknap under arbejdet, stor påfyldnings-
åbning til enkel påfyldning af tanken, holder til sikker opbe-
varing af lansen under pauser. Ergonomisk bæresystem med 
justerbar brystsele giver høj komfort under arbejdet. Diver-
se mundstykker til forskellige anvendelser fås som tilbehør. 
 Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes  
på side 252.

SGA 85 uden batteri og lader, inkl. hoftesele
Artikelnr.  4854 200 0001

NYHED

INKL.  
Hoftesele med 
hylster
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ÆGTE PROFESSIONEL 
POWER. MED BATTERI.
ƒ
Til alle, der altid giver sig fuldt ud

Vores batteridrevne maskiner i AP-systemets 135-serie til professionelle inden for 
havebrug og landskabsarkitektur, kommuner og ejendomsservice imponerer med høj 

ydelse, lang levetid og lavt støjniveau. De er desuden forberedt til STIHL connected 
og har plads til STIHL Smart Connector 2 A i maskinens hus. Dermed kan disse maski-
ner let integreres i STIHL connected.

① Vægt uden batteri 
② Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinteleskopstangsave på side 94
③ Vægt uden batteri, med sværd og kæde, med stander

K = Kort skaft
R =  Loophåndtag

145°

 t
el

es
ko

pi
sk

 

HTA 135     ⑧

36 V • 1,5 kW ② • 6,8 kg ③

Kraftig STIHL batteristangsav. 
Støjsvag og med lavt vibrations-
niveau. Til professionelle bruge-
re inden for træpleje, frugtavl 
og kommuner. Til beskæring af 
træer, fjernelse af dødt træ og 
stormskader samt til beskæring af 
frugttræer. ¼“-PM3 savkæde, let 
magnesiumdrev med støbte, robu-
ste grenkroge til enkel fjernelse af 
løse grene fra træet. Særligt stift 
professionelt teleskopskaft med 
hurtig justering giver præcis snit-
lægning. Forberedt til STIHL Smart 
Connector 2 A. Samlet længde 
285-405 cm. Yderligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 94.

Inkl.  
Støttefod

HTA 135 uden batteri og lader ④

Artikelnr. LA01 200 0002

IPX4
HLA 135     ⑧

36 V • 5,6 kg ①

Kraftig batteridreven stanghække-
klipper til professionel anvendelse 
i støjfølsomme omgivelser. Til 
klipning af buske og buskads samt 
bevoksning i  jordhøjde. Knivbjæl-
ken kan indstilles 145° i forbindelse 
med hoved-, side- og bundklip-
ning. Kniv, der er slebet på begge 
sider, giver et rent klipperesultat. 
Intuitivt betjeningsgreb med LED- 
display. Forberedt til STIHL Smart 
Connector 2 A. Samlet længde 
249 cm. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes 
på side 128.

HLA 135 uden batteri og lader
Artikelnr. HA04 200 0001

Flere versioner: HLA 135 K (uden loophåndtag) se tabellen på side 128.

IPX4

④ Med sværd, savkæde og stander
⑤ Vægt uden batteri og KombiVærktøj

Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

4848 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



FSA 135     ⑧

36 V • 4,9 kg ⑥

Robust og højtydende batteridrevet 
kratrydder med AP- batterikammer i 
maskinen. Til bearbejdning af græs og 
krat i støjfølsomme omgivelser. Klip-
pediameter 260 mm med græsklinge, 
maks. klippediameter 420 mm med 
trimmerhoved. Ergonomisk betje-
ningsgreb med valg af omdrejningstal 
i tre trin og LED-display samt trinløs 
regulering af omdrejningstal, tohånds-
greb, dobbelt skulderrem, luftfilter  
til lang levetid. Alsidig anvendelse 
takket være et bredt udvalg af  
STIHL skæreredskaber. Forberedt til 
STIHL Smart Connector 2 A. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 226.

FSA 135 uden batteri og lader
Artikelnr. FA01 200 0000

Flere versioner: FSA 135 R se tabellen på side 226.

IPX4

⑥ Vægt ekskl. batteri, inklusiv skæreudstyr
⑦ Høreværn skal bruges, når BG-KM løvblæseren bruges
⑧ Symbolforklaring på side 414

KMA 135 R   ⑦   ⑧

36 V • 3,4 kg ⑤

Robust og højtydende batteridrevet KombiMotor i moderne 
design med AP-batterikammer i maskinen. Til arbejde i støjføl-
somme omgivelser. Alsidig anvendelse takket være et bredt 
udvalg af STIHL KombiVærktøj. Ergonomisk betjeningsgreb 
med valg af omdrejningstal i tre trin og LED-display samt trin-
løs regulering af omdrejningstal, loophåndtag, luftfilter til lang 
levetid. Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A. KMA 135 R 
kan ikke anvendes med trimmer FSB-KM. Yderligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 138.

KMA 135 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA02 011 6800

 YDERLIGERE OPLYSNINGER  
OM KOMBIVÆRKTØJ

På SidE 135

Forberedt til STIHL connected

Med STIHL Smart Connector 2 A kan du let integrere udvalgte 
batteridrevne maskiner fra AP-systemet i STIHL connected.  
Til det formål sættes Smart Connector 2 A i maskinens hus, 
hvor det modtager data om maskinen, f.eks. serienummer,  
maskintype samt driftstid og omdrejningstal. Dataene overføres 
via Bluetooth® til STIHL connected App eller STIHL connected 
Box og derefter til STIHL Cloud. Dataene er tilgængelige  
i STIHL connected App og på STIHL connected Portal til 
analyse og videre anvendelse. 

  Du finder Smart Connector 2 A samt yderligere informa-

tioner om den digitale flådestyring STIHL connected fra 

side 322.

Tilbehør:

Støttefod

Se side 54

B
A

T
T

E
R

IK
R

A
F

T.
 F

R
A

 S
T

IH
L

.



②

AP-batterier

Produktfordele:

HØJTYDENDE LITHIUM-ION-BATTERIER

LAV VÆGT

KAN ANVENDES I REGNVEJR

  VISNING AF LADETILSTAND MED 
FIRE GRØNNE LED'ER

Kompatibel med STIHL AP-system. Meget højtydende 
Lithium-Ion-batterier med ladestandsindikator (fire LED’er). Fås 
med varierende energiindhold og effekttrin.

AP 100 94 Wh Batterienergi①, 0,9 kg
Artikelnr. 4850 400 6550

AP 200 187 Wh Batterienergi①, 1,3 kg
Artikelnr. 4850 400 6560

AP 300 227 Wh Batterienergi①, 1,8 kg
Artikelnr. 4850 400 6570

AP 300 S 281 Wh Batterienergi①, 1,8 kg
Artikelnr. 4850 400 6580

NYHED③

AP 500 S 337 Wh Batterienergi①, 2,0 kg
Artikelnr. EA01 400 6500

AP og AR L batterier
ƒ
Kræfter til enhver udfordring

① Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer. 
Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske 
energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, lavere

Kun så længe lager haves!

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

Kraftigt batteri til professionelle 

Vores nye AP 500 S er ikke alene det kraftigste AP-batteri fra 
STIHL, det imponerer også med fordoblet levetid og antal la-
decyklusser sammenlignet med det hidtil kraftigste AP 300 S. 
Det er udstyret med integreret Bluetooth®-grænseflade og 
kan, præcis som vores rygbårne AR L-batterier, integreres i sy-
stemet fra STIHL connected og administreres som en maskine. 

  Du kan læse mere om STIHL connected fra side  322

NYHED③AP 500 SNYHED③AP 500 S

5050 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



②

AR L rygbårne batterier

Produktfordele:

  Lithium-ion-batterier med meget 
høj kapacitet

  VISNING AF LADETILSTAND MED SEKS 
GRØNNE LED'ER

USB-TILSLUTNING

  STIHL CONNECTED VIA INTEGRERET 
BLUETOOTH®-INTERFACE

  KOMFORTABELT BÆRESYSTEM SOM TILBEHØR

Kan anvendes i regnvejr

Rygbårne Lithium-Ion-batterier med højt energiindhold 
til lange driftstider, USB-tilslutning, Bluetooth®-grænse-
flade til forbindelse med STIHL connected. Robust hus 
med integreret bærehåndtag og ladetilstandsindikator 
(seks LED’er). Kan forbindes direkte med RMA 765 V. I 
forbindelse med bæresystem AR L og tilslutningsledning 
AR L egnet til maskiner med stik samt i forbindelse med 
adapter AP til maskiner med batterikammer. Kan anven-
des i regnvejr.

Sæt AR 2000 L med tilslutningsledning og adapter AP 
(uden bæresystem)
1.015 Wh Batterienergi①

Artikelnr. 4871 200 0000

Sæt AR 3000 L med tilslutningsledning og adapter AP 
(uden bæresystem)
1.520 Wh Batterienergi①

Artikelnr. 4871 200 0001

rne batterier

② Symbolforklaring på side 414
③ Kan leveres fra foråret 2022!

Multilader  
AL 301-4 

230 V. Multilader til sekventiel opladning af op til fire AP-bat-
terier eller AR L-batterier med tilslutningsledning AR L og 
adapter AP. Kan monteres både på væggen eller i en reol eller 
i bilen. Strømforsyning via ekstern indgang. Med ladestand-
sindikator via LED og aktiv batterikøling. Tilslutningsledning 
AR L og adapter AP til opladning af rygbårne batterier AR L 
medfølger ikke.

Artikelnr. EA04 430 5500

NYHED

Standardlader AL 101

230 V. Kompatibel med STIHL batterierne AK og AP. Med 
ladestandsindikator (LED). Ledningsopvikling med velcrobånd. 
Kan monteres på væg.

Artikelnr. 4850 430 2520

Hurtigladeapparater

230 V. Til kortere ladetider for STIHL batterierne AK, AP og 
AR L. Anordning til vægmontering og kabelopvikling i husets 
bund. Med ladestandsindikator via LED og aktiv batterikøling.

AL 300

Artikelnr.  4850 430 5500

AL 500

Artikelnr. 4850 430 5700

5151BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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Bæresystem AR L

Bæresystem til værktøjsfri  
fastgørelse af AR 2000 L og  
AR 3000 L. Med tredobbelte 
længdeindstillelige skulderremme 
til individuel størrelsestilpasning 
og bevægelig hoftesele til ergo-
nomisk arbejde. Strømforsyningen 
sker i kombination med tilslut-
ningsledningen og evt. adapter AP.

Artikelnr. 4871 490 0400

Bæresystem AP

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

Artikelnr. 4850 490 0400

5252 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



KOMFORT-BÆRESYSTEM 
til BGA 200

Med Komfort-bæresystemet kan BGA 200 anvendes på for-
skellige måder – håndbåret eller i holderen på siden af krop-
pen. Udskiftningen er let og lynhurtig, og især ved længere 
tids arbejde er fordelene enorme. Komfort-bæresystemet kan 
kun anvendes i forbindelse med et bæresystem til rygbårne 
AR L-batterier. Batteribæltet eller AP-bæresystemet kan ikke 
anvendes. AR L-batterier og bæresystem til AR L-batterier 
medfølger ikke.

Artikelnr. BA01 490 0400

Batteribælte 
med bæresele

Robust og ergonomisk bælte med komfortabel bæresele, som 
fordeler vægten på hoften og skuldrene. Dermed bæres min-
dre vægt i hånden, idet batteriet bæres i bæltetasken AP med 
tilslutningsledning, i bæltet. Energioverførslen finder sted i 
kombination med andet tilbehør, såsom f.eks. AP-bæltetasken 
med tilslutning til maskiner med stikforbindelse og ligeledes 
med en adapter AP til maskiner med batterikammer.

Artikelnr. 4850 490 0500

Tilbehør: Bæretaske til batteribælte

Til ubesværet transport af ekstra 
AP-batteri eller af tilbehør som 
beskyttelsesbrille, handsker, mar-
keringsspray og harpiksopløser. Til 
fastgørelse på batteribælte.

Artikelnr. 4850 491 0101

Tilbehør: Adapter AP

Til strømforsyning mellem et 
STIHL AP-batteri i forbindelse med 
AP-bæltetasken med tilslutnings-
ledning eller et STIHL AR L-batteri 
og en maskine med batterirum og 
til opladning i forbindelse med AL 
300, AL 500 eller AL 301-4.

Artikelnr. 4850 440 0505

Tilbehør: Ekstra vægte til adapter AP

Til anbringelse på adapter AP til 
forbedring af udstyrsbalancen f.eks. 
ved FSA 90, ca. 500 g.

Artikelnr. 4850 007 1001

Sæt stødpude

Stødpude med bælteadapter til fast-
gørelse af stødpude med bæresele på 
AP-bæresystemet eller på AR L-bæ-
resystemet. Til BGA 100, KMA 130 R, 
KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, 
FSA 135 og FSA 135 R.

Artikelnr. 0000 007 1045

Tilslutningsledning 
til batterier AR L

Til strømoverførsel ved opladning 
af batteriet AR L og ved brug 
af de batteridrevne apparater. 
Ledningens længde 180 cm.

Artikelnr. 4871 440 2000

Bæltetaske AP med 
tilslutningsledning

Muliggør overførsel af energi fra et 
STIHL AP-batteri til maskiner med 
stikforbindelse. Kan kombineres med 
bæresystemet med batteribælte og 
bæresele. Ledningens længde 120 cm. 
Med indbyggede elektroniske kompo-
nenter til frakobling ved overbelast-
ning og med signallyde.

Artikelnr. 4850 440 5101

5353BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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Dæksel til AP- systemets 
 batterikammer

Til afdækning af batterikammeret på de 
batteridrevne maskiner i STIHL AP-systemet. 
Beskytter imod støv og snavs ved længere 
tids opbevaring.

Artikelnr. 4850 602 0900

Bæretaske

Ideel til transport og opbevaring af KombiMotor med  
loop håndtag sammen med KombiVærktøj FS-KM eller HL-KM. 
 Også velegnet KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, 
HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 og alle KombiMotorer 
med bøjlehåndtag.

Artikelnr. 0000 881 0507

Batteriholder

Til enkel og praktisk transport af 
op til seks AP-batterier.
AP-batterier er ikke inkluderet.

Artikelnr. 4850 490 0600

NYHED

ADA 700

Dobbeltbatterikammer adapter  
til brug af to AP-batterier, til  
RMA 765 V. AP-batterier er ikke 
inkluderet.

Artikelnr. 6909 400 9401

Batteribokse

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

Størrelse S

Med indsats. Til fire batterier eller to batterier  
med én lader, AL 300 eller AL 500.
Artikelnr. 0000 882 9700

Størrelse M

Med skridsikker måtte. Til tilbehør, f.eks. batteri AR L, AP og lader AL.
Artikelnr. 0000 882 9701

Størrelse L

Med skridsikker måtte. Til f.eks. batteri AR L, AP og lader AL.
Artikelnr. 0000 882 9702

Støttefødder

Til beskyttelse af maskinen og batteriet 
mod direkte kontakt med jorden. Til 
HTA 66, HTA 86, HLA 66 og HLA 86.

Artikelnr. 4857 007 1001

Til beskyttelse af maskinen og batte-
riet mod direkte kontakt med jorden. 
Til HLA 135, HTA 135 og KMA 135 R. 
Følger med HTA 135.

Artikelnr. LA01 007 1002

5454 BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 



Batteristrømforsyning

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
AP 500 S

Bæltetaske AP med 
tilslutningsledning

AR 2000 L
AR 3000 L

Tilslutningsledning 
til batterier AR L

Tilslutningsledning til batterier AR L 

AR 2000 L
AR 3000 L

Tilslutningsledning 
til batterier AR L

Adapter AP

Bæresystemer

Batteribælte med bæresele 
eller bæresystem①

Bæresystem AR L

Ophængemuligheder

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

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

Komfort bæresystem 
til BGA 200①

KMA 130 R BGA 100 BGA 200

HSA 94 THSA 94 RFSA 130

MASKINER MED BATTERIKAMMER
ƒ
STRØMFORSYNING OG BÆRESYSTEM

A
A
A
A
A

B
t til

Bæresystem AR LBatteribælte m bæresele 

① Komfort bæresystem til BGA 200 kan kun kombineres med bæresystem  til rygbårne batteri AR L. 
Kan ikke kombineres med AP-batteribælte eller AP-bæresystem.

② Kan leveres fra foråret 2022!

NYHED②

5555BATTERIKRAFT. FRA STIHL. 
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 AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

Batterienergi ① (Wh) 94 187 227 281

Batteriladetider (min) kapacitet: 80 % / 100 % 

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

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

AL 301-4 NYHED 30 / 45 40 / 55 50 / 75 55 / 80

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

Arbejdstid pr. opladning ② (op til … min)

MSA 160 C-B – 42 50 62

MSA 200 C-B – 35 40 50

MSA 220 C-B – 32 35 37

MSA 300 C-O NYHED – – – –

MSA 161 T – 42 50 62

MSA 220 TC-O NYHED – 16 25 29

HSA 66 72 144 180 223

HSA 86 72 144 180 223

HSA 94 R / HSA 94 T 54 – 42 ⑤ 108 – 84  ⑤ 135 – 105 ⑤ 167 – 130 ⑤

FSA 86 R med trimmertråd / med PolyCut 17 / 30 35 / 60 42 / 70 52 / 85

FSA 90 med trimmertråd 12 24 30 37

FSA 135 R med trimmertråd 14 – 10 ⑤ 28 – 17 ⑤ 36 – 19 ⑤ 45 – 25 ⑤ ⑦

FSA 130 / FSA 135 med græskniv 25 – 16 ⑤ 50 – 30 ⑤ 70 – 40 ⑤ 100 – 50 ⑤ ⑧

BGA 86 11 17 21 26

BGA 100 32 – 8 ⑥ 66 – 12 ⑥ 83 – 16 ⑥ 103 – 20 ⑥

BGA 200 24 – 6 ⑥ 49 – 7 ⑥ 78 – 12 ⑥ 95 – 14 ⑥

HTA 66 18 42 55 68

HTA 86 18 42 55 68

HTA 135 10 22 35 45

HLA 66 72 144 180 223

HLA 86 72 144 180 223

HLA 135 / HLA 135 K 32 64 77 95

SGA 85 NYHED 510 1.000 – –

KMA 130 R / KMA 135 R
med FS-KM, trimmertråd ③ 14 – 7 ⑤ 28 – 14 ⑤ 36 – 17 ⑤ 45 – 22 ⑤⑩

KMA 130 R / KMA 135 R
med FS-KM, græskniv ③ 25 – 16 ⑤ 50 – 30 ⑤ 70 – 40 ⑤ 100 – 50 ⑤⑩

TSA 230 7 14 18 22

KGA 770 84 168 210 260

BATTERIRÆKKEVIDDE ② (op til … m2)

RMA 443 PV 210 420 510 620

RMA 448 PV 160 330 400 500

RMA 765 V – – 330 400

RMA 2 RPV 210 420 510 630

 Anbefalet batteri
 Reduceret maskinydelse

– Anbefales ikke

  Så længe lager haves!

①  Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer. Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske energikapacitet,  
der er til rådighed under arbejdet, lavere

②    De angivne  arbejdstider pr. opladning og arealstørrelsen til hver opladning er estimater og kan variere afhængigt af maskinens brug
③   Batteriguide med  arbejdstider i kombination med andre KombiVærktøj er tilgængelige på  

www.stihl.dk/batteriguide.aspx
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NYHED   
AP 500 S AR 2000 L AR 3000 L

337 1.015 1.520

280 / 355 – –

70 / 90 210 / 270 310 / 400

70 / 90 220 / 290 330 / 430

40 / 55 110 / 150 170 / 220

74 195 300

60 175 260

44 201 281

20 – 44 – –

74 195 300

34 109 174

268 ④ 715 1.040

268 ④ 715 1.040

200 – 155 ⑤ 690 – 565 ⑤ 985 – 800 ⑤

62 / 102 185 / 300 280 / 450

44 130 195

54 – 30 ⑤ 160 – 90 ⑤ 220 – 130 ⑤

120 – 60 ⑤ 310 – 160 ⑤ ⑨ 430 – 240 ⑤

31 90 140

123 – 24 ⑥ 320 – 65 ⑥ 510 – 95 ⑥

114 – 17 ⑥ 315 – 53 ⑥ 500 – 85 ⑥

82 195 300

82 195 300

54 160 240

268 715 1.040

268 715 1.040

114 345 520

– – –

54 – 26 ⑤ 160 – 80 ⑤ 200 – 115 ⑤

120 – 60 ⑤ 310 – 160 430 – 240 ⑤

26 80 125

312 – –

740 – –

600 – –

480 2.050 3.100

760 – –

④ Anbefalet sammen med AP-bæltetaske
⑤ Trin 1 – Trin 3 / 4
⑥ Trin 1 – Trin 3 / Boost
⑦ Anbefalet batteri til FSA 135 R

⑧ Anbefalet batteri til FSA 135
⑨ Anbefalet batteri til FSA 130
⑩ Anbefalet batteri til KMA 135 R

 Anbefalet batteri til KMA 130 R

 Kan leveres fra foråret 2022! 
 Arbejdstiden pr. opladning varierer afhængigt af den valgte driftstilstand
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Rigeligt med kræfter. Altid en 
reserve ved hånden.
ƒ

 Løsninger til opLAdnings- og strømstyring

Vores løsninger til din opladnings- og strømstyring sørger altid for tilstrækkelig batterikapacitet. På den måde kan du også oplade 
dine batterier under brug, og når du er på farten, og du har altid strøm nok til at arbejde effektivt.

For at sikre, at du er perfekt udstyret til enhver opgave, tilbyder vi dig og dit team unikke løsninger, der kan opfylde ethvert behov 
- hvad enten det er opladningsløsninger til dit værksted eller mobil opladning til når du er på farten. Vores intelligente løsninger 
betyder, at dine batteridrevne maskiner altid er fuldt opladet, så du kan arbejde endnu mere effektivt.

  Batteriladeskab

   ALTID KLAR TIL START 

Gør opladning af dine batterier let: Med batterilade-
skabet får du fordel af automatisk kontrol, og alle dine 
batterier kan nemt oplades natten over.

  KRÆVER IKKE EL-INSTALLATION 

Ibrugtagningen af batteriladeskabet er helt ukompliceret. 
Stikket skal bare sættes i stikkontakten, og så kan oplad-
ningen begynde.

  OPLADNING AF OP TIL 20 BATTERIER 

Ladeskabet er udstyret med fem skuffer. Der kan oplades 
fire STIHL AP-batterier eller et rygbåret AR L-batteri pr. 
skuffe. Eksisterende STIHL opladere kan let integreres.

  INTELLIGENT LADESTYRING 

Ladeskabets styring overvåger opladningen af batteri-
erne og styrer den i cyklusser. Inden for 12 timer kan alle 
batterier i skabet lades helt op via et almindeligt hushold-
ningsstik (230 V eller 400 V).
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bottTainerbottTainer POWERED BY STIHL

  

SidE 51
Multilader AL 301-4: 
Opladning på nyt niveau

Den første multilader i branchen kan både integreres i 
væggen på dit værksted eller i din bil, og den kan oplade 
op til fire batterier fra STIHL AP-systemet på samme tid.

  BILINTEGRATION:  
bottTainer – POWERED BY STIHL

  All-in-One: Transport- og opLAdningsløs-
ning til op til 28 batterier

  Reducerer tidsforbruget – batterierne 
forbliver i bilen

  Batterierne kan også blive i opLAderne 
under transporten

  Certificeret transportsikkerhed

  Kan anvendes i al sLAgs vejr

I samarbejde med vores partner Bott har vi udviklet et system, 
der er unikt på markedet: Universalløsningen til mobil oplad-
ning og transport af op til 28 batterier. Med bottTainer får du 
optimale betingelser på farten og beskyttelse af dine batterier 
mod vind, vejr og tyveri. Desuden har du altid overblik over 
alle batterier og deres ladetilstand. Tilslutningen af bottTai-

ner kræver bare en almindelig 230 V-/400 V-stikkontakt, og 
systemet regulerer automatisk temperatur og ventilation. 
Udtagningen af batterierne er ergonomisk og bekvem via et 
skinnesystem til tung last. En ekstra aflåselig flade giver mere 
opbevaringsplads til lange dele og yderligere maskiner.

Er du interesseret?

Så kontakt din nærmeste STIHL forhandler. Vi sætter dig i kontakt 
med Bott i forbindelse med den videre bilplanlægning.
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SAVNING OG 
KLIPNING
ƒ

MOTORSAVE Stangsave Skæreudstyr Hækkeklippere stanghækkeklippere



KombiSystem MultiSystem Betonsav skæremaskiner





LØS ALLE OPGAVER.
MED KRAFT OG PRÆCISION.
ƒ

Motorsave til private 6565

Motorsave til landbrug og havebrug 6868

Motorsave til skovbrug 7070

Motorsave med savkæder i hårdmetal 7676

Beskæringssave 7777

Redningssav 7979

Elektriske motorsave 8080

Tilbehør til motorsave 8282

Stangsave og tilbehør 8585

Savkæder 9999

Sværd 104104

Værktøj til vedligeholdelse af skæreudstyr 108108
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Mere om motorsave 
ƒ

Teknik

01 Luftfiltersystem MED FORUDSKILNING

Sammenlignet med traditionelle luftfiltersystemer opnås 
der en betydelig længere filterlevetid.

02 HD2-FILTER 

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

03 STIHL M-TRONIC

Kræver kun én startposition på kombigrebet til 
koldstart. Giver mulighed for fuld gas umiddelbart 

efter starten. Beregner den nødvendige mængde brænd-
stof og tilfører den efter behov.

04 MÆNGDEREGULERBAR OLIEPUMPE

Gør det muligt for brugeren at indstille en nøjagtig dose-
ring af den tilførte oliemængde.

05 STIHL INJECTION

”i” står for det bedste forhold mellem ydelse og 
vægt, et kompakt design og en optimal motory-

deevne. Betjeningen er nemmere end nogensinde før. 
Kombigrebet er væk – der slukkes ved blot at trykke på 
”Stop”.

Komfort

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL

Reducerer den nødvendige kraft til overvindelse af motor-
kompressionen og gør det lettere at starte motorsaven.

07 STIHL ELASTOSTART 

Det særlige starthåndtag sikrer en ensartet startprocedure 
uden rykvise kraftimpulser.

08 VÆRKTØJSFRIT TANKDÆKSEL

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

09 STIHL Easy2Start

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

10 STIHL VÆRKTØJSFRI KÆDESTRAMNING

Med STIHL værktøjsfri kædestramning strammes kæden 
hurtigt og nemt, helt uden brug af værktøj og uden kon-
takt med den skarpe savkæde. Løsn blot kædehjulsdæk-
slet, og drej på stillehjulet, indtil den optimale spænding 
er nået. 

01 Begrænset 
vedligehold

10 Enkel kædestramning

04 Nøjagtig dosering af oliemængden

08   Enkel tankning

09 Ekstremt nem start

03 Altid fuld ydelse

05 Meget enkel 
betjening

06 Ubesværet start

08 Enkel tankning

07 Ledskånende start

02   LAng levetid

Teknik Komfort

10 Enkel kkædestramniningng

04 Nøjagtig dosering af oliemængdenosering af oliemængden

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.
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SAVNING OG 
KLIPNING
ƒ

 ● Til private brugere og håndværkere

 ● Fremragende til brændesavning

 ● Til havepleje

 ● Til fældning af mindre træer

 ● Til byggeri med træ

MSA 120 C-B   ④

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

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

MSA 120 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1254 011 5874

Sæt MSA 120 C-B inkl. AK 20 og AL 101 ③

Sværdlængde 30 cm 
Artikelnr. 1254 011 5888

①  Du finder yderligere sammenligningsværdier  
for benzinmotorsave på side 90

②  Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③ Med sværd og kæde
④ Symbolforklaring på side 414

B =  STIHL værktøjsfri  
kædestramning

C = Komfortversion

  Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16

MSA 140 C-B   ④

36 V • 1,1 kW ① · 2,7 kg ②

Let batteridrevet motorsav til pleje af havens grønne arealer 
samt enkle håndværksopgaver. 25 % højere skæreydelse sam-
menlignet med MSA 120 C-B. Softgreb, hurtig og nem værk-
tøjsfri kædestramning, olietank med transparent tankdæksel, 
stor skæreydelse med 1⁄4"- PM3 savkæde. 

MSA 140 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1254 011 5844

Sæt MSA 140 C-B inkl. AK 30 og AL 101 ③

Sværdlængde 30 cm 
Artikelnr. 1254 011 5858
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B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

①  Vægt utanket, uden sværd og kæde

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

Moderne sav til brændesavning og havepleje. Kædestramning 
fra siden til sikker og enkel justering af kæden. Luftfilter-
system med forudskilning forebygger for tidlig tilsmudsning af 
luftfilteret.

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1139 200 0177

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

Begyndermodel til brændesavning. Kædestramningen i siden 
gør det nemt og sikkert at stramme kæden. Version på 35 cm 
til skæring af tykkere grene.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1130 200 0559

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

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

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1139 200 0409

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

Begyndermodel til brændesavning. Enkel betjening takket 
være kombigreb. 

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1130 200 0299
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MS 231
42,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 hk • 4,8 kg ①

Meget velegnet til brændesavning. Kædestrammer  
i siden til enkel og sikker efterstramning af kæden, 
 luftfiltersystem med forudskilning til lange rengøringsinter-
valler, værktøjsfrie tankdæksler til enkel og sikker tankning, 
brændstofbesparende STIHL 2-MIX motor.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1143 200 0217

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

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

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1143 200 0251

Anbefalet sværdlængde

Fremhævet skrift angiver, hvilken sværdlængde der er  
anbefalet til hver motorsav.

67MOTORSAVE, Stangsave  
OG Skæreudstyr

S
A

V
N

IN
G

 O
G

 S
K

Æ
R

IN
G



Motorsave til 
landbrug og 
havebrug
ƒ

 ● Til landmænd, håndværkere og  
landskabsgartnere

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

MSA 160 C-B    ⑤

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

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

MSA 160 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1250 200 0115

MSA 200 C-B    ⑤

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②

   ⑥

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

MSA 200 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1251 200 0112

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16

B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
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MSA 220 C-B   ⑤

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②

  ⑥

Alsidig batteridrevet motorsav. 20 % højere skæreydelse 
sammenlignet med MSA 200 C-B. Den høje ydeevne samt det 
professionelle skæreudstyr giver mange forskellige anvendel-
sesmuligheder, f.eks. fældning, afgrening eller byggeri med 
træ. Praktisk, ergonomisk og let at betjene. STIHL værktøjsfri 
kædestramning, værktøjsfrit tanklåg, med 3⁄8"-PS savkæde af 
hensyn til en høj skæreeffekt, barkstød af metal.

MSA 220 C-B uden batteri og lader ③

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1251 200 0123

①  Du finder yderligere sammenligningsværdier for  
benzinmotorsave på side 90

②  Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③ Med sværd og kæde

④  Vægt utanket, uden sværd og kæde
⑤ Symbolforklaring på side 414
⑥ Forklaring af kontrolmærker på side 427

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

Let STIHL motorsav til bl.a. udtynding og afkortning af bræn-
de. STIHL Easy2Start og brændstofpumpe giver let og uan-
strengt start. Med 3⁄8"-PM3-savkæde. Høj skæreeffekt takket 
være STIHL 2-MIX-motor.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1137 200 0390

MS 151 C-E
23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,8 kg ④

Meget let STIHL motorsav til afkortning af brænde samt 
enkle udtyndingsopgaver. Ergonomisk betjening, som ikke er 
udmattende. Uanstrengt start med manuel brændstofpumpe 
og STIHL Easy2Start. 1⁄4"-PM3-savkæde, der er let at føre, som 
giver et meget fint snit. STIHL 2-MIX-motor til høj skæreeffekt.

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1146 200 0055

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

  ⑥

Til fældning af brændetræ. Luftfiltersystem med forudskilning 
af hensyn til lang filterlevetid, værktøjsfrie tankdæksler til  sikker 
og enkel tankning, hurtig serviceadgang takket være helstøbt 
motorskjold. Med sværdet Light 04 i innovativt design samt 
.325"-RM Pro savkæde, der giver højere skæreydelse.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1141 200 0666

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra side 326
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Motorsave  
til skovbrug
ƒ

 ● Kraftfuld og udholdende

 ● Klar til alle professionelle udfordringer

 ● Til alt arbejde i skoven som f.eks. fældning 
af træer, afgrening og afkortning 

 ● Høj ydeevne, lav vægt og masser af  
arbejdskomfort

 ●  Mange modeller er som standard udstyret 
med STIHL M-Tronic

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

  ⑥

Velegnet til fældning og byggeri med træ.  Luftfiltersystem med 
forudskilning til ekstremt lang filter levetid. Dekompressionsven-
til for en ubesværet startprocedure.

Sværdlængde 37 cm

Artikelnr. 1140 200 0753

①  Vægt utanket, uden sværd og kæde
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TIP FRA FAGMANDEN

Fiberstoffilteret i vores nye MSA 300 C-O sørger for en konstant ydelse – også under stor belastning. 
Det yderst finporede filtermateriale holder også meget fint støv og snavs væk fra elektronikken 
og elmotoren. Ved rengøring sprøjtes det afmonterede fiberstofluftfilter med STIHL Varioclean, 
hvorefter det skal virke et øjeblik, inden det skal vaskes af med varmt vand og tørre. Så er det klar 
til brug igen. 

  Du finder vores specialrengøringsmiddel Varioclean på side 334.

Kraftig batteridrevet motorsav fra STIHL til professionel brug. Den høje ydelse og tre driftstilstande gør den optimal til vidt 
forskellige opgaver som f.eks. fældning, beskæring eller afgrening. Fremragende ergonomi, også ved langvarig brug, takket 
være den smalle og praktiske form, meget god balance og STIHL antivibrationssystem. Intuitivt betjenings- og informationspanel 
med LED-display, integreret køleluftfilter, fast møtrik på kædehjulsdækslet, justerbar oliepumpe, .325“ RS PRO-savkæde for 
særdeles høj skæreeffekt. Som standard med olieføler og LED-display, der aktivt informerer brugeren i tilfælde af oliemangel. 
Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A.

C = Komfortversion
O = Olieføler

② Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 90
③ Vægt uden batteri, med sværd og kæde
④ Med sværd og kæde
⑤ Symbolforklaring på side 414
⑥ Forklaring af kontrolmærker på side 427

NYHED MSA 300 C-O
Kan leveres fra foråret 2022!

Vores kraftige professionelle
batteridrevne motorsav

36 V • 3,0 kW② • 5,4 kg③

⑤

MSA 300 C-O uden batteri og lader④

Sværdlængde 35 cm
Artikelnr. MA02 200 0031

Sværdlængde 40 cm

Artikelnr. MA02 200 0034

IPX4
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MS 241 C-M
42,6 cm3 • 2,3 kW / 3,1 hk • 4,5 kg ①

  ③

Meget velegnet til udtynding. Som standard udstyret med  
STIHL M-Tronic. Long-life luftfiltersystem med HD2-filter for 
lange rengøringsintervaller, integreret møtrik på kædedrevs-
dækslet, 3⁄8"-PS savkæde for en meget høj skæreydelse.

Sværdlængde 35 cm 
Artikelnr. 1143 200 0258

Flere versioner: MS 241 C-M VW se tabellen på side 90

MS 201 C-M
35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 hk • 4,0 kg ①

  ③

Den letteste professionelle motorsav fra STIHL, ideel til afgre-
ningsarbejde. M-Tronic sikrer optimal motorydelse. Enkel start 
takket være kun én startposition. Integreret møtrik på kæded-
revsdækslet, 3⁄8"-PS savkæde for en meget høj skæreydelse. 
 

Sværdlængde 30 cm ②

Artikelnr. 1145 200 0275

MS 261 C-M
50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 hk • 4,9 kg ①

  ③

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

Sværdlængde 40 cm 
Artikelnr. 1141 200 0647

Flere versioner: MS 261 C-M VW se tabellen på side 90

①  Vægt utanket, uden sværd og kæde
② Med letvægtssværd
③ Forklaring af kontrolmærker på side 427

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic 
V = Elektrisk forvarmet karburator
W = Elektrisk håndtagsvarme

TIP FRA FAGMANDEN

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

Fremgår fra SidE 326

MS 362 C-M
59,0 cm3 • 3,5 kW / 4,8 hk • 5,6 kg ①

  ③

Velegnet til arbejde i middelsvært træ. Nu med sværdet Light 
04. Long-life-luftfiltersystem med HD2-filter sikrer en meget 
effektiv filtervirkning, STIHL M-Tronic for konstant optimal 
motorydelse, enkel start takket være én startposition og en 
stopknapfunktion. Integrerede møtrikker i kædedrevsdækslet 
forenkler kædeskift. 

Sværdlængde 40 cm

Artikelnr. 1140 200 0717

Flere versioner: MS 362 C-M VW se tabellen på side 90

Komforttegnet C i produktnavnet

Mange STIHL maskiner er som standard udstyret med  
særlige komfortdetaljer, der kan kendes på bogstavet  
C i produktnavnet, f.eks. MS 400 C-M. Bogstavet M står  
for STIHL M-Tronic.

MS 400 C-M
66,8 cm3 • 4,0 kW / 5,4 hk • 5,8 kg ①

  ③

Verdens første motorsav med magnesiumstempel, med hen-
blik på et fremragende forhold mellem ydelse og vægt, samt 
et højt maksimalt omdrejningstal. Høj skæreydelse til professi-
onel brug i skoven. Ideel til fældning, afgrening og opskæring 
af middelsvært træ. Long-life-luftfiltersystem med HD2-filter 
for en særdeles god filtereffekt. Let og sikker start takket 
være én startposition og stopknapfunktion. STIHL M-Tronic for 
optimal motorydelse. Faste møtrikker på kædedrevsdækslet, 
og værktøjsfri tankdæksler til enkel og sikker påfyldning af 
forbrugsstoffer.

Sværdlængde 45 cm

Artikelnr. 1140 200 0470

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

  ③

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

Sværdlængde 50 cm ②

Artikelnr. 1142 200 0029
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MS 500¡ W
79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 6,3 kg①

③

Den første motorsav med elektronisk brændstofindsprøjtning, 
STIHL Injection. Markedets bedste forhold mellem ydeevne 
og vægt. Perfekt til fældning og forarbejdning af træer takket 
være det lette design og den fremragende acceleration. Opti-
meret barkstød, HD2-filter med meget god filterfunktion, faste 
møtrikker på kædedrevsdækslet og værktøjsfrit filterdæksel, 
mængderegulerbar pumpe med høj ydeevne til store gennem-
strømningsmængder, værktøjsfrie tankdæksler til enkel og 
sikker påfyldning af forbrugsstoffer.

Sværdlængde 50 cm②

Artikelnr. 1147 200 0003

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic 

¡ = STIHL Injection
W = Elektrisk håndtagsvarme

① Vægt utanket, uden sværd og kæde
② Med letvægtssværd
③ Forklaring af kontrolmærker på side 427

TIP FRA FAGMANDEN

STIHL Injection står for det 
bedste forhold mellem ydelse og 

vægt i forbindelse med et kompakt 
design, dvs. højere ydeevne ved samme 
vægt og volumen. De indbyggede 
sensorer og genkendelse af driftsmøn-
ster på MS 500i garanterer en optimal 
motorydeevne og acceleration under 
alle anvendelsesbetingelser.

SIDE 101
NYHED–HEXA UPGRADE KITS

Til ombygning af din STIHL motorsav til det nye 
Hexa-skæresystem!



MS 661 C-M W
91,1 cm3 • 5,4 kW / 7,3 hk • 7,6 kg ①

  ③

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

Sværdlængde 71 cm ②

Artikelnr. 1144 200 0344

Flere versioner: MS 661 C-M se tabellen på side 92

MS 881
121,6 cm3 • 6,4 kW / 8,7 hk • 9,9 kg ①

Verdens stærkeste standardmotorsav! På grund af den utro-
ligt høje ydelse egner den sig optimalt til professionel fæld-
ning og arbejde med store træer. STIHL 2-MIX motor for en 
høj skæreydelse og stor trækkraft, samtidig med et effektivt 
brændstofforbrug.  Ved brug af stopknap-funktionen er den 
varme sav når som helst klar til start. HD2-filteret giver en lang 
filterlevetid. Faste møtrikker på kædedrevsdækslet forenkler 
kædeskift. Værktøjsfrie tankdæksler til enkel og sikker påfyld-
ning af forbrugsstoffer.

Uden sværd og kæde
Artikelnr. 1124 011 3036
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Motorsave 
med savkæder 
i hårdmetal
ƒ

 ● Til lejlighedsvise og  
professionelle brugere

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

 ● Særlig egnet til urent træ

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

Luftfiltersystem med forudskilning med god filterlevetid, 
 værktøjsfrie tankdæksler til sikker og enkel tankning,  
som standard udstyret med hårdtmetalsavkæden Duro 3  
og dermed egnet til anvendelse i træ med urenheder.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1139 200 0256

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

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

 
Sværdlængde 37 cm

Artikelnr. 1210 200 0039

DURO 3 HÅRDMETALSAVKÆDER

 Betegnelsen Duro 3 står for vores hårdmetalsavkæder.  
De er udviklet til urent træ, og forbliver skarpe op  

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

C = Komfortversion
B = STIHL værktøjsfri kædestramning
E = STIHL Easy2Start 

①  Vægt utanket, uden sværd og kæde
②  Vægt uden ledning, kædeolie, sværd  

og kæde
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O = Olieføler
T = Tophåndtag

③  Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 90
④ Vægt uden batteri, med sværd og kæde
⑤  Specialudviklet til beskærings- og klatrearbejde for  

effektivt arbejde til uddannede brugere (arborister)
⑥  Med sværd og kæde
⑦ Med letvægtssværd
⑧ Symbolforklaring på side 414
⑨ Forklaring af kontrolmærker på side 427

MSa 161 T    ⑧

36 V • 1,25 kW ③ • 2,5 kg ④

  ⑨

Let og professionel batteridrevet beskæringssav ⑤ til  
anvendelse i støjfølsomme områder. Med 1⁄4"-PM3-savkæde 
giver den et præcist snit og har høj skæreeffekt, møtrikker  
ved kædedrevsdækslet, der ikke kan gå tabt.

MSA 161 T uden batteri og lader ⑥

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1252 200 0068

IPX4

MSA 220 TC-O   ⑧

36 V • 2,1 kW ③ • 3,3 kg ④

Kraftig professionel batteridrevet beskæringssav ⑤ til fjernelse 
af stykker af stammen, til kronekorrigering eller fjernelse af 
dødt træ. Særligt komfortabel betjening med elektronisk 
betjeningssystem med oplåsningsknap til enkel aktivering af 
saven. Betjeningspanel med 180° LED-display til information 
om motorsavens driftstilstand samt aktiveret kædebrem-
se. Som standard med olieføler og LED-display, der aktivt 
informerer brugeren i tilfælde af oliemangel. Luftfilteret, der 
er let at rengøre, giver lang levetid og optimal motorkøling, 
3⁄8"-PS3-savkæde for særdeles høj skæreeffekt, kædestram-
ning i siden, værktøjsfrit olietankdæksel og fast møtrik på 
kædehjulsdækslet.

MSA 220 TC-O uden batteri og lader ⑥

Sværdlængde 30 cm ⑦

Artikelnr. MA01 200 0009

NYHED – 
Kan leveres fra foråret 2022!

IPX4

Beskærings-
save
ƒ

 ● Lette specialmotorsave til uddannede  
brugere (arborister)

 ● Til beskæring af grene og  
tilbageskæring af kroner 

 ● Med præcise føringsegenskaber

 ● Optimal ergonomi

 ● Batteridrevne motorsave til anvendelse  
i støjfølsomme omgivelser
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MS 194 T
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 3,3 kg ①

Alsidig beskæringssav ② fra STIHL. Til forskellige 
opgaver som kronepleje, fjernelse af dødt træ eller fjernelse af 
stammestykker. Med 1⁄4"-PM3-savkæde, der giver et fint snit. 
Høj skæreeffekt takket være STIHL 2-MIX-motor.

Sværdlængde 30 cm

Artikelnr. 1137 200 0320

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

Den letteste beskæringssav ② fra STIHL. Ideel til alsidige 
beskæringsopgaver såsom fjernelse af dødt træ, kronepleje 
eller fjernelse af stammestykker. Manuel brændstofpumpe 
og STIHL Easy2Start garanterer let start. Som standard med 
1⁄4"-PM3-savkæde, der giver et fint snit. STIHL 2-MIX-motor til 
høj skæreeffekt.

Sværdlængde 25 cm

Artikelnr. 1146 200 0056

① Vægt utanket, uden sværd og kæde
②  Specialudviklet til beskærings- og klatrearbejde for  

effektivt arbejde til uddannede brugere (arborister)
③ Med letvægtssværd
④  Forklaring af kontrolmærker på side 427

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

  ④

Højtydende STIHL beskæringssav ②. Som standard udstyret 
med STIHL M-Tronic med kalibreringsfunktion, til optimal mo-
torydelse allerede fra starten, integreret møtrik i kædehjuls-
dækslet, letvægtssværdet reducerer den samlede vægt.

Sværdlængde 30 cm ③

Artikelnr. 1145 200 0270



C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
M = STIHL M-Tronic

R = Redningssav
T = Tophåndtag

Redningssav
ƒ

 ● Til redningsindsats og  
brandbekæmpelse

 ● Specialsavkæde med pansring  
i hårdmetal

 ● Enormt kraftoverskud til de hårde 
 udfordringer

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

Til redningsarbejde og brandbekæmpelse. Hurtig justering til 
enkel fastgørelse af snitdybdebegrænseren, STIHL M-Tronic til 
garanteret optimal motorydeevne, long-life luftfiltersystem med 
HD2-filter sikrer lang filterlevetid. Stort startgreb og dekom-
pressionsventil til enkel og sikker start. Specialsavkæde armeret 
med modstandsdygtige plader af hårdmetal.

Sværdlængde 50 cm

Artikelnr. 1142 200 0025

TIP FRA FAGMANDEN

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

Brandchaps 
 Firefighter
Yderstof: 79 % bomuld,  

20 % polyester, 1 % kulstof

Chaps, udviklet i samarbejde 
med redningstjensterne. Til 
brug på alarmstedet, hvor 
man hurtigt skal iføres en 
snitbeskyttende forstærk-
ning. Linning og ben clipses 
hurtig på med spænder. Shell 
i brandhæmmende materiale. 
Farve grå. Unisex størrelse, der 
passer de fleste.

Størrelse One size

Artikelnr. 7001 884 0817
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Elektriske  
motorsave 
ƒ

 ● Til lejlighedsvise brugere,  
hånd værkere og landmænd

 ● Til arbejde omkring huset

 ● Stærke elektromotorer med høj 
skæreydelse

 ● Praktiske udstyrsdetaljer

 ● Nem at starte med et tryk på en knap

MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ①

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

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1208 200 0332

MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ①

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

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1209 200 0142 

①  Vægt uden ledning, kædeolie,  
sværd og kæde

B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
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MSE 190 C-B
230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ①

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

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1209 200 0001

MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Kraftfuld elektrisk motorsav til træbyggeri. STIHL hurtigkæ-
destramning til nem og hurtig efterspænding af kæden, uden 
værktøj. Softgreb til behageligt arbejde. Værktøjsfrit olietank-
dæksel til enkel og sikker påfyldning af kædeolie. LED-over-
belastningssikring.

Sværdlængde 35 cm

Artikelnr. 1209 200 0003
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Tilbehør til 
motorsave
ƒ

 ● Til vedligeholdelse og inspektion 

 ● Gør arbejdet lettere

 ● Kædebeskyttelse til forskellige 
 skærelængder 

 ● Motorsavskuffert til   let transport 

 ● Værktøj og savbukke

① Fra MS 261 og op
② Til MS 271, MS 291 og MS 391

SERVICE KITS 

Med Service Kits til STIHL benzinmotorsave kan du let selv 
udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. Hvert sæt indeholder 
et tændrør, et brændstoffilter samt et fiberstof- eller HD2- 
luftfilter. Ved proaktiv og regelmæssig standardvedligeholdelse 
beskytter du ikke bare maskinkomponenter og dele mod  
snavs eller skader, du forlænger samtidig også din motorsavs 
levetid. Ud over kombinøglen, som du allerede har fået med 
din STIHL motorsav, skal du ikke bruge andet værktøj til  
vedligeholdelsen.

Service Kit 8 til MS 193 C, MS 194 C
Artikelnr. 1137 007 4100

Service Kit 9 til MS 171, MS 181, MS 211
Artikelnr. 1139 007 4100

Service Kit 11 til MS 261, MS 362 (maskinnummer 177610358 – 183603946; 
> 296984305)
Artikelnr. 1140 007 4101

Service Kit 12 til MS 241, MS 362 (maskinnummer > 183717483), MS 400
Artikelnr. 1140 007 4102

Service Kit 13 til MS 271, MS 291, MS 311 (maskinnummer > 177198332; 
> 296246447), MS 391 (maskinnummer > 177197832; > 295938026)
Artikelnr. 1140 007 4103

Service Kit 14 til MS 462
Artikelnr. 1142 007 4101

Service Kit 15 til MS 231, MS 251
Artikelnr. 1143 007 4100

Service Kit 16 til MS 661
Artikelnr. 1144 007 4101

Service Kit 17 til MS 500i
Artikelnr. 1147 007 4101

Service Kit 45 til MS 170 (med STIHL 2-MIX motor),
MS 180 (med STIHL 2-MIX motor)
Artikelnr. 1130 007 4103

NYHED
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Sværdbeskyttere

Op til 25 cm 0000 792 9170

Op til 35 cm 0000 792 9171 0000 792 9172

Op til 37 cm 0000 792 9174

Op til 45 cm 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

Op til 55 cm    0000 792 9176 ⑥

Op til 63 cm 0000 792 9177 0000 792 9177

Op til 75 cm 0000 792 9178 0000 792 9178

Op til 90 cm 0000 792 9179 0000 792 9179

 

Egnede brændstoffer og smøremidler

Fremgår fra SidE 326

Kombinøgle

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

Nøglebredde 19 ①

Artikelnr. 1142 890 3400

Nøglebredde 19 – 13 ②

Artikelnr. 1129 890 3401

Nøglebredde 19 – 16 ③

Artikelnr. 0000 890 3400

Nøglebredde 16 og 13 ④

Artikelnr. 0000 890 3402

Sværdbeskyttere  
til beskæringssave

Låses fast i kædehjulsdækslet, så den ikke tabes. Barkstødet 
dækkes. Til MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T og MSA 220 T.

Op til 35 cm skærelængde

Artikelnr. 0000 792 9160

Sværd beskyttel ses forlænger

30 cm lang, til sværd på mere  
end 90 cm (000 792 9179).

Artikelnr. 0000 792 9140

Multi funktions værktøj

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

Nøglebredde 16 – 13 ②

Artikelnr. 0000 882 6500

Nøglebredde 19 – 16 ③

Artikelnr. 0000 882 6501

③ Til MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
④ Til MS 150, MS 151 og MS 201 
⑤ Artikelnumre på sværd fremgår af oversigten side 106
⑥ Også til 3005 000 4721/50 cm
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TIP FRA FAGMANDEN

I tillæg til fældemarkeringen, der på STIHL motorsave forløber 
over ventilatorhuset, skjoldet og kædehjulsdækslet, giver en 
laserstråle vist på jorden mulighed for en endnu mere effektiv 
styring af faldretningen. Derudover kan du bruge Laser 2-i-1 
som tidsbesparende opskæringshjælpemiddel ved brænde-
savning.

Savbuk i træ

Let udførelse. Til komfortabel 
brændesavning, belastning maks. 
70 kg.

Artikelnr. 0000 881 4602

Motorsavskuffert

Til opbevaring og transport af alle batteri- og benzindrevne 
motorsave med sværdlængder på op til 50 cm (ikke til elektri-
ske motorsave eller de benzindrevne motorsave MS 500i, 
MS 661 C-M, MS 880 og MS 881).

Artikelnr. 0000 900 4008

Motorsavskasse

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

Artikelnr. 7001 882 8701

Laser 2-i-1 med holder

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

Artikelnr. 7001 200 0017

84 MOTORSAVE, Stangsave 
OG Skæreudstyr



Stangsave og 
tilbehør
ƒ

 ● Fås som benzindrevet eller batteridrevet 
maskine

 ● Til udtynding af bevoksninger

 ● Til beskæring af frugttræer i stor højde 

 ● Op til fem meters rækkevidde

 ● Rygbæresystem til arbejde, hvor der skal 
spares på kræfterne

① Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 94
② Vægt utanket, uden sværd og kæde
③ Med sværd og kæde
④ Symbolforklaring på side 414
⑤ Kan leveres fra foråret 2022!

HTA 50  ④

36 V • 0,8 kW ① • 3,6 kg ②

Let batteristangsav med høj skæ-
reeffekt til træbeskæring af enhver 
art. 1⁄4"-PM3-savkæde og kædest-
ramning i siden. Med grenkroge til 
let fjernelse af afskårne grene fra 
træet, semitransparent olietank, 
ergonomisk betjeningsenhed og 
delbart skaft for enkel transport 
og pladsbesparende opbevaring. 
Samlet længde 280 cm.

 
 Tilbehør:

NYHED ⑤  
Forlænger-
rør HTA

NYHED  
Støttefod

Se side 89

HTA 50 uden batteri og lader ③

Artikelnr.  LA02 011 6404

Sæt HTA 50 inkl. AK 20 og AL 101 ③

Artikelnr. LA02 200 0002

NYHED – Kan leveres fra foråret 2022!

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16
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HTA 66 ⑦

36 V • 1,05 kW① • 3,3 kg②

Særlig let og støjsvag, men stærk batterid-
revet stangsav til pleje af grunde, haver og 
frugttræer. Med ¼"-PM3 savkæde, let driv-
hoved med grenkroge og stift skaft. Samlet 
længde 240 cm.

Tilbehør:

støttefod

Se side 89

HTA 66 uden batteri og lader③

Artikelnr. LA03 200 0001

IPX4

① Du finder yderligere sammenligningsværdier for benzinmotorsave på side 94
② Vægt utanket, uden sværd og kæde
③ Med sværd og kæde
④ Vægt uden batteri, sværd og kæde, med støttefod

te
le

sk
op
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k

HTA 86 ⑦

36 V • 1,05 kW① • 4,6 kg②

Kraftig batteridrevet stangsav. Støjsvag og 
med lavt vibrationsniveau. Til professionelle 
brugere inden for træpleje, frugtavl og 
kommuner. Til beskæring af træer, fjernelse 
af dødt træ og stormskader samt til beskæ-
ring af frugttræer. ¼"-PM3 savkæde, 
let og kompakt drivhoved med robuste 
grenkroge til enkel fjernelse af løse grene 
fra træet. Særligt stift professionelt tele-
skopskaft med hurtig justering giver præcis 
snitlægning. Samlet længde 270 – 390 cm.

Tilbehør:

støttefod

Se side 89

HTA 86 uden batteri og lader③

Artikelnr. LA03 200 0005

IPX4

⑤ Med sværd, savkæde og støttefod
⑥ Vægt utanket, uden sværd og kæde
⑦ Symbolforklaring på side 414
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HTA 135     ⑦

36 V • 1,5 kW ① • 6,8 kg ④

Kraftig STIHL batteristangsav. 
Støjsvag og med lavt vibrations-
niveau. Til professionelle bruge-
re inden for træpleje, frugtavl 
og kommuner. Til beskæring af 
træer, fjernelse af dødt træ og 
stormskader samt til beskæring af 
frugttræer. ¼"-PM3 savkæde, let 
magnesiumdrev med støbte, robu-
ste grenkroge til enkel fjernelse af 
løse grene fra træet. Særligt stift 
professionelt teleskopskaft med 
hurtig justering giver præcis snit-
lægning. Forberedt til STIHL Smart 
Connector 2 A. Samlet længde 
285 – 405 cm. 

Inkl.  
støttefod

HTA 135 uden batteri og lader ⑤

Artikelnr. LA01 200 0002

IPX4
HT 135
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 7,9 kg ⑥

Effektiv benzindrevet STIHL 
stangsav med 4-MIX®-motor til 
professionelle brugere inden for 
træpleje, frugtavl og kommuner. 
Til beskæring af træer, fjernelse 
af dødt træ eller stormskader 
samt til beskæring af frugttræer. 
1⁄4"-PM3-savkæde, let og kompakt 
drev med påstøbte, robuste gren-
kroge. Særligt stift professionelt 
teleskopskaft med hurtig justering 
giver præcis snitlægning. Total-
længde 270 – 390 cm.
 

Artikelnr. 4182 200 0198

NYHED
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Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra SIDE 326
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Rygbære system RTS

Til længerevarende arbejdsopgaver. Kan tilpasses til 
 brugerens størrelse, hvilket muliggør kraftbesparende og 
ergonomisk arbejde. Passer til stangsav: HT 133, HT 135,  
HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotor med HT-KM eller  
HL-KM 145°: KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; stanghække-
klippere: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Ikke til  
KMA 130 R, HL 94 KC-E og HLE 71 K.

Artikelnr. 7001 200 0023

SERVICE KIT 31 

Med STIHL Service Kit 31 kan du selv let udføre enkle vedlige-
holdelsesopgaver på din benzindrevne STIHL maskine. Sættet 
indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et papirluft-
filter. Ved proaktiv og regelmæssig standardvedligeholdelse 
beskytter du ikke bare maskinkomponenter og dele mod snavs 
eller skader, du forlænger samtidig også din maskines levetid. 
Ud over kombinøglen, som du allerede har fået med din STIHL 
maskine, skal du ikke bruge andet værktøj til vedligeholdelsen. 
Til HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131. 

Artikelnr. 4180 007 4103

NYHED
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Vinkeldrev

Til HT 133, HT 135 og HTA 135. 
 

Artikelnr.  4182 640 0200

Til KombiVærktøj HT-KM. 
 
 

Artikelnr.  4138 640 0201

Forlængerrør HTA

Enkel forlængelse af rækkevidden med 50 cm for batteri- 
stangsaven HTA 50. I aluminium, vægt 465 g.

Artikelnr. LA02 820 5000

NYHED – Kan leveres fra foråret 2022!

Støttefødder

Til beskyttelse af maskinen og batteriet 
mod direkte kontakt med jorden. Til 
HTA 66, HTA 86, HLA 66 og HLA 86

Artikelnr. 4857 007 1001

Til beskyttelse af maskinen og batte-
riet mod direkte kontakt med jorden. 
Til HLA 135, HTA 135 og KMA 135 R. 
Følger med HTA 135.

Artikelnr. LA01 007 1002

NYHED
Til beskyttelse af maskinen og batteriet 
mod direkte kontakt med jorden.  
Til HLA 56 og HTA 50.

Artikelnr. HA01 007 1000
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Motorsave til private

MSA 120 C-B 1254 011 5874 30 – 0,8 ⑤ / – 0,85 36 2,7 ⑥ – 83 94 3,4 / 3,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt MSA 120 C-B 
med AK 20 + AL 101 1254 011 5888 30 – 0,8 ⑤ / – 0,85 36 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MSA 140 C-B 1254 011 5844 30 – 0,9 ⑤ / – 1,1 36 2,7 ⑥ – 83 94 4,3 / 4,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt MSA 140 C-B 
med AK 30 + AL 101 1254 011 5858 30 – 0,9 ⑤ / – 1,1 36 4,0 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 170 1130 200 0299 30 30,1 1,2 / 1,6 – – 4,1 ⑧ 3,4 100 111 6,9 / 6,4 • • • •
MS 171 1139 200 0177 30 31,8 1,3 / 1,8 – – 4,3 ⑧ 3,3 99 112 4,0 / 4,5 • ⬤ • • ⬤ ⬤ ⬤

MS 180 1130 200 0559 35 31,8 1,4 / 1,9 – – 4,1 ⑧ 3,0 100 112 6,6 / 7,8 • ⬤ • •
MS 181 C-BE 1139 200 0409 35 31,8 1,5 / 2,0 – – 4,6 ⑧ 3,1 100 112 3,5 / 3,0 • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 231 1143 200 0217 35 42,6 2,0 / 2,7 – – 4,8 ⑧ 2,4 103 114 3,9 / 3,9 • ⬤ • • ⬤ • ⬤ ⬤

MS 251 1143 200 0251 35 45,6 2,2 / 3,0 – – 4,8 ⑧ 2,2 103 114 3,9 / 3,9 • ⬤ • • ⬤ • ⬤ ⬤

Motorsave til landbrug og havebrug

MSA 160 C-B 1250 200 0115 30 – 1,0 ⑤ / – 1,25 36 3,1 ⑥ – 84 95 2,7 / 2,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MSA 200 C-B 1251 200 0112 30 – 1,4 ⑤ / – 1,8 36 3,3 ⑥ – 84 95 4,6 / 3,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MSA 220 C-B 1251 200 0123 35 – 1,7 ⑤ / – 2,1 36 3,6 ⑥ – 89 100 4,8 / 3,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

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

MS 194 C-E 1137 200 0390 35 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,6 ⑧ 2,6 101 114 3,6 / 3,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 271 1141 200 0666 35 50,2 2,6 / 3,5 – – 5,6 ⑧ 2,2 103 115 4,5 / 4,5 ⬤ • ⬤ • ⬤ ⬤

MS 391 1140 200 0753 37 64,1 3,3 / 4,5 – – 6,2 ⑧ 1,9 105 117 4,0 / 4,0 ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • ⬤ ⬤

Motorsave til skovbrug

MSA 300 C-O NYHED ⑩ MA02 200 0031
MA02 200 0034

35
40

– 2,5 ⑤ / – 3,0 36 5,4 ⑥ – 93 104 2,6 / 2,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ •
MS 201 C-M 1145 200 0275 30 35,2 1,8 / 2,4 – – 4,0 ⑧ 2,2 99 112 3,3 / 3,3 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 241 C-M 1143 200 0258 35 42,6 2,3 / 3,1 – – 4,5 ⑧ 2,0 103 115 2,9 / 2,9 • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

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

MS 261 C-M 1141 200 0647 40 50,2 3,0 / 4,1 – – 4,9 ⑧ 1,6 105 116 3,5 / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 261 C-M VW 1141 200 0651 40 50,2 3,0 / 4,1 – – 5,1 ⑧ 1,7 105 116 3,5 / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 362 C-M 1140 200 0717 40 59,0 3,5 / 4,8 – – 5,6 ⑧ 1,6 106 117 3,5 / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
M = STIHL M-Tronic 

①   Den faktiske skærelængde er kortere end den anførte  
sværdlængde. Yderligere skæreudstyr i sortimentet  
se side 106

② K-værdi ift. Rådets Direktiv RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 

O = Olieføler
V = Elektrisk forvarmet karburator
W = Elektrisk håndtagsvarme
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AK-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt AK-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

AK-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt AK-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

2-MIX 3⁄8" P PM3 ⑨ • – • • – – • – – – – – – – – – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 ⑨ • – ⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 ⑨ • – ⬤ • – – • – – – – – – – – – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 ⑨ • – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 • – ⬤ • – – • – ⬤ • ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 • – ⬤ • – – • – ⬤ • ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

AP-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

AP-system 1⁄4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

AP-system 3⁄8" P PS3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

2-MIX 1⁄4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PM3 ⑨ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

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

2-MIX 3⁄8" RS – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ • – ⬤ • ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – –

AP-system .325" RS Pro – ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ •
2-MIX 3⁄8" P PS ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PS • ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – – –

2-MIX 3⁄8" P PS • ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – –

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

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

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

④ En udførlig forklaring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 99 
⑤ Mekanisk ydelse som værdi til sammenligning med benzindrevne motorsave 
⑥ Vægt uden batteri, med sværd og kæde
⑦ Vægt med batteri, sværd og kæde, uden oplader

⑧ Vægt utanket, uden sværd og kæde
⑨ Smalt skæreudstyr 
⑩ Kan leveres fra foråret 2022!
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Motorsave til skovbrug

MS 362 C-M VW 1140 200 0720 40 59,0 3,5 / 4,8 – – 5,8 ⑦ 1,7 106 117 3,5 / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 400 C-M 1140 200 0470 45 66,8 4,0 / 5,4 – – 5,8 ⑦ 1,5 107 118 3,5 / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 462 C-M VW 1142 200 0029 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,1 ⑦ 1,4 108 119 4,8 / 3,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 500¡ W 1147 200 0003 50 79,2 5,0 / 6,8 – – 6,3 ⑦ 1,3 106 119 4,2 / 4,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 661 C-M 1144 011 3054 – 91,1 5,4 / 7,3 – – 7,4 ⑦ 1,4 105 118 6,9 / 5,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 661 C-M W 1144 200 0344 71 91,1 5,4 / 7,3 – – 7,6 ⑦ 1,4 105 118 6,9 / 5,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 881 1124 011 3036 – 121,6 6,4 / 8,7 – – 9,9 ⑦ 1,5 106 118 8,9 / 8,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MOTORSAVE MED HÅRDMETALSAVKÆDER

MS 211 C-BE 1139 200 0256 35 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,6 ⑦ 2,5 100 113 3,5 / 3,5 • ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤

MSE 250 1210 200 0039 37 – – 2,5 230 4,6 ⑧ – 94 105 3,1 / 4,1 • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Beskæringssave

MSA 161 T 1252 200 0068 30 – 1,0 ⑤ / – 1,25 36 2,5 ⑥ – 83 94 2,1 / 2,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MSA 220 TC-O NYHED ⑧ MA01 200 0009 30 – 1,7 ⑤ / – 2,1 36 3,3 ⑥ – 94 104 3,4 / 3,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 151 TC-E 1146 200 0056 25 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,6 ⑦ 2,4 96 109 4,9 / 4,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 194 T 1137 200 0320 30 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 ⑦ 2,4 100 112 3,6 / 3,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 201 TC-M 1145 200 0270 30 35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 ⑦ 2,1 100 113 3,5 / 3,1 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Redningssav

MS 462 C-M R 1142 200 0025 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,5 ⑦ 1,5 108 119 3,3 / 2,7 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
(ekstraudstyr)

B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

O = Olieføler
R = Redningssav
T = Tophåndtag
V = Elektrisk forvarmet karburator
W = Elektrisk håndtagsvarme

①    Den faktiske skærelængde er kortere end den anførte  
sværdlængde. Yderligere skæreudstyr i sortimentet  
se side 106

② K-værdi ift. Rådets Direktiv RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 
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2-MIX – 3⁄8" RS – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

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

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

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

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

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

2-MIX – .404" RS – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – –

2-MIX – 3⁄8" P PD3 • – – ⬤⬤ – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – –

– 4,0 3⁄8" PD3 • – ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

AP-system – 1⁄4" P PM3 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

AP-system – 3⁄8" P PS3 ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

2-MIX – 1⁄4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – –

2-MIX – 1⁄4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – –

2-MIX – 3⁄8" P PS3 ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

2-MIX – 3⁄8" RDR – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

④ En udførlig forklaring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 99 
⑤ Mekanisk ydelse som værdi til sammenligning med benzindrevne motorsave 
⑥ Vægt uden batteri, med sværd og kæde

⑦ Vægt utanket, uden sværd og kæde
⑧ Kan leveres fra foråret 2022!
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Elektriske motorsave

MSE 141 1208 200 0332 35 – – 1,4 230 3,6 ⑥ 90 101 3,3 / 4,2 ⬤ ⬤ ⬤

MSE 170 1209 200 0142 35 – – 1,7 230 3,8 ⑥ 92 103 2,9 / 3,4 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MSE 190 C-B 1209 200 0001 35 – – 1,9 230 3,9 ⑥ 92 103 2,9 / 3,4 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

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

stangsave

HTA 50 NYHED LA02 011 6404 25 – 0,57 ⑤ / – 0,8 36 3,6 ⑦ 78 94 0,5 / 1,0 ⬤

SætSæt HTA 50 NYHED
 

med AK 20 og AL 101 LA02 200 0002 25 – 0,57 ⑤ / – 0,8 36 4,8 ⑧ 78 94 0,5 / 1,0 ⬤

HTA 66 LA03 200 0001 25 – 0,74 ⑤ / – 1,05 36 3,3 ⑦ 78 93 1,0 / 1,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

HTA 86 LA03 200 0005 30 – 0,74 ⑤ / – 1,05 36 4,6 ⑦ 77 93 1,0 / 1,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

HTA 135 LA01 200 0002 30 – 2,1 ⑤ / – 1,5 36 6,8 ⑦ 84 96 4,3 / 5,1 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ •
HT 135 NYHED 4182 200 0198 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,9 ⑨ 92 109 4,3 /4,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
(ekstraudstyr)

B = STIHL værktøjsfri kædestramning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start 

①  Den faktiske skærelængde er mindre end den angivne sværdlængde.  
Yderligere skæreudstyr i sortimentet se side 106

② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 
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 A
– 0,3 3⁄8" P PM3 ⑩ – ⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – – – –

– 0,5 3⁄8" P PM3 ⑩ – ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤⬤ – – – –

– 4,0 3⁄8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

– 4,0 3⁄8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

AK-system – 1⁄4" PM3 280 – – – – – ⬤⬤ – – – – –

Sæt AK-system – 1⁄4" PM3 280 – – – – – ⬤⬤ – – – – –

AP-system – 1⁄4" P PM3 240 – ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

AP-system – 1⁄4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

AP-system – 1⁄4" P PM3 285 – 405 – ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – •
4-MIX® – 1⁄4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

④ En udførlig forklaring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 99
⑤ Mekanisk ydelse som værdi til sammenligning med benzindrevne stangsave 
⑥ Vægt uden ledning, og kædeolie, inkl. sværd og kæde
⑦ Vægt uden batteri, sværd og kæde

⑧  Vægt med batteri, sværd og kæde, uden oplader
⑨  Vægt utanket, uden sværd og kæde
⑩  Smalt skæreudstyr

  Kan leveres fra foråret 2022!
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STIHL savkæder og sværd 
ƒ
TIL MAKSIMAL PRÆCISION OG PRÆCISE SNIT

Fældning, beskæring, rydning, bearbejdning – uanset hvad du skal med din motorsav 
eller stangsav, er du godt udrustet til alle opgaver med det store udvalg af STIHL  
savkæde- og sværdvarianter.



HEXA-SAVKÆDE + HEXA-FIL 
ƒ
Det eksklusive professionelle 
STIHL skæresystem

Med det patenterede-Hexa skæresystem, der består af Hexa-savkæde og 
Hexa-fil, sætter STIHL nye standarder inden for skæreydelse, filing og levetid. 
Er effektivitet og tidsbesparelse særlig vigtigt for dig i dit daglige arbejde? 
Så er Hexa den helt rigtige løsning! Hexa-savkæden imponerer ikke kun med 
sin skæreydelse, men også med den lette håndtering. Skæretændernes og 
filens form er optimalt afstemt efter hinanden og giver mulighed for særdeles 
let og hurtig filing med så godt som perfekte resultater. Sammenlignet med 
andre savkæder, f.eks. 3⁄8" RS, skal Hexa desuden ikke files nær så ofte, og det 
giver en længere levetid. Prøv det nye STIHL Hexa-skæresystem nu, og bliv 
overbevist!

  10 % højere skæreydelse 

I forbindelse med den smalle snitfuge giver den særlige 
filing af 3⁄8" Rapid Hexa-savkæden op til 10 % højere 
skæreydelse i forhold til 3⁄8" Rapid Super-savkæden – 
det giver maksimal ydelse ved fældning.

  Skarp i længere tid 

Idet filens og skæretandens form er perfekt afstemt 
efter hinanden, kan Hexa-savkæden files perfekt - den 
saver hurtigere, og derudover holder den sig skarp i 
meget længere tid.

  Hurtigere og mere enkel filing 

Hexa-skæretandens og Hexa-filens optimale pasform 
gør filingen markant hurtigere og enklere i forhold til 
med en rundfil. Den ideelle filevinkel opnås hver gang.

  Længere levetid 

Da 3⁄8" Rapid Hexa-savkæden skal slibes sjældnere, er 
dens levetid tilsvarende længere.

10 % højere skæreydelse

Hurtigere og mere enkel slibning

Skarp i længere tid

Længere levetid

NYHED

Du kan finde en videovej-

ledning om slibning af  

Hexa-savkæden på 

stihl.com/hexa
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Mere om skæreudstyr  
ƒ

01 Sværdlængde

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

02 Kædedeling

Kædedelingen angiver 
den gennemsnitlige afstand 
mellem nitterne. Kæden, sværdet 
og motorsaven skal have samme 
deling.

03   Antal drivled

Antallet af drivled bestem-
mer kædens længde. I denne sam-
menhæng tælles kun drivleddene 
og ikke skæretænderne.

04   Notbredde/
drivledstykkelse

Drivleddene kører kæden rundt 
i sværdet. Sværdets notbredde 
og drivledstykkelsen skal stemme 
overens.

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

Micro Super Hexa Duro

Læs mere fra side 99.

Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. 
Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

01

Find den passende savkæde

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

01 02

0403

0302

         

04

Med de foreliggende oplysninger kan 
du finde det 11-cifrede artikelnummer 
på den ønskede savkæde:

a 4-cifret artikelnummer

Afhængigt af kædetype, 
kædedeling og rillebredde/
drivledtykkelse. Disse finder 
du fra side 99.

b + 000

c + 00 + nødvendigt 
antal drivled

Det nødvendige antal drivled 
afhænger af sværdlængden 
og fremgår af sværdet eller af 
side 106. Antallet af drivled 
bestemmer kædens længde. 
Hvis antallet af drivled er 
trecifret, bortfalder det andet 
nul, så der til slut opstår et 
11-cifret artikelnummer. 

3670 000 0056

a b c
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① Kæder til save fra andre producenter
② Smalt skæreudstyr

Savkæder
ƒ

 ● Schweizisk præcisionsarbejde  
fra STIHL  fabrikken i Will 

 ● Ekstraordinær skæreydelse og 
 funktionssikkerhed 

 ● Elektrolytisk forkromede skæretænder   
i specialstål samt hærdede nittebolte 

 ● Optimalt afstemt efter sværdet  
og  motorsaven

Micro

Micro-savkæder er yderst pålidelige og komfortable at 
anvende. Halvmejseltandkæder er vibrationssvage med en 
høj skærekvalitet, og er nemme at file skarpe. Derfor er de 
også et godt valg for lejlighedsvise brugere og til opgaver i 
landbruget.

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,1 mm 3670 – 3610 ② – – –

1,3 mm – – 3636 3695 ② 3662 –

1,5 mm ① – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 – –

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,3 mm – – – 3693 ② 3650 –

1,5 mm ① – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Micro-savkæde

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

Micro 3-savkæde

Tilbageslags- og vibrationssvag savkæde. Høj skærekvalitet, 
blød gang, robust og begrænset tilbøjelighed til raslen.
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① Kæder til save fra andre producenter
② Smalt skæreudstyr
③  Hvis antallet af drivled er trecifret, udelades det andet nul, således at der til slut opstår et 11-cifret artikelnummer

Super

Super-savkæder har en meget høj skæreydelse. Denne ydelse 
opnås med helmejseltænderne og den lave skæremodstand. 
Super-savkæder er derfor velegnede til professionel skovbrug 
og den træforarbejdende industri.

Hexa 

Hexa-savkæder udmærker sig ved skæretandens unikke form. 
Med den patenterede slibning opnås dermed den højeste 
skæreydelse i STIHL sortimentet. Hexa-kæden er let at slibe 
i hånden med en sekskantet fil. Dermed er det den ideelle 
savkæde til professionel skovbrug og den træforarbejdende 
industri.

NYHED

Hexa-savkæde

Alsidig 3⁄8" savkæde med særligt lang levetid og STIHL 
specifik Hexa-tandform, der giver 10 % højere skæreydelse i 
forhold til 3⁄8" RS. Den er ekstremt let at slibe med den særligt 
tilpassede Hexa-fil, og den holder sig skarp meget længere 
end andre savkæder.

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,6 mm – – – – 3132 –

Super-savkæde

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

Super 3-savkæde

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

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,3 mm – – 3617 3690 ② 3623 –

1,5 mm ① – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,3 mm – – 3616 – – –

SKÆREUDSTYR TIL BETONSAV

Fremgår fra SidE 149

Hexa-filen

Fremgår fra SidE 109
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Duro

Duro-savkæder er yderst robuste og slidbestandige. Takket  
være afskærmningen af hårdmetal forbliver de skarpe op 
til ti gange så lang tid som traditionelle savkæder. Derfor er 
Duro-kæder særligt velegnede til savning i snavset træ.  
Motorsave, der allerede er udstyrede med Duro-savkæder,  
findes på side 92.

Duro 3-savkæde

Ekstremt robust og tilbageslagssvag savkæde af hårdmetal til  
opgaver under stor belastning. Holder sig uden efterfiling 
skarp op til ti gange længere end traditionelle savkæder. 
Vibrationssvag.

1⁄4" P 1⁄4" 3⁄8" P .325" 3⁄8" .404"

1,3 mm – – 3612 3696 ② – –

1,6 mm – – – – 3683 –

Sammensætning af det 11-cifrede  
artikelnummer til savkæder

Eksempel:

Delvist artikelnummer 000
00 + påkrævet  

antal drivled ③

Artikelnr.

3670 000 0056

3670 000 0056
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HEXA UPGRADE KITS

UPGRADE KIT 2 3132 007 4700 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i 40 3⁄8" 1,6 3132 000 0060

UPGRADE KIT 3 3132 007 4701 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i 45 3⁄8" 1,6 3132 000 0066

UPGRADE KIT 4 3132 007 4702 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661 50 3⁄8" 1,6 3132 000 0072

HEXA UPGRADE KITS
ƒ
Til enkel ombygning af din STIHL motorsav  
til det nye Hexa-skæresystem 

Hvert sæt indeholder:

2 × Hexa-savkæder
1 × Hexa-fil (5,2 × 200 mm)
1 × træholder til Hexa-fil

Få trin til det passende  
skæreudstyr

På https://www.stihl.dk/vejledning-til-svard-og-keder.aspx. 
finder du vores kæde- og kæderådgiver, der gør det let at 
vælge det passende skæreudstyr til din motorsav eller stang-
sav.
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Skulpturskæring
Special carving-kæde til skulptører. Vibrationssvag, særdeles god skæreydelse, den forkortede 
tandoverbygning overflødiggør tryk ved indstik, opnår højere stikhastighed end traditionelle 
1⁄4"-savkæder.

Redning (RDR)
Specialkæde til de absolut hårdeste opgaver inden for brand væsen, redningstjeneste og civil-
forsvar (f.eks. til savning i træ med søm, kompositmaterialer eller panserglas). Skæretænder med 
helpansring bestående af slagfaste hårdmetalplader.

Opsavning – automatiske træforarbejdningsmaskiner (RMHS, RMH)
Savkæde til brug i specialmaskiner inden for den træforarbejdende industri, robust og med lang 
driftslevetid. Mindre spænding resulterer i færre revner og mindre slid, hvilket giver en særligt 
lang driftslevetid. Må ikke bruges på håndførte motorsave. Nærmere oplysninger fås hos for-
handleren.

Længdeskæring (RMX, PMX)
Specialkæde til udstyr til længdeskæring, såsom små mobile savværker. Halvmejseltandkæde 
med høj skærekvalitet ved et lavt vibrationsniveau og blød gang. Nærmere oplysninger fås hos 
forhandleren.
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Savkæde Sværd

MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200 1⁄4" P 3670 000 0064 ① 3005 000 3105

MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 
201 / 211

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

MS 462 C-M R 3⁄8" 3944 000 0072 3003 002 9421

Specialanvendelse af savkæder 
ƒ
Hos STIHL finder du altid den rigtige savkæde til dine opgaver. Vi har et udvalg af savkæder til specialanvendelse, som er  
skræddersyet til den pågældende opgave. Du kan naturligvis også få de passende STIHL sværd.
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Altid klar til brug med  
Sværd- og kædepakker
ƒ
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væ
rd

7001 200 0007 MS 017, MS 170, MS 171 30 3⁄8" P 1,1 PM3 3610 000 0044 3005 000 3905

7001 200 0043 MS 018, MS 180, MS 181 35 3⁄8" P 1,1 PM3 3610 000 0050 3005 008 3909

7001 200 0015 MS 025, MS 250, MS 171 35 .325" 1,5 RM 3685 000 0056 3005 000 5009

7001 200 0014 MS 026, MS 260, MS 261 32 .325" 1,5 RM 3685 000 0056 3003 000 5006

7001 200 0018 MS 201, MS 241 32 3⁄8" P 1,3 PS 3617 000 0044 3005 000 4805

7001 200 0019 MS 201, MS 241 35 3⁄8" P 1,3 PS 3005 000 4809 3617 000 0050

7001 200 0010 MS 211, MS 251 35 3⁄8" P 1,3 PM 3636 000 0050 3005 000 4809

7001 200 0011 MS 261 32 .325" 1,5 RS 3638 000 0056 3003 000 5006

7001 200 0038 MS 261, MS 271 35 .325" 1,3 RM Pro 3693 000 0060 3003 000 3309

7001 200 0041 MS 261 40 .325" 1,3 RS Pro 3690 000 0067 3003 000 3313

7001 200 0039 MS 261, MS 271 40 .325" 1,3 RM Pro 3693 000 0067 3003 000 3313

7001 200 0040 MS 261 35 .325" 1,3 RS Pro 3690 000 0060 3003 000 3309

STIHL savkæder og sværd står for høj præcision og præcise snit ved forskellige anvendelser. For at 
bevare din motorsavs høje skæreydelse, skal du proaktivt og regelmæssigt vedligeholde skæreud-
styret – for selv den bedste savkæde bliver med tiden sløv. Du kan få din savkæde filet hos din 
STIHL forhandler, eller du kan selv gøre det. Hvis du ikke har mulighed for det under 
arbejdet, eller hvis der er behov for udskiftning af skæreudstyret, har vi også 
den passende løsning til det! STIHL sværd- og kædepakker er maskin- 
specifikke sammensætninger af to savkæder og et sværd i én pakke.  
Dermed har du altid og overalt optimalt afstemt skæreudstyr til din  
motorsav. Altid beredt – med STIHL sværd- og kædepakker!

① Normal savkæde – ikke speciel carving-savkæde 
② En udførlig forklaring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 99
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Sværd
ƒ

 ● Til forskellige anvendelsesområder:  
Fra skovning og skulpturskæring  
til brændesavning

 ●  I eksklusivt og ekstremt modstandsdygtigt 
krom molybdænstål

 ●  Optimal omsætning af motoreffekten til 
skæreydelse

Letvægtssværd
ƒ
STIHL satser konsekvent på vægtbesparelser, hvilket 
også gælder for sværdene. Vælg mellem E-Light-  
og ES-Light-sværd. Både til mindre, lette save og  
for kraftigere træfældningssave har vi den rette  
løsning. Yderligere information om sværdene findes  
på side 416.

STIHL Rollomatic E Mini Light

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

STIHL Rollomatic E Light

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

STIHL Rollomatic ES Light

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

Light 04 er den nye type af STIHL sværd, med nyt navn og 
et innovativt design. Light 04 har en speciel udformning. Du 
drager fordel af forbedret balance og derfor mindre træthed 
ved savning, fordi dets slanke kontur, i sammenligning med 
eksisterende sværd, giver en vægtbesparelse på op til 200 
g. Det er derfor let at manøvrere med, og muliggør smidigt 
arbejde med motorsaven. Og det nye design er ikke kun en 
flot - du kan læse information om egenskaberne direkte på 
sværdet. Sådan finder du altid den rigtige kombination af 
sværd og kæde til din STIHL motorsav. Light 04 er kun be-
gyndelsen - i fremtiden kan du se frem til flere sværd med nyt 
navn og nyt design.

EGENSKABER OG
informationer

Grafikelementer

STIHL logo og
typebetegnelse

TIP FRA FAGMANDEN

De lukkede lejer til top trissen er forsynet med en  permanent 
smøring. De holder længere, og kræver mindre vedlige holdelse. 
Tidskrævende efter smøring overflødig gøres. Det sparer tid, 
skåner miljøet og sparer penge.

STIHL Rollomatic E mini

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

STIHL Rollomatic E

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

STIHL rollomatic es

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

STIHL Duromatic E

Solidt sværd til motorsave fra medium til høj effekt. 
Yderst robust, sværdspidsen beskyttes af en hårdme-
talpansring, eliptisk udformede, skrå olieboringer for 
optimal smøring.

STIHL Carving E

Tredelt carving-sværd med massiv stellit-spids. Til 
træskulptører, professionelle arborister til skæring af 
meget små og præcise områder. Ekstremt lav tendens 
til tilbageslag, let og holdbart. Markeringer på sværdet 
muliggør bestemmelse af sværdspidsens nøjagtige 
position i snittet.
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①  Den faktiske skærelængde er mindre  
end den angivne sværdlængde

②  Til modeller fra 2014 og ældre

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

gta 26 10 1⁄4" P 1,1 28 – 3670 – – – –

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

25 1⁄4" P 1,1 56 – 3670 – – – –

30 1⁄4" P 1,1 64 – 3670 – – – –

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

35 1⁄4" P 1,1 72 – 3670 – – – –

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

30 1⁄4" P 1,1 65 – 3670 – – – –

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

30 3⁄8" P 1,1 44 – 3610 – – – –

35 3⁄8" P 1,1 50 – 3610 – – – –

40 3⁄8" P 1,1 55 – 3610 – – – –

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

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

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

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

MSE 250

37 3⁄8 1,6 56 – – – – – 3683

40 3⁄8 1,6 60 – – – – – 3683

45 3⁄8 1,6 66 – – – – – 3683

MS 201 T, MSA 220 T

30 3⁄8" P 1,3 44 – 3636 – 3616 – 3612

35 3⁄8" P 1,3 50 – 3636 – 3616 – 3612

40 3⁄8" P 1,3 55 – 3636 – 3616 – 3612

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

40 3⁄8" P 1,3 55 – 3636 – 3616 – 3612

MS 261, MS 271, MSA 300

32 .325 1,6 56 3686 3689 3639 – – 3667

35 .325 1,3 60 3693 3695 3690 – – 3696

37 .325 1,6 62 3686 3689 3639 – – 3667

40 .325 1,3 67 3693 3695 3690 – – 3696

40 .325 1,6 67 3686 3689 3639 – – –

MS 291, MS 362, MS 391

37 3⁄8 1,6 56 3652 – 3621 – – 3683

40 3⁄8 1,6 60 3652 – 3621 – 3132 3683

45 3⁄8 1,6 66 3652 – 3621 – 3132 3683

MS 400, MS 462, MS 500¡, MS 661

40 3⁄8 1,6 60 3652 – 3621 – 3132 3683

45 3⁄8 1,6 66 3652 – 3621 – 3132 3683

50 3⁄8 1,6 72 3652 – 3621 – 3132 3683

63 3⁄8 1,6 84 3652 – 3621 – – 3683

MS 500¡, MS 661
71 3⁄8 1,6 91 – – 3621 – – 3683

80 3⁄8 1,6 105 – – 3621 – – 3683

MS 661 90 3⁄8 1,6 114 – – 3621 – – 3683

MS 880 ④, MS 881 ④

53 .404 1,6 68 3668 – 3946 – – –

63 .404 1,6 80 – – 3946 – – –

75 .404 1,6 91 – – 3946 – – –

90 .404 1,6 104 – – 3946 – – –

90 .404 1,6 108 – – 3946 – – –

Stangsave Savkæder

HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 66,  
HTA 86, HTA 135

25 1⁄4" P 1,1 56 – 3670 – – – –

30 1⁄4" P 1,1 64 – 3670 – – – –

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

– – 3007 003 0101 – – – – –

– – – 3005 008 3403 – – 8 –

– – – 3005 008 3405 – – 8 –

– – – 3005 008 3409 – – 8 –

– – – 3005 008 3403 – – 8 –

– – – 3005 008 3405 – – 8 –

3005 000 7605 ⑤ – – 3005 000 3905 – – 7 –

3005 000 7609 ⑤ – – 3005 008 3909 – – 7 –

– – – 3005 008 3913 – – 7 –

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

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

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

– – – 3003 008 6111 – – 10 –

– – – – – – 10 –

– – – – 3003 008 7717 – 10 –

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

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

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

– – – 3005 000 4809 – – 11 –

– – – 3005 000 4813 – – 11 –

– – – 3003 000 5306 – – 11 –

– – – – 3003 000 3309 – 10 –

– – – 3003 008 6811 – – 11 –

– – – – 3003 000 3313 – 10 –

– – – 3003 008 6813 – – 11 3003 000 9213

– – – 3003 008 6111 – – 10 –

– – – – 3003 000 7713 – 9 –

– – – – 3003 008 7717 – 10 –

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

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

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

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

– 3003 000 2038 – – – – 11 –

– 3003 000 2046 – – – – 11 –

– 3003 000 2053 – – – – 11 –

– – – – – – – –

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

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

– – – – – – – 3002 002 8052

– – – – – 3002 000 9753 – –

Sværd

– – – 3005 008 3403 – – 8 –

– – – 3005 008 3405 – – 8 –

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

④  Gælder for syvtandede kædehjul – ved ottetandede kædehjul anvendes et ekstra drivled
⑤ Rollomatic E Light sværd

Bemærk: Skæreudstyr til  

særlige opgaver findes på sid 102
 NYHED
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VÆRKTØJ TIL 
VEDLIGHOLD AF
SKÆREUDSTYR
ƒ

 ● Specialværktøj til vedligehold og pleje

 ● Til korrekt slibning af kæden med  
præcise resultater

 ● STIHL filehåndtag i certificeret træ

Filesæt

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

1⁄4" P

Artikelnr. 5605 007 1000

3⁄8"

Artikelnr. 5605 007 1029

1⁄4" u. 3⁄8" P

Artikelnr. 5605 007 1027

.404"

Artikelnr. 5605 007 1030

.325"

Artikelnr. 5605 007 1028

Filholder 2-i-1

Praktisk hjælpemiddel til hurtig filing af tand og dybdebegræn-
ser i én arbejdsgang. Ideelt til lejlighedsvise brugere. Til 1⁄4" P-, 
3⁄8" P-, .325"-, 3⁄8"- og .404"-savkæder, integreret filtoleranceud-
ligning (kun hos STIHL).

1⁄4" P Ø 3,2 mm

Artikelnr. 5605 750 4306

3⁄8"  Ø 5,2 mm 
(kan ikke anvendes med 3⁄8" Hexa)  

Artikelnr. 5605 750 4305

1⁄4" og 3⁄8" P Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5605 750 4303

.404" Ø 5,5 mm

Artikelnr. 0000 750 4300

.325" Ø 4,8 mm

Artikelnr.  5605 750 4304

Reserverundfil til 1⁄4"-P-savkæde

Kun til fileholder 2-i-1, til filing af 1⁄4"-P-savkæden, kan ikke  
anvendes til manuel filing, 2 stk. pakning, Ø 3,2 × 200 mm.

Artikelnr. 0000 893 6401

Reserve fladfil til 
dybdebegrænser

Til filholder 2-i-1, til bearbejdning af dybdebegrænseren.

Artikelnr. 0814 252 3001

Fladfile

Til præcis efterjustering af savkædens dybdebegrænser.

150 mm, til filning af rytterne 
Artikelnr. 0814 252 3000

① Notbredde 1,1 mm
② Notbredde 1,3 mm
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TIP FRA FAGMANDEN

Med det eksklusive STIHL Hexa-skæresystem er den sekskan-
tede fil optimalt afstemt efter savkædens tandform. Derved 
opnås den ideelle filevinkel ved hver filing, der er ekstremt 
enkel og hurtig at udføre, og resultatet er en så godt som 
perfekt filet Hexa-savkæde. Den holder sig skarp meget læn-
gere end andre savkæder, f.eks. 3⁄8" RS, skal files sjældnere, og 
imponerer med ekstra lang levetid. 

Filestyr FF 1

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

1⁄4" P Ø 3,2 mm

Artikelnr. 5614 000 7504

.325" Ø 4,8 mm

Artikelnr. 5614 000 7501

1⁄4", 3⁄8" P ① Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5614 000 7503

3⁄8" Ø 5,2 mm

Artikelnr. 5614 000 7500

3⁄8" P ② Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5614 000 7502

.404" Ø 5,5 mm

Artikelnr. 5614 000 7505

SAVKÆDERUNDFIL

Til STIHL filesæt og fileholdere (uden filehåndtag).

1⁄4" P Ø 3,2 × 150 mm

Artikelnr. 5605 771 3206

Fileapparat  
FG 4

Eksklusivt STIHL rullefileapparat. Ideelt til præcisionsfiling. 
Kompakt, begrænset kraftbehov, med fileplader til korrekt 
tilpasning af dybdebegrænserafstand, brugeranbefalinger på 
DVD (fil medfølger ikke).

1⁄4", 3⁄8" P ① Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5612 000 7503

.325" Ø 4,8 mm

Artikelnr. 5612 000 7501

3⁄8" P ② Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5612 000 7502

3⁄8" Ø 5,2 mm

Artikelnr. 5612 000 7500

Ryttermål

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

FL1  1⁄4" P

Artikelnr. 0000 893 4006

FL4 3⁄8", 3⁄8" Hexa

Artikelnr. 0000 893 4009

FL2 3⁄8" P ②

Artikelnr. 0000 893 4007

FL5 .404"

Artikelnr. 0000 893 4010

FL3 .325"

Artikelnr. 0000 893 4008

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

1⁄4" P

Artikelnr. 0000 893 4005

1⁄4", 3⁄8" P, .325", 3⁄8" og 3⁄8" Hexa

Artikelnr. 1110 893 4000

.404"

Artikelnr. 1106 893 4000

Sekskantfile til Hexa

Til Hexa-savkæde (uden filehåndtag).

3⁄8" Hexa  Ø 5,2 × 200 mm

Artikelnr. 5607 772 5201

NYHED

Trekantfil

Til FG 2 og FG 3 til bearbejdning af dybdebegrænsere  
og til rundsavsklinger med spidse tænder.

Artikelnr. 0811 421 8971
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filhandtag
③

Træhåndtag til alle trekant-, flad-, rund- 
og Hexa-file fra 4,0 til 5,5 mm.

Artikelnr. 0811 490 7860

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

Artikelnr. 0000 881 4500

FH 3

Soft grip. Til fladfile på op til 150 mm.

Artikelnr. 0000 881 4503

Fileskabelon

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

Artikelnr. 0000 893 4105

STIHL BASISMODEL USG

Universalslibemaskine til alle 
STIHL savkæder, rundsavsklinger 
til FS-maskiner og hækkeklip-
perknive. Komplet med stativ 
til samtlige STIHL Oilomatic 
savkæder og med to slibeskiver. 
Også egnet til slibning af STIHL 
Duro-savkæder.

Artikelnr. 5203 200 0008

Tilbehør til USG (ikke afbilledet)

DREJELIG STØTTE TIL HÆKKEKLIPPERKNIVE②

Artikelnr. 5203 750 1400

DREJELIG STØTTE TIL FS-RUNDSAVSKLINGER②

Artikelnr. 5203 750 2800

Spændeanordningssæt

Artikelnr. 5203 007 1003

Diamantafstryger

Artikelnr. 5203 890 4400

Diamantslibeskive til 3⁄8" PD3, .325" RD3 og 3⁄8" RD3

Artikelnr. 5203 757 0906

Diamantslibeskive til 3⁄8" PD3

(1,3 mm; centerhul 22,2 mm – passer ikke til USG)
Artikelnr. 5203 757 0908

Diamantslibeskive til 3⁄8" RDR

Artikelnr. 5203 757 0901

NYHED Slibeskive til 3⁄8" Hexa

Artikelnr. 5203 750 7018

① Ikke egnet til 1,4” PM3 savkæde
② Med formslibeskive

Sværdsliber

Værktøj til slibning af sværdet. Er-
gonomisk udformet håndtag i plast 
med fladfil (100 × 22 mm) i hærdet 
værktøjsstål.

Artikelnr. 5605 773 4400

Tilbehør: Fladfil

Artikelnr. 5605 773 4200

Filestøtter

S 260

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

Artikelnr. 0000 881 0402

L 700

Stor og robust udførelse. 
Enkel forankring i træet.

Artikelnr. 0000 881 0403

Fileapparat FG 3①

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

Artikelnr. 5610 000 7500

Fileholder med 
rundfil

1⁄4" P Ø 3,2 mm

Artikelnr. 5605 750 4300

1⁄4" og 3⁄8" P Ø 4,0 mm

Artikelnr. 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm

Artikelnr. 5605 750 4328

3⁄8" Ø 5,2 mm

Artikelnr. 5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm

Artikelnr. 5605 750 4330

③ Forklaring af kontrolmærker på side 427
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mere om emnet 
„Filning af STIHL savkæder”

FIND DET I VORES app

 

App til Apple App til Android

 

 

 

 

 

 

Nitteværktøj  
NG 4

Til udpresning af nitter  
fra savkæder. 
 

Artikelnr. 5805 012 7500

Nitteværktøj NG 5

Til sammennitning af  savkæder.  
 
 

Artikelnr. 5805 012 7510

Rundfil CLASSIC  
til savkæder 
(2 stk. pakning)

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

1⁄4" & 3⁄8" P Ø 4,0 × 200 mm

Artikelnr. 5605 772 4002

.325" Ø 4,8 × 200 mm

Artikelnr. 5605 772 4802

3⁄8" Ø 5,2 × 200 mm

Artikelnr. 5605 772 5202

.404" Ø 5,2 × 200 mm

Artikelnr. 5605 771 5502

 Ø 4,5 × 200 mm

Artikelnr. 5605 771 4502

Rundfil COMFORT  
til savkæde 
(3 stk. pakning)

Comfort-file har en slibekvalitet  
der sættes pris på hos den  
professionelle skovarbejder. En  
god fil sikrer et nemmere filearbejde  
og et resultat der holder længere!

1⁄4" & 3⁄8" P Ø 4,0 × 200 mm

Artikelnr. 5605 773 4003

.325" Ø 4,8 × 200 mm

Artikelnr. 5605 773 4803

3⁄8" Ø 5,2 × 200 mm

Artikelnr. 5605 773 5203

 Ø 4,5 × 200 mm

Artikelnr. 5605 773 4503
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OPTIMALE RESULTATER.  
SNIT EFTER SNIT.
ƒ

Benzindrevne hækkeklippere 115115

Batteridrevne hækkeklippere  
og  busksaks 116116

Elektriske hækkeklippere 119119

Tilbehør til hækkeklippere 120120

Stanghækkeklippere og tilbehør 125125



Mere om hækkeklippere  
ƒ

03 Forberedt til STIHL connected

06  UBESVÆRET ARBEJDE

01 FULD KONTROL

02 KONSTANT YDELSE

05   REMRAGENDE SKÆREYDELSE

07  BESKYTTELSE MOD SKADER

Teknik

01 STIHL EC-elektronik system

Med AP-systemet registrerer den elektroniske styring 
den aktuelle belastning under brug og påvirker aktivt 
EC-motoren. Det resulterer i en konstant knivhastighed, 
også ved beskæring af meget hårde grene, og det sikrer 
konstant optimal ydelse.

02  STIHL ELmotor (EC)

Ud over en imponerende ydelse har de professionelle 
hækkeklippere i AP-systemet en EC-motor med automa-
tisk retningsændring. Det gør det muligt at køre kniven 
fri, hvis det er nødvendigt.

03 STIHL connected

STIHL Smart Connector 2 A monteres på den dertil  
beregnede plads på udvalgte maskiner.

Komfort

04  Drejeligt multifunktionsgreb

Kan let placeres i den optimale position til snit fra siden 
og fra oven.

05 GENNEMTÆNKT KNIVGEOMETRI

En gennemtænkt knivform og særligt afstemte trimme- 
og beskæringsmotorer sørger for fremragende skære-
ydelse.

06 BØJLEGREB MED INDVENDIG KONTAKT

Det ligger godt i hånden, så du sparer på kræfterne, især 
når du arbejder i længere tid.

07   Påskruet knivstødsbeskyttelse

Beskytter spidsen af hække klipperens knive mod slitage 
og letter klipningen, når der arbejdes tæt på vægge og 
tæt ved jorden.

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

04 Let kontrollerbar klipning
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C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

Benzindrevne   
hækkeklippere
ƒ

 ● Stærke maskiner med lav vægt  
og høj  ydeevne

 ● Til anvendelse på store arealer 

 ● Til park- og landskabspleje 

 ● Til optimal beskæring af tætte hække  
og prydtræer

HS 45
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 hk • 5,0 kg ①

Perfekt til pleje af bevoksning i villahaver. STIHL antivibrations-
system, STIHL ElastoStart, long-life-luftfiltersystem,  
STIHL 2-MIX motor, enkeltsidet slebet kniv, integreret  
skærebeskyttelse.

Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4228 011 2938

HS 46 C-E
21,4 cm3 • 0,65 kW / 0,9 hk • 4,3 kg ①

Let hækkeklipper, ideel til krævende private brugere.  
STIHL antivibrationssystem, long-life-luft filtersystem, STI-
HL Easy2Start, STIHL 2-MIX motor, étgrebsbetjening, 
værktøjsfrit tankdæksel, enkeltsidet slebet kniv, integreret 
 skærebeskyttelse.

Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4242 011 2927

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

Let hækkeklipper, ideel til krævende private brugere.  
STIHL antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, long-life-luft-
filtersystem, STIHL 2-MIX motor, værktøjsfrit tankdæksel, 
dobbeltsidet slebne knive, påskruet skære- og knivstødsbe-
skyttelse.

Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4242 011 2947

① Vægt uden brændstoffer, komplet
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HS 82 RC-E
22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 hk • 5,3 kg ①

Professionel maskine med lav knivtakt, der giver et kraftigt 
snit. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrationssystem,  
STIHL Easy2Start, long-life- luftfiltersystem, dobbeltsidet  
slebet kniv til beskæring, drejeligt multifunktionsgreb,  
påskruet skære- og knivstødsbeskyttelse og stopknap.

Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4237 011 2982

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Beskæring

① Vægt uden brændstoffer, komplet

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326

BATTERIDREVNE 
HÆKKEKLIPPERE  
OG BUSKSAKS
ƒ

 ● Til private brugere og fagfolk 

 ● Til hækkeklipning i støjfølsomme  
områder som f.eks. omkring boliger,  
sygehuse, kirkegårde og skoler

 ● Enkel og komfortabel brug 

 ● Fremragende skæreydelse
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② Vægt uden batteri, med buskkniv
③ Vægt inkl. batteri
④ Vægt uden batteri 
⑤ Symbolforklaring på side 414  

HSA 26 ⑤

10,8 V • 0,8 kg②

Let og kompakt batteridrevet busktrimmer. Med buskkniv til 
tilbageskæring og pleje af mindre, stedsegrønne hække og 
småbladede prydtræer - med optimeret STIHL knivgeometri 
for optimale klipperesultater. Med den medfølgende 
græskniv kan den også anvendes til klipning af plænekanter. 
Skridsikkert betjeningsgreb giver perfekt ergonomi, hurtig 
og værktøjsfri udskiftning af kniven, med ladestandsindikator, 
der altid giver overblik over batteriets resterende kapacitet. 
Batteriet AS 2 passer kun til produkterne i AS-systemet og 
er ikke kompatibelt med HSA 25. HSA 26 fås i sæt eller som 
individuel maskine.  

Indeholdt i sæt:

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

HSA 26 uden batteri, lader og transporttaske, inkl. busk- og græskniv
Skærelængde 20 cm

Artikelnr. HA03 011 3514

Sæt HSA 26 med AS 2 og AL 1
Skærelængde 20 cm

Artikelnr. HA03 011 3516

HSA 45 ⑤

18 V • 2,3 kg③

Særlig let batteridrevet hækkeklipper med godt skær til trim-
ning af mindre hække og buske omkring huset. Enkeltslebet 
kniv med 24 mm tandafstand, integreret skærbeskyttelse og 
brugerværn, integreret 18 V Lithium-Ion-batteri (36 Wh) med 
ladetilstandsindikator samt sikkerhedsnøgle. Batteriladetid 
145 min/210 min (80 %/100 %).

Skærelængde 50 cm

Artikelnr. 4511 011 3501

HSA 56 ⑤

36 V • 2,9 kg④

Særligt let batteridrevet hækkeklipper med høj skæreydelse 
til trimning af buske og hække omkring huset. Enkeltslebet 
kniv med 30 mm tandafstand, knivgeometri med dråbeform, 
der holder kviste bedre fast i kniven, integreret skærebeskyt-
telse, påskruet knivstødsbeskyttelse. 

HSA 56 uden batteri og lader
Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4521 011 3504

Sæt HSA 56 med AK 10 og AL 101
Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4521 011 3518

SidE 335
Care & Clean Kit 
HS Plus

Perfekt pleje af STIHL hækkeklippere og 
stanghækkeklippere.

HSA 66 ⑤

36 V • 3,1 kg④

Særlig let batterihækkeklipper med høj skæreydelse til trim-
ning af buske og hække omkring huset. Enkeltslebet kniv med 
30 mm tandafstand, integreret skærbeskyttelse i dråbeform, 
påskruet knivstødsbeskyttelse.

HSA 66 uden batteri og lader
Skærelængde 50 cm

Artikelnr. 4851 011 3525

eklippere og 
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Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra Side 16

R = Beskæring
T = Formklipning 

① Vægt uden batteri 
② Vægt uden ledning
③ Symbolforklaring på side 414

HSA 94 R     ③

36 V • fra 4,1 kg ①

Ekstremt kraftig og robust professionel batteridrevet hæk-
keklipper med dobbeltslebet skær i beskæringsudførelse. 
Lav knivhastighed giver kraftige snit. Længere levetid med 
ny, forbedret EC-motor. Drejeligt multifunktionsgreb med 
hastighed, der kan indstilles i tre trin, ergonomisk bøjlegreb 
med indvendig kontakt, friktionsoptimeret kniv samt påskruet 
skære- og knivstødsbeskyttelse. Forberedt til STIHL Smart 
Connector 2 A på maskinen. Batteridrift med AP-bæltetasken 
med tilslutningsledning og et bæresystem eller et rygbåret 
AR L-batteri (se side 55).

HSA 94 R uden batteri og lader
Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4869 011 3544

NYHED  
Skærelængde 75 cm

Artikelnr. 4869 011 3545

IPX4

HSA 94 T    ③

36 V • 3,9 kg ①

Ekstremt kraftig og robust professionel batteridrevet hæk-
keklipper med dobbeltslebet skær i trim-beskæringsudfø-
relse. Højere knivhastighed giver et særligt præcist og rent 
klipperesultat. Længere levetid med ny, forbedret EC-motor. 
Drejeligt multifunktionsgreb med hastighed, der kan indstilles 
i tre trin, ergonomisk bøjlegreb med indvendig kontakt, frikti-
onsoptimeret kniv samt påskruet skære- og knivstødsbeskyt-
telse. Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A på maskinen. 
Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsledning og et 
bæresystem eller et rygbåret AR L-batteri (se side 55).

HSA 94 T uden batteri og lader
Skærelængde 60 cm

Artikelnr. 4869 011 3555

IPX4

HSA 86    ③

36 V • 3,3 kg ①

Batterihækkeklipper med endnu bedre klippeydelse og ef-
fektivitet kombineret med lav vægt og konstant slagfrekvens, 
selv ved beskæring. 33 mm tandafstand, dobbeltsidet slebne 
knive, påskruet skære- og knivstødsbeskyttelse.   

HSA 86 uden batteri og lader
Skærelængde 62 cm

Artikelnr. 4851 011 3526
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elektriske 
hækkeklippere
ƒ

 ● Til klipning af hække og buske 
omkring  huset

 ● Enkel at håndtere 

 ● Særligt let og støjsvag

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg ②

Ideel til trimning og skæring af kviste og tyndere grene. 
Integreret skærebeskyttelse, påskruet knivstødsbeskyttelse, 
mekanisk knivbremse, enkeltslebet kniv, låsbar ledningstrækaf-
lastning.

Skærelængde 45 cm

Artikelnr. 4818 011 3506

HSE 61
230 V • 500 W • 3,9 kg ②

Med drejegreb til 5 positioner,  som sikrer fleksibelt og 
komfortabelt arbejde. Integreret skærebeskyttelse, påskruet 
knivstødsbeskyttelse, rækkeviddeforlænger, enkeltsidet slebet 
kniv, vibrationsdæmpet og ledningstrækaflastning.

Skærelængde 50 cm

Artikelnr. 4812 011 3509

HSE 71
230 V • 600 W • 4,2 kg ②

Egnet til tykkere grene. Integreret skærebeskyttelse, påskruet 
knivstødsbeskyttelse, rækkeviddeforlænger, enkeltsidet  
slebet kniv, drejegreb med 5 positioner, vibrationsdæmpet  
og ledningstrækaflastning.

Skærelængde 70 cm

Artikelnr. 4812 011 3528
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Tilbehør til  
hækkeklippere
ƒ

 ● Praktisk tilbehør, der letter arbejdet

 ● Service Kits til standard  
vedligeholdelse

 ●  Knivbeskyttelse og bladfanger

 ● Ombygningssæt til indstilling af  
knivafstand

Opsamlingsskærm 
til skærekniv

Til samling og bortledning af afklippede kviste og blade. Til 
skærelængde 50 cm, kan monteres i begge sider uden værktøj. 
Passer til HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-modeller, HLA 56, 
HLA 66 og HLA 86.

Artikelnr. 4859 740 3300

Service Kits 

Med Service Kits til benzindrevne STIHL hækkeklippere kan 
du let selv udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. Hvert sæt 
indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et fiberstofluft-
filter. Ved proaktiv og regelmæssig standardvedligeholdelse 
beskytter du ikke bare maskinkomponenter og dele mod snavs 
eller skader, du forlænger samtidig også din hækkeklippers 
levetid. Ud over kombinøglen, som du allerede har fået med 
din STIHL hækkeklipper, skal du ikke bruge andet værktøj til 
vedligeholdelsen.

Service Kit 34 til HS 82
Artikelnr. 4237 007 4100

Service Kit 46 til HS 45 (med STIHL 2-MIX motor)
Artikelnr. 4140 007 4102

NYHED

120 hækkeklippere OG stanghækkeklippere



Teleskopskaft til HSA 26

Giver mulighed for ergonomisk arbejde 
med HSA 26 i lodret stilling. Enkel og 
 hurtig forbindelse med HSA 26 samt 
bekvem udskiftning af batteriet AS 2  
i håndtaget. Trinløs teleskopfunktion fra 
95 – 110 cm, arbejdsvinklen kan indstilles 
med 125°, letkørende ruller, softgreb. 
Teleskopskaftet passer udelukkende 
til HSA 26 og er ikke kompatibelt med 
GTA 26 eller HSA 25.

Artikelnr. HA03 710 7100

Knivstøds beskyttelser

Beskytter spidsen af klippe-
hovedet mod skader, når  
der arbejdes i nærheden af 
 vægge eller ved jorden.

Passer til HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Artikelnr. 4237 792 9006

Passer til HS 82 R, HSA 94 R
Artikelnr. 4237 790 9802

Ombygningssæt  
til "indstilling  
af kniv afstand"

Til udligning af knivafstand  
ved knivslitage.

Ombygningssæt kniv afstand, indstilleligt, 60 cm

Til HS 82 R, HSA 94 R
Artikelnr. 4237 007 1008

Passer til HS 82 T, HSA 94 T
Artikelnr. 4237 007 1001
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Benzindrevne hækkeklippere

HS 45 4228 011 2938 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 ③ 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 ⬤ ⬤

HS 46 C-E 4242 011 2927 55 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,3 ③ 95 107 4,5 / 4,9 2-MIX 100 ⬤ ⬤

HS 56 C-E 4242 011 2947 60 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,5 ③ 95 107 4,7 / 5,5 2-MIX 104 ⬤ ⬤

HS 82 RC-E 4237 011 2982 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,3 ③ 94 107 2,5 / 2,9 2-MIX 120 ⬤ ⬤ ⬤

Batteridrevne hækkeklippere

HSA 26 HA03 011 3514 20 – – 10,8 – 0,8 ④ 69 80 – / 1,0 ⑩ AS-system 50

SætSæt HSA 26 
med AS 2 + AL 10 HA03 011 3516 20 – – 10,8 – 1,0 ⑤ 69 80 – / 1,0 ⑩ AS-system 50

HSA 45  4511 011 3501 50 – – 18 – 2,3 ⑥ 75 83 1,4 / 1,5 AI-linjen 91

HSA 56 4521 011 3504 45 – – 36 – 2,9 ⑦ 80 91 2,7 / 1,2 AK-system 94

SætSæt HSA 56 
med AK 10 + AL 101 4521 011 3518 45 – – 36 – 3,7 ⑧ 80 91 2,7 / 1,2 AK-system 94

HSA 66 4851 011 3525 50 – – 36 – 3,1 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 AP-system 103

HSA 86 4851 011 3526 62 – – 36 – 3,3 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 AP-system 115

HSA 94 R 4869 011 3544 60 – – 36 – 4,1 ⑦ 83 94 3,5 / 2,7 AP-system 117 ⬤ •

HSA 94 R NYHED 4869 011 3545 75 – – 36 – 4,4 ⑦ 84 95 3,6 / 2,8 AP-system 132 ⬤ •

HSA 94 T 4869 011 3555 60 – – 36 – 3,9 ⑦ 84 95 3,0 / 2,8 AP-system 118 ⬤ •
Elektriske hækkeklippere

HSE 42 4818 011 3506 45 – – 230 420 3,0 ⑨ 84 95 3,1 / 1,5 – 92

HSE 61 4812 011 3509 50 – – 230 500 3,9 ⑨ 85 96 5,3 / 3,3 – 113 ⬤

HSE 71 4812 011 3528 70 – – 230 600 4,2 ⑨ 88 99 3,8 / 2,6 – 133 ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
(ekstraudstyr)

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Beskæring
T = Formklipning

① K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Vægt uden brændstoffer, komplet
④ Vægt uden batteri, med buskkniv

⑤  Vægt inkl. batteri og buskkniv, uden lader
⑥ Vægt inkl. batteri
⑦ Vægt uden batteri
⑧ Vægt med batteri, uden lader
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4.030 30 ⬤ ⬤⬤ – – –

3.600 30 ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3.600 34 ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3.200 38 ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ –

2.200 19 – – – – –

Sæt 2.200 19 – – – – –

2.500 24 – – – – –

2.800 30 – – – – –

Sæt 2.800 30 – – – – –

3.000 30 – – – – –

3.000 33 – – – – –

2.800 / 3.000 / 3.200 38 – – – ⬤ •

2.800 / 3.000 / 3.200 38 – – – ⬤ •

4.400 / 4.700 / 5.000 30 – – – ⬤ •

3.400 21 – – – – –

3.200 29 – – – ⬤⬤ –

2.600 36 – – – ⬤⬤ –

⑨ Vægt uden ledning
⑩ Med busksaks / græskniv

 Trin 1 / Trin 2 / Trin 3
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Mere om stanghækkeklippere  
ƒ

01  Fremragende  
skæreydelse

05  Komfortabel betjening 

06  Maksimal frihed  
ved arbejdet

04 LAv vægt

07 Uafhængig af vind og vejr

02 LAng levetid

Teknik

01 Knivsystem

Med den friktionsoptimerede letskærende universalkniv 
øges batteritiden med mere end 20 % sammenlignet med 
almindelige knive, og i kombination med batteridriften 
giver det særdeles god skæreydelse ved trimmeklipning 
og beskæring.

02 Luftfilter med metalgitter

Luftfilteret med metalgitter, der er let at rengøre udefra, 
giver optimal motorkøling, beskytter den indvendige del 
af motorhuset mod snavs og giver dermed lang levetid.

03 STIHL connected

STIHL Smart Connector 2 A kan placeres på en beregnet 
plads på maskinen, hvorefter den kan integreres i STIHL 
connected.

Komfort

04 Magnesiumdrev

Det lette magnesiumdrev med knivbjælke kan justeres  
145 grader i forbindelse med top-, side- og bundklipning.

05 Betjeningsgreb med indstilling af  
omdrejningstal

Det intuitive betjeningsgreb med omdrejningstalindstil-
ling i tre trin og LED-display sikrer god ergonomi.

06 Batteriholder i maskinen

STIHL AP-batterierne kan sættes direkte i motorhuset. På 
den måde bliver arbejdet endnu mere mobilt, og bruge-
ren har glæde af hækkeklipperens gode balance samt 
maksimal frihed ved arbejdet.

07 Kan anvendes i regnvejrIPX4

 Batteridrevne STIHL maskiner med dette symbol 
har bestået omfattende tests, der læner sig op 

ad IPX4-standarden, og kan dermed anvendes uden 
begrænsninger, også i regnvejr.

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

03  Forberedt til  
STIHL connected
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130°

145°

Stanghække-
klippere  
og tilbehør
ƒ

 ● Benzindrevne, batteridrevne og  
elektriske modeller til professionelle  
inden for landskabspleje og til krævende 
private brugere

 ●  Fås med kort eller langt skaft

 ● Til særligt brede, høje eller lange  
hække og desuden til bunddække  
og buskads omkring huset

 ● Praktisk tilbehør, der gør arbejdet  
lettere

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326

HL 91 KC-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 hk • 5,8 kg ①

Perfekt til professionel beskæring 
af formklippede hække og buske. 
Ekstra kort skaft og letvægts-
gearkasse fremstillet af trykstøbt 
magnesium, STIHL 2-MIX motor 
med STIHL Easy2Start, knivbjælke 
der kan drejes 130°, 168 cm samlet 
længde.

Artikelnr. 4243 200 0019

HL 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 hk • 6,2 kg ①

Til professionelt arbejde på  
høje hække og brug tæt ved  
jorden. Letvægtsgearkasse,  
STIHL 2-MIX motor med  
STIHL ECOSPEED til hastig-
hedsregulering ved længere tids 
arbejde i støjfølsomme områder, 
STIHL Easy2Start, knivbjælke der 
kan drejes 145°, 242 cm samlet
længde.

Artikelnr. 4243 200 0024

Flere versioner: HL 94 KC-E (uden loophåndtag) se tabellen på side 128

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
K = Kort skaft

① Vægt uden brændstoffer, komplet
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135°

HLA 56  ③

36 V • 3,8 kg ①

Let batteridrevet stanghække-
klipper til høje hække og buske 
i private haver. Enkeltslebet kniv 
i dråbeform, knivvinkel trinvist 
justerbar fra - 45° til + 90°, delbart 
skaft letter transporten. Transport-
længde 115 cm, samlet længde 
210 cm.  

tilbehør:

Forlænger-
rør  
HLA

NYHED  
støttefod

Se side 129

HLA 56 uden batteri og lader
Artikelnr. HA01 011 2904

NYHED Sæt HLA 56 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. HA01 200 0005

K = Kort skaft ① Vægt uden batteri
② Vægt uden ledning
③ Symbolforklaring på side 414

115°

HLA 66    ③

36 V • 3,8 kg ①

Let batteridrevet hækkeklipper 
til beskæring af hække og buske 
samt bevoksning tæt ved jorden. 
Knivbjælken kan indstilles 115° i 
forbindelse med hoved-, side- og 
bundklipning. Kniv, der er slebet 
på begge sider, giver et rent klip-
peresultat. Konstant knivtakt under 
belastning. Loophåndtag, trinløs 
omdrejningstalstyring og intuitivt 
betjeningsgreb. Transportlængde 
med sammenklappet knivbjælke 
125 cm, samlet længde 205 cm.

tilbehør:

støttefod

Se side 129 

HLA 66 uden batteri og lader
Artikelnr. 4859 011 2913

IPX4
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145°
115°
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HLA 86 ③

36 V • 4,8 kg①

Batterihækkeklipper med stor ræk-
kevidde til professionel brug. Sær-
lig velegnet til beskæring af høje 
hække og buske samt bevoksning 
tæt ved jorden. Ergonomisk ar-
bejde takket være stabilt firkantet 
teleskopskaft. Både skaftlængden 
og knivbjælken kan justeres uden 
værktøj. Knivbjælken kan drejes 
115° i forbindelse med hoved-, 
side- og bundklipning. Kniv, der er 
slebet på begge sider, for et rent 
klipperesultat, trinløs omdrejnings-
talstyring, intuitivt betjeningsgreb. 
Transportlængde med sammen-
klappet knivbjælke 180 cm, samlet 
længde 260-330 cm.

tilbehør:

støttefod

Se side 129

HLA 86 uden batteri og lader
Artikelnr. 4859 011 2933

IPX4

HLE 71 K
230 V • 600 W • 5,9 kg②

Optimal til klipning af høje og 
brede hække i støjfølsomme 
omgivelser. 125° svingbar kniv-
bjælke, dobbeltsidet slebet 
kniv, gummieret 2-kompo-
nentgreb, transportstilling, 
overbelastningsbeskyttelse, 
ledningstrækaflastning, samlet 
længde 211 cm.

Artikelnr. 4813 011 2912

HLA 135 ③

36 V • 5,6 kg①

Kraftig batteridreven hækkeklipper 
i STIHL sortimentet til professi-
onel anvendelse i støjfølsomme 
omgivelser. Til klipning af buske 
og buskads samt bevoksning i 
jordhøjde. Knivbjælken kan indstil-
les 145° i forbindelse med hoved-, 
side- og bundklipning. Kniv, der er 
slebet på begge sider, giver et rent 
klipperesultat. Intuitivt betjenings-
greb med LED-display. Forberedt 
til STIHL Smart Connector 2 A. 
Samlet længde 249 cm.

tilbehør:

støttefod

Se side 129

HLA 135 uden batteri og lader
Artikelnr. HA04 200 0001

Flere versioner: HLA 135 K (uden loophåndtag) se tabellen på side 128

IPX4

125°
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BENZINDREVNE STANGHÆKKEKLIPPERE

HL 91 KC-E (130°) 4243 200 0019 60 24,1 0,9 / 1,2 – – 5,8 ④ 92 107 7,9 / 5,2 ⬤ ⬤

HL 94 KC-E (145°) 4243 200 0016 60 24,1 0,9 / 1,2 – – 5,7 ④ 92 108 6,4 / 6,4 ⬤

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 60 24,1 0,9 / 1,2 – – 6,2 ④ 91 107 6,5 / 5,4 ⬤ ⬤

BATTERIDREVNE STANGHÆKKEKLIPPERE

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 45 – – 36 – 3,8 ⑤ 77 88 1,5 / 1,5 ⬤

SætSæt HLA 56 (135°) NYHED 
med AK 20 + AL 101 HA01 200 0005 45 – – 36 – 5,0 ⑥ 77 88 1,5 / 1,5 ⬤

HLA 66 (115°) 4859 011 2913 50 – – 36 – 3,8 ⑤ 80 91 2,3 / 1,8 ⬤

HLA 86 (115°) 4859 011 2933 50 – – 36 – 4,8 ⑤ 80 91 2,3 / 1,6

HLA 135 K (145°) ⑨ HA04 200 0006 60 – – 36 – 5,2 ⑤ 84 95 3,5 / 3,0 •
HLA 135 (145°) ⑨ HA04 200 0001 60 – – 36 – 5,6 ⑤ 85 96 3,9 / 2,8 ⬤ •
ELEKTRISK STANGHÆKKEKLIPPER

HLE 71 K (125°) 4813 011 2912 50 – – 230 600 5,6 ⑦ 85 96 6,9 / 4,3 ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
(ekstraudstyr)

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
K = Kort skaft

① K-værdi ift. Rådets DirektivL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Med knivbjælke

Knivstødsbeskyttelse

Beskytter spidsen af kniv bjælken 
imod beskadigelser ved arbejde 
i nærheden af vægge og tæt ved 
jorden (ikke egnet til HLA).

Passer til HLE 71

Artikelnr. 4230 007 1005

Passer til HL 91, HL 94

Artikelnr. 4237 792 9006

Bæretaske

Ideel til transport og opbevaring af maskinen sammen med 
KombiVærktøjerne FS-KM eller HL-KM. Egnet til KMA 130 R, 
KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86,  
BGA 100 og alle kombimotorer med loophåndtag.

Artikelnr. 0000 881 0507

Opsamlingsskærm 
til skærekniv

Til samling og bortledning af afklippede kviste og blade. Til 
skærelængde 50 cm, kan monteres i begge sider uden værktøj. 
Passer til HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-modeller, HLA 56, 
HLA 66 og HLA 86.

Artikelnr. 4859 740 3300

forlængerrør HLA

Enkel forlængelse af rækkevidden med 50 cm for batterihæk-
keklipperen HLA 56. I aluminium, vægt 500 g.

Artikelnr. HA01 820 5000

128 hækkeklippere OG stanghækkeklippere



ST
IH

L 
m

ot
or

 (2
-M

IX
 / 

4
-M

IX
®)

 / 
 

ST
IH

L 
ba

tt
er

is
ys

te
m

To
ta

llæ
ng

de
 ③

 (c
m

) 

K
ni

vt
ak

t 
(m

in
-1
) 

Ta
nd

af
st

an
d 

(m
m

) 

ST
IH

L 
E

as
y2

St
ar

t

Lo
op

hå
nd

ta
g

ST
IH

L 
Sm

ar
t 

C
on

ne
ct

or
 2

 A

2-MIX 168 3.615 34 ⬤ ⬤⬤ –

2-MIX 199 3.615 34 ⬤⬤ – –

2-MIX 242 3.615 34 ⬤ ⬤⬤ –

AK-system 210 2.800 30 – ⬤⬤ –

Sæt AK-system 210 2.800 30 – ⬤⬤ –

AP-system 205 3.000 33 – ⬤⬤ –

AP-system 260 – 330 3.000 33 – – –

AP-system 219 4.000 34 – – •
AP-system 249 4.000 34 – ⬤ •

– 211 4.000 35 – ⬤⬤ –

④ Vægt uden brændstoffer, komplet
⑤ Vægt uden batteri
⑥ Vægt med batteri, uden oplader
⑦ Vægt uden ledning

Rygbæresystem RTS

Til længerevarende arbejdsopgaver. 
Kan tilpasses til brugerens størrelse, 
hvilket muliggør kraftbesparende og 
ergonomisk arbejde. Passer til stangs-
avene: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, 
HTA 135, HTE 60; KombiMotorer med 
HT-KM eller HL-KM 145°: KM 56 RC-E, 
KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R,  
KMA 135 R; Hækkeklipperne: HL 94 C-E, 
HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. 
Kan ikke anvendes med: KMA 130 R, 
HL 94 KC-E og HLE 71 K.

Artikelnr. 7001 200 0023 

Støttefødder

Til beskyttelse af maskinen og batteri-
et mod direkte kontakt med jorden. Til 
HTA 66, HTA 86, HLA 66 og HLA 86.

Artikelnr. 4857 007 1001 

Til beskyttelse af maskinen og batteriet 
mod direkte kontakt med jorden. Til 
HLA 135, HTA 135 og KMA 135 R. 
Følger med HTA 135.

Artikelnr. LA01 007 1002 

NYHED

Til beskyttelse af maskinen og batte-
riet mod direkte kontakt med jorden. 
Til HLA 56 og HTA 50.

Artikelnr. HA01 007 1000 
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ALSIDIGE OPGAVER.  
ENESTÅENDE MOTORER.
ƒ

KombiMotorer 133133

KombiVærktøj og tilbehør 135135

MultiMotor 141141

  MultiVærktøj og tilbehør 142142





MERE OM KOMBISYSTEMET 
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

① KM 131 R, KM 131, KMA 130 R og KMA 135 R kan ikke anvendes med trimmeren FSB-KM

01 Vælg en af FEM stærke KombiMotorer

02 Sammensæt med et af 
tolv KombiVærktøj, 
og du er kLAr

① ① ①
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C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Loophåndtag

② Vægt med tom tank, uden KombiVærktøj

KOMBIMOTORER
ƒ

 ● Til pleje ved hus og have samt  
større arealer 

 ● Højtydende KombiMotorer 

 ● Kan kombineres med mange KombiVærktøj

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

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

Artikelnr. 4149 200 0089 

KM 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,8 kg ②

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

Artikelnr. 4180 200 0587

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra SidE 326

KM 131 R
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,4 kg ②

Til professionel brug med krav  
om stor ydelse. Enkel og nem start, 
stopknap, større brændstoftank  
for længere driftstid, papirluftfilter, 
loophåndtag, STIHL 4-MIX®-motor. 
KM 131 R kan ikke anvendes med 
trimmer FSB-KM.

Artikelnr. 4180 200 0589
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R = Loophåndtag ①  Vægt uden batteri og KombiVærktøj
② Høreværn skal bruges, når BG-KM løvblæseren bruges
③ Symbolforklaring på side 414

KMA 130 R  ②   ③

36 V • 3,2 kg ①

Kraftig, let og batteridrevet KombiMotor med højt drejningsmo-
ment. Tre driftsniveauer sikrer energieffektivt og støjsvagt ar-
bejde. Alsidig takket være en bred vifte af STIHL KombiVærktøj. 
Med bæresele. Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutnings-
ledning, et bæresystem samt sættet støttepolstring eller med et 
AR-batteri og sættet støttepolstring (se side 55). KMA 130 R 
kan ikke anvendes med trimmeren FSB-KM. 

KMA 130 R uden batteri og lader
Artikelnr. 4867 011 6824

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra SidE 16

KMA 135 R   ②   ③

36 V • 3,4 kg ①

Robust og højtydende batteridrevet KombiMotor i moderne 
design med AP-batterirum i maskinen. Til arbejde i støjføl-
somme omgivelser. Alsidig anvendelse takket være et bredt 
udvalg af STIHL KombiVærktøj. Ergonomisk betjeningsgreb 
med valg af omdrejningstal i tre trin og LED-display samt trin-
løs omdrejningstalsregulering, loophåndtag, luftfilter til lang 
levetid. Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A. KMA 135 R 
kan ikke anvendes med trimmer FSB-KM.

KMA 135 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA02 011 6800

tilbehør:

STøTTEFOD

Se side 54
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KombiVærktøj 
og tilbehør
ƒ

 ● Tolv praktiske stykker KombiVærktøj  
til mange opgaver 

 ● Nemt værktøjsskift i en fart

 ● Omfattende tilbehør

trimmer FS-KM ④

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

Artikelnr. 4180 200 0690

trimmer FSB-KM ⑥

Ideelt egnet til kantbearbejdning 
under trange pladsforhold. Trim-
merhoved AutoCut C 6-2, buet 
skaft. Ikke godkendt til Kombi- 
Motorerne KM 131 R, KMA 130 R 
og KMA 135 R. samlet længde 
77 cm ⑤, vægt 0,7 kg ⑤.

Artikelnr. 4137 740 5008

Kantskærer FCB-KM ⑥ 

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

Artikelnr. 4180 740 5002

Tilbehør: Kant skærerkniv  
(reservekniv)  (Ikke illustreret)

Længde 20 cm × 2,4 mm

Artikelnr. 4133 713 4101

Længde 20 cm × 3,8 mm

Artikelnr. 4133 713 4102

Kantskærer FCS-KM ④

Kantskærer med indstillelig 
 skæredybde. Prof. model. Samlet 
længde 92 cm, 2,6 kg.

Artikelnr. 4180 740 5008

④ Anbefales til alle KombiMotorer
⑤ Uden skæreværktøj og beskyttelse
⑥ Anbefales til KombiMotorer med loophåndtag (R)
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① Anbefales til KombiMotorer med loophåndtag (R)
② Anbefales til alle KombiMotorer
③ Den faktiske skærelængde er mindre end  

den angivne sværdlængde

④ Med sværd og savkæde
⑤ Uden sværd og savkæde
⑥ Vægt med beskyttelse
⑦ Forklaring kontrolmærker på side 427

Løvblæser BG-KM②

Fjerner nedfaldsløv og græs-
afklip fra stier og arealer. Kraftig 
blæsevirkning, samlet længde 
89 cm, vægt 1,8 kg.

Artikelnr. 4606 740 5000

Tilbehør: 
Bøjet fladt mundstykke

Artikelnr. 4606 701 8301

Fejevalse KW-KM①

Ideel til fejning af gangstier og 
veje. Gummilameller, arbejdsbredde 
60 cm, inkl. beskyttelsesskærm, 
samlet længde 125 cm, vægt 
7,4 kg⑥.

Artikelnr. 4601 740 4904

Børstevalse KB-KM①

Fjerner snavset fra selv dybe riller 
og furer. Faste børster, arbejds-
bredde 60 cm, modsatrettet 
børsterotation, inkl. beskyttelses-
skærm, samlet længde 125 cm, 
vægt 6,4 kg⑥.

Artikelnr. 4601 740 4905

Kultivator BF-KM②

Til gennemluftning og kultivering af 
jorden. Arbejdsbredde 22 cm, inkl. 
beskyttelsesskærm, samlet længde 
100 cm, vægt 4,1 kg.

Artikelnr. 4601 740 5000

stangsav HT-KM①

Skærer præcist i højtsiddende 
grene. Kompakt konstruktion, med 
integreret pejleliste, 1⁄4" PM3-savkæde. 
Sværdlængde 30 cm③, samlet længde 
128 cm④, vægt 1,6 kg⑤.

Artikelnr. 4182 200 0212

NYHED

Buskrydder FH-KM 145°②

Til beskæring tæt på jorden 
og slåarbejde med begrænset 
udkastning af afklip under trange 
pladsforhold, f. eks. nær trafik. 
Drev kan indstilles fleksibelt, med 
pladsbesparende transportstilling, 
skærelængde 25 cm, samlet læng-
de 126 cm, vægt 2,2 kg.

Artikelnr. 4243 740 5006

Hækkeklipper HL-KM 145°①

Til krævende arbejde ved høje 
hække og til brug tæt på jorden. 
Drev kan indstilles trinvist, med 
pladsbesparende transportstilling, 
skærelængde 50 cm, samlet læng-
de 148 cm, vægt 2,4 kg.

Knivlængde 50 cm

Artikelnr. 4243 740 5003

Knivlængde 60 cm

Artikelnr. 4243 740 5008

Knivbeskyttelse

Beskytter spidsen af skæreudstyret 
imod slitage, når der arbejdes tæt 
på vægge eller tæt ved jorden. 
Passer til HL-KM.

Artikelnr. 4237 792 9006
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TIP FRA FAGMANDEN

SÅDAN FJERNER DU UKRUDT  
LET OG EFFEKTIVT! 

Med KombiVærktøjet RG-KM kan du fjerne ukrudt på grus, 
asfalt og fliser. Græsklingen er kendetegnet ved sin effektive 
virkemåde: Den øverste og den nederste kniv bevæger sig 
frem og tilbage i en vinkel på ca. 30° i forhold til hinanden. 
Den ringe rotationsenergi giver således mulighed for slåning 
med begrænset udkast langs veje, kantstene og helleanlæg 
med en reduceret sikkerhedsafstand på 3 meter til genstande 
og køretøjer samt 5 meter til personer. Desuden har den kun 
ringe tendens til tilstopning med afskåren vegetation.   
Lugning af ukrudt var tidligere meget anstrengende, men nu 
går det let og effektivt med en RG-KM græsklinge. 

Græsklinge RG-KM ①

    ⑦

Til effektiv fjernelse af ukrudt og græs med 
begrænset udkast på forskellige underlag, 
f.eks. grus, asfalt eller fliser. Godkendt til 
KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R,  
KMA 130 R og KMA 135 R.

Artikelnr. 4180 740 5006

Tilbehør: SERVICEKIT TIL RG-KM

Indeholder to knive og en stødkop.

Artikelnr. 4180 007 4100

Rygbære system RTS

Til længerevarende arbejdsopgaver. Kan tilpasses til bruge-
rens størrelse, hvilket muliggør kraftbesparende og ergono-
misk arbejde. Passer til stangsavene: HT 133, HT 135, HTA 66, 
HTA 86, HTA 135, HTE 60; Kombi Motorer med  HT-KM eller 
HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, 
KMA 135 R; Hækkeklipperene: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86,  
HLA 135, HLE 71. Kan ikke anvendes med: KMA 130 R,  
HL 94 KC-E og HLE 71 K.

Artikelnr. 7001 200 0023
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⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(tilbehør)

① K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
②  Maksimale værdier for de mulige KombiVærktøj
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ I blæsedrift
⑤ Vægt med tom tank, uden KombiVærktøj
⑥ Vægt uden batteri og KombiVærktøj

Bæretaske

Ideel til transport og opbevaring af maskinen sammen med 
KombiVærktøj FS-KM eller HL-KM. Egnet til KMA 130 R, KMA 
135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86,  
BGA 100 og alle KombiMotorer med loophåndtag.

Artikelnr. 0000 881 0507
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Benzindrevne KombiMotorer

KM 94 RC-E 4149 200 0089 24,1 0,9 / 1,2 – 4,0 ⑤ 95 110 ⬤ ⬤ ⬤

KM 131 R 4180 200 0589 36,3 1,4 / 1,9 – 4,4 ⑤ 101 110 ⬤ ⬤ ⬤

KM 131 4180 200 0587 36,3 1,4 / 1,9 – 4,8 ⑤ 101 110 ⬤

Batteridrevne KombiMotorer

KMA 130 R 4867 011 6824 – – 36 3,2 ⑥ 91 102 ⬤ ⬤

KMA 135 R FA02 011 6800 – – 36 3,4 ⑥ 91 104 ⬤ ⬤ •

Service Kits 

Du kan udføre simple vedligeholdelsesopgaver på dine STIHL 
benzinmaskiner ved hjælp af vores Service Kits. Hvert kit in-
kluderer et tændrør, et brændstoffilter og et luftfilter af papir 
eller fleece. Med proaktiv, regelmæssig standardvedligehol-
delse kan du ikke kun beskytte maskinkomponenter og dele 
mod snavs og skader, men også forlænge din maskines levetid. 
Ud over kombinøglen, som du allerede har fået sammen med 
din STIHL maskine, skal du ikke bruge andet værktøj til vedli-
geholdelsen.

Service Kit 26 til FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnr. 4144 007 4100

Service Kit 31 til HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnr. 4180 007 4103

NYHED

Forlængerrør

 

I aluminium. Til brug med KombiVærktøj HT-KM og  HL-KM. 
Rækkeviddeforlængelse 50 cm, vægt 0,6 kg.

Artikelnr. 0000 710 7100

 

I stål. Til brug med KombiVærktøj HT-KM. Rækkevidde-
forlængelse 1 m, vægt 1,4 kg.

Artikelnr. 4140 710 7131

 

I karbon. Til brug med KombiVærktøj HT-KM og HL-KM. 
Rækkeviddeforlængelse 1 m, hul aksel i aluminium, ekstra let, 
vægt 0,9 kg.

Artikelnr. 0000 710 7102

Vinkelgear

Til brug med KombiVærktøj HT-KM.

Artikelnr. 4138 640 0201

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Loophåndtag
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8,2 / 7,9 2-MIX 16 71 845 90 ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ –

6,1 / 6,5 4-MIX® 21 81 965 92 – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

6,1 / 6,5 4-MIX® 21 81 965 92 – ⬤⬤ – – –

5,0 / 5,0 AP-system 15 67 815 92 – – ⬤ ⬤⬤ –

5,0 / 3,7 AP-system 15 68 812 96 – – ⬤ ⬤ •
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Mere om multisystemet  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

 

Sammensæt med ét  
af syv MultiVærktøj,  
og gå i gang.

Teknik

01 MOTORTEKNIK MED PAPIRLUFTFILTER

Karburatoren er udstyret med en manuel brændstofpum-
pe, som letter startproceduren. Accelerationspumpen 
sørger for, at motoren hurtigt tager omdrejninger, og 
papirluftfilteret yder pålidelig beskyttelse af motoren mod 
støv og snavs.

02 MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG

Alle betjeningselementer til motorstyring ligger i et 
 håndgreb. Det gør betjeningen enkel og pålidelig.

Komfort

03 TRANSPORTGREB

Gør det let at tage STIHL MultiSystem ind og ud af bilen.

04 SAMMENKLAPPELIG RAMME

STIHL MultiSystemet kan hurtigt og nemt klappes 
sammen med monteret værktøj, hvilket sparer plads ved 
transport og opbevaring.

02 Enkel betjening

04 PLAdsbesparende  
      opbevaring

03   Komfortabel  
transport

01  Let start
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① Vægt med tom tank, uden MultiVærktøj
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

MultiMotor
ƒ

 ● Til vidt forskellige opgaver:  
Til plænepleje, jordbearbejdning  
og overfladerengøring

 ● Stærk MultiMotor

 ● Kan kombineres med flere MultiVærktøj 

 ● Sammenklappeligt styr for nem transport

MM 56
27,2 cm3 • 0,85 kW / 1,2 hk • 8,3 kg ①

Til alle mulige opgaver i forbindel-
se med plænepleje, jordbearbejd-
ning og overfladerengøring. Stort 
udvalg af STIHL MultiVærktøj,  
stellet kan klappes sammen for  
at lette transporten, nem og 
 komfortabel startprocedure, 
 stopknap, luftfilter af papir.

Artikelnr. 4604 011 5401

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra SidE 326
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MultiMotor MM 56

4604 011 5401 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1
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MultiVærktøj 
og  tilbehør
ƒ

 ● Praktisk MultiVærktøj til vidt  
forskellige opgaver

 ● Nemt værktøjsskift i en fart

① Støttehjul anbefales
② Støttehjul nødvendigt

Fræser BF-MM

Findeler tung, leret jord.  Ideel til 
genkultivering og løsnen, arbejds-
bredde  22 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr. 4601 740 4605

Kultivator BK-MM

Ideel til finere bearbejdning.  Fordeler  
fin, sandet jord og findeler grov jord,  
arbejdsbredde 22 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr. 4601 740 4606

Kantskærer  FC-MM ①

Skærer kanter optimalt med  
dybe snit helt ned til  rødderne, 
vægt 0,8 kg.

Artikelnr. 4601 740 4603

Plænelufter RL-MM ①

Til forbedring af rodvæksten. 
 Perforerer græsoverfladen, sikrer 
optimal tilførsel af  næringsstoffer  
og gennemluftning, arbejdsbredde 
20 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr. 4601 740 4600
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Fejevalse KW-MM②

Ideel til fejning af gangstier og 
veje. Fjerner effektivt snavs, sand, 
småsten og løv. Arbejdsbredde 
60 cm, vægt 3,7 kg.

Artikelnr. 4601 740 4604

Mosfjerner MF-MM②

Fjerner mos og dødt græs fra 
plæneoverfladen, inkl. bred 
stænkskærm, arbejdsbredde 
50 cm, vægt 8,3 kg.

Artikelnr. 4601 740 4601

Børstevalse KB-MM②

Fjerner effektivt snavs fra 
arealer med fuger eller ujævne 
naturstensbelægninger, inkl. bred 
stænkskærm, arbejdsbredde 
60 cm, vægt 4,2 kg.

Artikelnr. 4601 740 4602

Understel

Til FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, 
KW-MM② og KB-MM②. Muliggør let 
løftning af værktøjet og reducerer 
friktionsmodstanden ved fjernelse 
af mos, børstning og fejning. Bedre 
manøvrerbarhed.

Artikelnr. 4601 007 1008

Ekstra vægt

Til BF-MM og BK-MM. Ideelt sup-
plement til fræsning og kultivering. 
Forøger trykket på værktøjet og 
sikrer endnu bedre „nedpresning“ 
i jorden.

Artikelnr. 4601 730 4500

Bremsespore

Varierer arbejdsdybden og 
hastigheden ved jordbehandlin-
gen ved let hævning hhv. dybere 
nedtrykning af værktøjet.

Artikelnr. 4601 740 4800
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ÆGTE KRAFTBUNDTER.  
TIL KRÆVENDE OPGAVER.
ƒ

Betonsav og tilbehør 148148 Skæremaskiner 151151

Tilbehør til skæremaskiner 154154



Mere om BETONSAVEN  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

02 Stærk og økonomisk

01   Arbejde med 
begrænset  
vedligeholdelse

06  Optimal  
støvbinding

05  Enkel kædestramning

04 LAng levetid

Teknik

01 LONG-LIFE LUFTFILTERSYSTEM

Holder med HD2-filter og ekstrafilter selv fint støv væk 
fra motoren, så levetiden bliver endnu længere. Takket 
være det særlige materiale kan filteret rengøres ved vask, 
f.eks. med STIHL Varioclean og varmt vand.

02 STIHL 2-MIX MOTOR

Er både stærk og økonomisk. Adskillelsen af udstødning 
og lufttilførsel minimerer cirkulationstab. Det giver højere 
ydelse og reducerer samtidig forbruget.

03 DIAMANTSKÆREKÆDER

Alt efter opgaven har vi den rigtige diamantskærekæde  
til roligt og vibrationsfattigt arbejde. 36 GBE og  
36 GBM er kæder med forslebne diamantsegmenter 
og LowStrech-teknologi til vådskæring af mursten og 
beton. Den 36 GGM har diamantbelagte stålsegmenter til 
vådskæring af duktile støberør.

04  SVÆRD MED VANDFØRING 

Den indvendige vandskyllekanal i sværdet betyder, at 
kæden, kædesporet og toptrissen bliver skyllet og kølet. 
Det forlænger sværdets og kædens levetid og reducerer 
støvbelastningen for brugeren.

Komfort

05  KÆDESTRAMMER I SIDEN

Gør det nemt og sikkert at spænde kæden.

06  VANDTILSLUTNING MED DOSERINGSVENTIL

Giver, takket være lynkoblingen, mulighed for enkel 
 tilslutning til vandforsyningen. Med doseringsventilen  
kan vandmængden til binding af støv samt til køling  
og skylning af kæden let indstilles.

03  LAnge  
efterspændingsintervaller
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VÅDSKÆRING 

Dette symbol står for vådskæring og kendetegner  
anvendelsen af vand til skærearbejdet. Vandet binder  
støvet og køler og smører samtidig værktøjet.
 
 
LowStretch-Teknologi 

Dette tegn står for LowStretch-teknologi. En speciel  
hård coating beskytter nitteboltene og drivleddene mod  
slid. Derved forlænges kædens levetid.

Professionelt tip

Betonsaven GS 461 er det optimale supplement til den klassiske  
skæremaskine. Ideel til f.eks. præcise hjørnesnit uden overlap. 
Først forberedes hjørnerne ved hjælp af betonsaven (indstikning),  
og derefter udføres de lange, lige snit ved hjælp af skæremaskinen. 
Med kombinationen af de to maskiner kan du også skære større 
åbninger præcist og effektivt. Alt efter det valgte skæreudstyr 
egner GS 461 sig til forskellige opgaver og materialer. Den 
diamantskærekæde 36 GGM har eksempelvis diamantbelagte 
stålsegmenter og egner sig perfekt til vådskæring af duktile 
støberør i forbindelse med lægning af kloakrør og rørledninger. 
Diamantskærekæden 36 GGM udmærker sig ved en høj  
skæreydelse ved stik- og længdesnit og gør det muligt at  
anvende betonsaven selv på svært tilgængelige steder og  
under trange pladsforhold.  
Bemærk: De materialestykker, som opstår ved arbejde med 
betonsaven og vinkelsliberen, kan være tunge. Det anbefales 
derfor at beregne disse på forhånd og om nødvendigt skære 
dem i flere stykker. 
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Føringsklo

Førings- og støttehjælp til skæring 
i beton og murværk. I hærdet, 
forzinket stål, til GS 461.

Artikelnr. 4252 660 0900

Betonsav  
og tilbehør
ƒ

 ●   Til fagfolk på byggepladsen 

 ●  Til vådskæring i beton, natursten  
og tegl

 ● Til vådskæring af duktilt støbejern. 

 ●  Til udskæring af hjørner ved  
væggennembrud og vægåbninger 

 ●  Ideelt supplement til skæremaskine

GS 461
76,5 cm3 • 4,3 kW / 5,8 hk • 7,6 kg ①

Kombinerer håndteringen af motorsaven med skæremaskinens 
kraft. Kædestramning i siden, STIHL antivibrationssystem, 
vandtilslutning, dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, slid-
fast startsnor, HD2-filter, brændstoftank til stående tankning 
med værktøjsfrit tankdæksel.

Til vådskæring i beton og sten

Sværdlængde 40 cm ②

Artikelnr. 4252 200 0047

Til vådskæring i duktilt jern

Sværdlængde 45 cm ②

Artikelnr. 4252 200 0034

①  Vægt utanket, uden sværd og diamantsavkæde
② Den faktiske skærelængde er mindre end den angivne sværdlængde
③  Diamantsavkæden leveres inkl. ringkædehjul

Slibeplade

Praktisk slibeplade til diamant-
skiver og -kæder. Finder diamant-
skarpheden frem igen, når slibe-
pladen benyttes et par gange.

16 × 16 × 5 cm

Artikelnr. 7001 871 0023
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④ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

⬤⬤ Standard

Diamantsavkæde  
36 GBE ③

  

Diamantsavkæde til hurtig, rolig og vibrationsdæmpet våd-
skæring. Særligt egnet til slibende byggematerialer som f.eks. 
tegl og sandkalksten. Med forskærpede diamantsegmenter og  
LowStretch-teknologi.

Sværdlængde 40 cm ②

Artikelnr. 3211 000 0064

Diamantsavkæde  
36 GGM ③

 

Perfekt til rolig, præcis vådskæring ved lavt vibrationsniveau 
af duktilt støbejern i forbindelse med lægning af kloakrør og 
rørledninger. Muliggør skæring i vanskelige skærepositioner 
og på svært tilgængelige steder. Diamantbelagte stålsegmen-
ter sikrer en høj skæreydelse ved stik- og længdesnit.

Sværdlængde 45 cm ②

Artikelnr. 3212 000 0070

Rollomatic G  
sværd

Med vandskylning i sværd og toptrisse. Specialudviklet til  
GS 461, sværd med ekstra spændeboring til forlængelse af 
spændelængden og hærdet kædenot.

Til 36 GBE og 36 GBM 

Sværdlængde 40 cm ②

Artikelnr. 3006 000 1513

Til 36 GGM 

Sværdlængde 45 cm ②

Artikelnr. 3006 000 1417

Diamantsavkæde  
36 GBM ③

  

Til hurtig, rolig og vibrationsreduceret vådskæring i beton og 
hård sten, egnet til tegl. Med forskærpede  diamantsegmenter 
og LowStretch-teknologi.

 
Sværdlængde 40 cm ②

Artikelnr. 3213 000 0064
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Betonsav

GS 461 4252 200 0047 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3⁄8" GBM ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

GS 461 4252 200 0034 45 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3⁄8" GGM ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra SidE 326
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Mere om skæremaskiner  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

07 LAv vægt

05  Optimal støvbinding

Teknik

01  STIHL INJECTION 

Den elektroniske indsprøjtning sikrer til enhver tid optimal 
motorgang og trækkraft sammenlignet med maskiner 
uden elektronisk indsprøjtning.

02    Elektronisk vandstyring

Vandtilførslen aktiveres og deaktiveres automatisk.  
Betjening og dosering af vandmængde styres nemt og  
bekvemt via tastaturet.

03  Long-life-luftfiltersystem med 
cyklon-forfiltrering

Filterholdbarhed på op til et år (afhængigt af 
anvendelses betingelserne) og uden regelmæssig  
filterrengøring.

Komfort

04 STIHL antivibrationssystem

Buffer- og fjederelementer reducerer motorvibratio-
nernes påvirkning af hænder og arme. Det gør arbejdet 
bekvemt, og mindsker forekomsten af "hvide fingre". 

05  Vandtilslutning

Hurtigkoblingen gør tilslutningen nem og enkel.  
Under vådskæring kommer der vand til skæreskiven. 
Vandet spuler skæreskiven og binder støvet.

06   Værktøjsfrit tankdæksel

Speciallukning til hurtig og ukompliceret åbning og  
lukning af tankdækslet uden brug af værktøj.

07  Magnesiumbeskyttelse

Skæreskivebeskyttelsen i trykstøbt magnesium er utrolig 
let. Indstilling af beskyttelse og vandtilførsel er udført  
i ergonomisk design.

02 Præcis dosering

01  Reduceret brændstofforbrug

06 Enkel tankning

04   Ubesværet arbejde

03  Begrænset  
vedligeholdelse
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Skæremaskiner
ƒ

 ● Håndholdte maskiner

 ● Til anlægsarbejde og vejbyggeri,  
til udlejere af byggemaskiner samt  
fagfolk inden for havebrug og  
landskabsarkitektur 

 ● Benzinmaskiner til skæring i beton,  
sten, asfalt, bygningsstål og rør 

 ● Batterimaskine til skæring i træplader,  
tegl, mursten og armeringsnet

TS 410 ①

66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,5 kg ②

Let og brugervenlig skæremaskine. Med en 300 mm skære-
skive opnås en skæredybde på op til 100 mm. STIHL antivibra-
tionssystem sikrer en effektiv føring af skæremaskinen i snit-
tet. Long-life-luftfiltersystem med lang filterlevetid, ubesværet 
start med dekompressionsventil. Med to skæreskiver: Fiber- 
skive og diamantskive D-B10.

Artikelnr. 4238 200 0039

TS 420 ①

66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,7 kg ②

Universalskæremaskine til diverse former for byggeri.  
Med en 350 mm skæreskive opnås en skæredybde på op til 
125 mm. STIHL antivibrationssystem sikrer en effektiv føring  
af skæremaskinen i snittet. Long-life-luftfiltersystem med  
lang filterlevetid, ubesværet start med dekompressionsventil. 
Med to skæreskiver: Fiberskive og diamantskive D-B10.

Artikelnr. 4238 200 0040

 
 Ø

 30
0 m

m
  

 
 Ø

 35
0 m
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① Leveres med diamantskive og fiberskive
② Vægt uden brændstof, uden skæreskive

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra SidE 326
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TS 440 ①

66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 11,1 kg ③

Skæremaskine med udvidet afskærmningsjustering og den 
innovative STIHL QuickStop-skæreskivebremse. Til 350 mm 
skæreskiver. Takket være afskærmningen, der kan justeres 
langt tilbage, er denne maskine særligt effektiv til skæring  
i rør og på vanskeligt tilgængelige steder. Udstyret med  
elektronisk vandstyring, luftfiltersystem med lang levetid.

 
 
 

Artikelnr. 4238 011 2820

 
 Ø

 35
0 
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TS 700 ②

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 11,7 kg ③

STIHL stærkeste skæremaskine til 350 mm skæreskiver. 
 Skæremaskinen er perfekt egnet til anvendelse med fuld  
skæredybde på skære vognen FW 20. Udstyret med  
dekompressionsventil og STIHL ElastoStart til ubesværet 
motorstart og Long-life- luftfiltersystem, som sikrer en lang 
filterlevetid. Med to skæreskiver: Fiberskive og diamantskive 
D-B10. 

Artikelnr. 4224 200 0053

Egnede skæreskiver

Fremgår fra SidE 156

TIP FRA FAGMANDEN

Afskærmningen på TS 440 kan indstilles således, at der er 
adgang til skæreskiven ovenfra. Dette letter håndteringen ved 
underskæring i rør, især på lave steder, i hjørner og når der 
skæres i vægge. Såfremt afskærmningen er åben, sikrer STIHL 
QuickStop skæreskivebremsen, at skæreskiven stoppes på en 
brøkdel af et sekund, i tilfælde af et kraftigt tilbageslag.
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TS 500¡ ②

72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 hk • 10,2 kg ③

Universal-skæremaskine med STIHL injection. Til 350 mm 
skæreskiver. Elektronisk indsprøjtning sikrer problemfri  
motordrift. Maskinen har kun én startposition, og er derfor 
meget enkel at betjene. Elektronisk vandstyring til enkel 
dosering af vandmængden. Takket være STIHL antivibrations-
systemet, der sikrer særligt lave vibrationer, kan maskinen føres 
ganske præcist i snittet. STIHL ElastoStart og dekompressions-
ventilen gør det mærkbart lettere at starte motoren. Højt 
drejningsmoment med stærk indsprøjtningsmotor. Med to 
skæreskiver: Fiberskive og  diamantskive D-B10.

Artikelnr. 4250 200 0016

¡ = STIHL Injection ① Leveres med fiberskive
② Leveres med diamantskive og fiberskive
③ Vægt uden brændstof, uden skæreskive

④ Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse
⑤ Symbolforklaring på side 414

152 Betonsav og Skæremaskiner



Ø
40

0
m

m

TS 800②

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 12,7 kg③

STIHL skæremaskine til 400 mm skæreskiver. Maksimal 
skæredybde på 145 mm og reduceret vægt pga. magnesiu-
mopbygning. Optimalt egnet til snit på skærevognen FW 20. 
Udstyret med dekompressionsventil og STIHL ElastoStart 
til ubesværet motorstart samt long-life-luftfiltersystem, som 
sikrer en lang filterlevetid. Med to skæreskiver: Fiberskive og 
diamantskive D-B10.

Artikelnr. 4224 200 0054

TSA 230① ⑤

36 V • 3,9 kg④

Let håndterbar batteridrevet skæremaskine til 230 mm 
skæreskiver. Kan anvendes indendørs og udendørs, 
skæredybde ned til 70 mm, vandtilslutning med kugleventil 
og slangekobling til vådskæring, spindellås, vedligehold-
elsesfrit remtræk. Med fiberskive.

TSA 230 uden batteri og lader
Artikelnr. 4864 011 6605

Ø
23

0
m

m

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER 
og yderligere tilbehør

Fremgår fra SidE 16

Side 302
TSA 230 med se 133 ME 
FOR STØVFRIT
ARBEJDE

Uundværlig udvidelse til arbejde i støvede 
indendørsmiljøer.

3 ME

jd i d

153Betonsav og Skæremaskiner

S
A

V
N

IN
G

 O
G

 K
L
IP

N
IN

G



Tilbehør til 
skæremaskiner
ƒ

 ● Til udvidelse af anvendelsesmulighederne 
og lettelse af arbejdet med skæremaskiner

 ● Skærevogn til præcise snit og længere  
skærestrækninger

 ● Enkel, værktøjsfri montering/ 
afmontering af skæremaskinen
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Benzindrevne skæremaskiner

TS 410 ③ 4238 200 0039 66,7 3,2 / 4,4 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TS 420 ③ 4238 200 0040 66,7 3,2 / 4,4 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TS 440 ④ 4238 011 2820 66,7 3,2 / 4,4 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TS 500¡ ③ 4250 200 0016 72,2 3,9 / 5,3 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TS 700 ③ 4224 200 0053 98,5 5,0 / 6,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤

TS 800 ③ 4224 200 0054 98,5 5,0 / 6,8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤

Batteridreven skæremaskine 

TSA 230 ④ 4864 011 6605 – – ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

¡ = STIHL Injection

Ombygningssæt med 
 hurtigspændingssystem

Til skærevogn FW 20.

Til TS 400

Artikelnr. 4223 790 0702

Til TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Artikelnr. 4250 790 0702

Til TS 700, TS 800

Artikelnr. 4224 790 0705

Service Kits 

Med Service Kits til benzindrevne STIHL skæremaskiner kan 
du let selv udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. Hvert sæt 
indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et papirluftfilter 
og forfilter. Ved proaktiv og regelmæssig standardvedligehol-
delse beskytter du ikke bare maskinkomponenter og dele mod 
snavs eller skader, du forlænger samtidig også din skæremaski-
nes levetid. Ud over kombinøglen, som du allerede har fået med 
din STIHL skæremaskine, skal du ikke bruge andet værktøj til 
vedligeholdelsen.

Service Kit 32 til TS 700, TS 800
Artikelnr. 4224 007 4100

Service Kit 35 til TS 410, TS 420, TS 440
Artikelnr. 4238 007 4102

NYHED
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– 9,5 ⑤ 98 ⑦ 109 ⑦ 3,9 / 3,9 2-MIX 67,5 300 100 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

– 9,7 ⑤ 98 ⑦ 109 ⑦ 3,9 / 3,9 2-MIX 72,0 350 125 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

– 11,1 ⑤ 98 ⑦ 109 ⑦ 3,6 / 3,9 2-MIX 72,7 350 125 ⬤ ⬤ • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

– 10,2 ⑤ 98 ⑦ 112 ⑦ 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤

– 11,7 ⑤ 101 ⑦ 113 ⑦ 6,6 / 4,5 2-MIX 84,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

– 12,7 ⑤ 101 ⑦ 114 ⑦ 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

36 3,9 ⑥ 103 ⑧ 114 ⑧ 3,5 / 3,5 AP-system 55,0 230 70 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – –

Tilbygningssæt 
vand beholder

13,0 l. Til skærevognen  
FW 20. Med koblingsmuffe.

Artikelnr. 
4224 007 1018

Retningsviser

Til skærevognen FW 20.

Artikelnr. 
4205 007 1009

① K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Leveres med fiberforstærket skæreskive og diamantskæreskive
④ Leveres med fiberforstærket skæreskive

⑤ Vægt uden brændstof, uden skæreskive
⑥ Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse
⑦ Måling iht. ISO 19432
⑧ Måling med skæreskiven i snittet iht. EN 60745-2-22

Skærevogn FW 20  
med ombygningssæt

Til præcise kantskæringer og 
millimeternøjagtig skære dybde 
over længere strækninger. Egnet 
til alle håndholdte STIHL skære-
maskiner, ombygningssæt med 
hurtigspænde system medfølger.

Til TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Artikelnr. 4224 200 0043

Til TS 700, TS 800

Artikelnr. 4224 200 0033

TIP FRA FAGMANDEN

Skærevognen FW 20 kan uden videre klappes sammen og 
opbevares under yderst begrænsede pladsforhold. Den kan 
helt ubesværet transporteres af en enkelt person. Også 
 hurtig-spændefunktionen overbeviser med flere fordele, og  
gør skæremaskinen til lidt af et multitalent. Du får så at sige  
to skæremaskiner i én: En håndholdt fleksibel skæremaskine  
og en kompakt, vognmonteret skæremaskine.

TRANSPORTKASSE

Praktisk transportkasse til alle 
 STIHL skæremaskiner. Rum til 
værktøj og skæreskive. 
 

Mål (l x b x h): 92 cm x 34 cm x 50 cm

Artikelnr. 7001 871 0019

Slibeplade

Praktisk slibeplade til diamant-
skiver og -kæder. Finder diamant-
skarpheden frem igen, når slibe-
pladen benyttes et par gange.

16 × 16 × 5 cm

Artikelnr. 7001 871 0023
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Skæreskiver
ƒ

 ●  Fiber- og diamantskæreskiver til skæring  
i natursten, asfalt, stål og beton

 ● Optimalt afstemt til STIHL skære maskiner

 ● Lang levetid og høj skæreeffekt

Hjulsæt

Ombygningssæt til den forreste støttefod. Skære maskinen 
kan støttes på plane overflader, letløbsruller gør føringen 
lettere, til TS 410, TS 420, TS 500i, TS 700 og TS 800.

Artikelnr. 4224 007 1014

Afstandsringe (Ikke illustreret)

Adapter til diamantskæreskiver. Til samtlige skæreskiver med 
aksel. Fra Ø 20 mm til Ø 25,4 mm.

Artikelnr. 0000 708 4200

Trykvands beholder

10,0 l. Til mobil vandforsyning til 
skæremaskiner på byggepladser 
uden vandtilslutning. Anbefales 
ikke til GS 461.

Artikelnr. 0000 670 6000

Dybdeanslag

Dybdeanslaget med udsugningsstuds muliggør støv reduceret 
tørskæring i mineralske byggematerialer på plane overflader. 
Mulighed for præcis og trinløs indstilling af skæredybden,  
til TSA 230.

Artikelnr. 4864 690 0801
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Fiberforstærkede skæreskiver Anbefalet anvendelse ①

K-ME

0835 012 7000 230 – – – ⬤ ⬤

0835 010 7000 300

– – – ⬤⬤ –
0835 010 7001 350

0835 012 7001 ② 350

0835 010 7002 400

K-BA 0835 020 7000 300 – ⬤⬤ – – –

⬤⬤ Egnet
– Anbefales ikke

①  Ved brug af skæreskiverne skal der på arbejdsstedet tages højde for anvendelsen og skæremaskinen
② Til TS 440

Konstruktionsstål 

Til gennemskæring af konstruktionsstål og metalpro-
filer på byggepladser samt i metalforarbejdningsvirk-
somheder. 

K-ME

Sten 

Skæreskiver til mursten og generel anvendelse ved 
byggeri. Også til vådskæring i sten uden støvudvikling.

K-BA

Fiberforstærkede 
skæreskiver
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Diamantskæreskiver

Diamantskæreskiver fra STIHL opfylder de højeste kvalitetskrav og giver mange muligheder inden for forarbejdning af forskellige 
materialer. Særlig ved håndholdt brug med skæremaskine i natursten, beton og asfalt gør den forskellen sammenlignet med andre 
skæreskiver. I vores brede sortiment finder du altid den rigtige skæreskive til dit specifikke formål og dine arbejdsforhold. Skæreski-
verne er optimalt afstemt efter vores skæremaskiner – så kan du udnytte din vinkelsliber fuldt ud.

TIL ALMINDELIGE BYGGEMATERIALER 

Vores diamantskæreskive D-B10 er det klassiske valg til skæring i forskellige  
materialer på byggepladsen.

D-B10

TIL UNIVERSALANVENDELSE 

Vores diamantskæreskiver med BA-betegnelsen er et ægte allroundvalg til  
forarbejdning af forskellige materialer såsom asfalt, mursten, beton eller armeret 
hård beton. Skæreskiverne fås i to ydelsesklasser fra begynder til professionel.

D-BA10 D-BA90

TIL SPECIALANVENDELSER, DER KRÆVER HØJ YDELSE 

Premium-diamantskæreskiverne D-SB90 og D-X100 viser særlig i forbindelse 
med hårde byggematerialer såsom granit eller armeret beton deres imponerende 
skæreydelse. Specialdiamantskæreskiven D-G80 imponerer med lang levetid og 
høj skæreydelse i duktile støberør til rørledninger.

D-SB90 D-X100 D-G80

STABIL OG MED LANG LEVETID

HURTIG OG PRÆCIS

ALSIDIG OG DRIFTSSIKKER
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Diamantskæreskiver Anbefalet anvendelse ①

TIL ALMINDELIGE BYGGEMATERIALER

NYHED       D-B10

Standtid ιιιιιι

Skæreydelse ιιιιιι

0835 090 7050 230

– – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – –
0835 090 7051 300

0835 090 7052 350

0835 090 7053 400

TIL UNIVERSALANVENDELSE

NYHED ②   D-BA10

Standtid ιιιιιι

Skæreydelse ιιιιιι

0835 094 7006 300

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – –0835 094 7007 350

0835 094 7008 400

NYHED ②   D-BA90

Standtid ιιιιιι

Skæreydelse ιιιιιι

0835 094 7012 300

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –0835 094 7013 350

0835 094 7014 400

TIL SPECIALANVENDELSER, DER KRÆVER HØJ YDELSE

NYHED ②   D-SB90

Standtid ιιιιιι

Skæreydelse ιιιιιι

0835 096 7004 300

– – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –0835 096 7005 350

0835 096 7006 400

D-X100

Standtid ιιιιιι
Skæreydelse ιιιιιι

0835 092 7000 230 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

D-G80

Standtid ιιιιιι

Skæreydelse ιιιιιι

0835 070 7000 350 – – – – – – – – ⬤

⬤⬤ Egnet
– Anbefales ikke

Henvisning: STIHL skæremaskiner leveres med en fiberforstærket og en diamantskæreskive. Ikke TS 440 og TSA 230 som leveres med en fiberforstærket skæreskive.

①  Ved brug af skæreskiverne skal der på arbejdsstedet tages højde for anvendelsen og skæremaskinen
② Kan leveres fra foråret 2022!
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Slåning og 
plantning
ƒ

Robotplæneklippere plæneklippere havetraktorer vertikalskærere Trimmere og  
kratryddere



Jordfræsere sprøjter Forstøvere JORDBOR



VALGET ER DIT. VI HAR DET  
RIGTIGE REDSKAB.
ƒ

Hjælp til valg af plæneklipper 164164

 Robotplæne klippere 168168

Tilbehør til robotplæne klippere 170170

Benzinplæne klippere 175175

Batteriplæne klippere 182182

Elektriske plæne klippere 185185

Tilbehør til plæne klippere 186186

Havetraktorer 193193

Tilbehør til havetraktorer 196196

Vertikalskærere og tilbehør 201201
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HJÆLP TIL VALG 
AF PLÆNEKLIPPER
ƒ
Valget af den rigtige plæneklipper er det første skridt på 
vejen mod at få en velplejet græsplæne. Høj kvalitet,  
gennemtænkte udstyrsegenskaber samt et attraktivt design 
er fælles for alle vores modeller. Egentlig står kun et enkelt 
spørgsmål tilbage: Hvordan vil du helst klippe din græsplæne? 
Automatisk, dynamisk eller bekvemt? Lægger du mest vægt 
på bekvemmelighed, bevægelsesfrihed, effektivitet eller et 
lavt støjniveau?

Enhver plæneklippermodel har sine særlige egenskaber.  
Denne hjælp til valg af plæneklipper guider dig frem til at  
finde den plæneklipper, der bedst opfylder dine specifikke 
krav.

Robotplæne klippere
ƒ
Den mest ubesværede vej til en perfekt græsplæne er med  
iMOW® robotplæne klipperen. Mindre, mellemstore og større  
græsarealer plejes fuldautomatisk, hurtigt og kontinuerligt.

 ● Fuldautomatisk græsslåning

 ● Enkel og intuitiv betjening – i forbindelse med iMOW®  
C- og PC-modeller også betjening via iMOW® appen

 ● Praktisk Smart Home-integration – alle iMOW® C- og 
PC-modeller kan let administreres via stemmebetjening, 
f.eks. Amazon Alexa, eller forbindes med intelligent  
husteknik via Smart Home-systemer
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Havetraktorer
ƒ
Med en havetraktor kan også de helt store græsarealer  
klippes hurtigt, bekvemt og med den højeste komfort.

 ● Høj klippeydelse takket være store klippebredder

 ● Sparer tid og kræfter

 ● Komfortabelt cockpit

plæne klippere
ƒ
Håndholdte plæne klippere er fremstillet til aktiv klipning  
af små, mellemstore og store plæner. Alt efter areal og  
foretrukken fremdriftstype fås en benzin-, batteri- eller  
elektrisk drevet model.

Benzinplæne klippere

Hvis det handler om effektivitet og ydelse over større arealer, 
har benzinplæneklipperne visse fordele.

 ●    Kraftige benzinmotorer til længerevarende klipning  
af navnligt større arealer

 ● Uafhængig af strømforsyning

 ● Leveres også som professionel model:  
RM 4 RTP

Batteriplæne klippere

Til alle, der ønsker at slå græs uden brug af ledning, på en  
miljøvenlig og fleksibel måde og uden de store støjgener.

 ● Ledningsfri, fleksibel græsslåning

 ● Støjsvag og kraftig takket være STIHL Lithium-Ion-batterier

 ● Manøvredygtig og let at styre

Elektriske plæne klipper

Elplæne klippereen er ideel, når du ønsker at arbejde støjsvagt 
og uden udstødningsgasser, for ikke at forstyrre naboerne.

 ● Særdeles støjsvag

 ● Let at pleje og vedligeholde

 ● Vejer ikke meget
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Mere om robotplæne klippere 
ƒ

01  Registrering af  
forhindring

02  Fremragende  
klipperesultat

Teknik

01 BEVÆGELIGT SKJOLD MED SENSORER

Det robuste skjold beskytter iMOW® robotplæneklippe-
ren mod vind og vejr. Endvidere registrerer sensorer, der 
er integreret i skjoldet, berøring med objekter på græs-
plænen og gør, at maskinen øjeblikkeligt ændrer retning.

02 BIOKLIPning 

Den stabile biokniv på iMOW® robotplæneklipperen 
sikrer altid et præcist klipperesultat - selv ved højt græs. 
Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejdsgang.
Bioknivens omdrejningsretning ændrer sig automatisk, 
hver gang kniven stopper. På den måde slides klingerne 
ensartet. Knivskift kan foretages uden brug af værktøj.

03 MAKSIMAL STIGNING

Modellerne i RMI 6-serien kan klare stigninger  
på op til 45 %.

04 AdaPTIVE SLOPE SPEED

'Adaptive Slope Speed'-teknologien sikrer en optimal 
tilpasning af klippehastigheden til hældningen af det 
område, der skal klippes.

05 Hjemkørselsfunktion

På baggrund af et internt udarbejdet virtuelt kort over 
klippearealet samt den aktuelle position under slåningen, 
beregner iMOW® den hurtigste og mest effektive vej tilbage 
til ladestationen i forskellige haver. Både det virtuelle kort og 
den direkte rute til ladestationen tilpasses i den forbindelse 
løbende til ændrede forhold, f.eks. forhindringer. 

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

07 Optimalt overblik

06 Intelligent opkobling

05 Direkte hjemkørsel

08 Tilpasset til vejret

09 Automatisk græsslåning

03 Terrængående

04  Optimal hastighed
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Komfort

06 Mobil adgang via app

Mulig med alle iMOW® C- og PC-modeller. Med iMOW® 
App på din smartphone eller tablet kan du få adgang til 
din iMOW® robotplæneklipper, fastlægge klippetidspunkter, 
hente driftsdata eller oprette klippeplaner på basis af 
vejrudsigten, uanset hvor du befinder dig.

SMART HOME-OPKOBLING 
Alle iMOW® C- og PC-modeller kan styres med Amazon 
Alexa, Livisi SmartHome, Google Home og iOS Home og 
kan forbindes med intelligent husteknik.

07 STYREKONSOL

Styrekonsollen er integreret i iMOW® robotplæne-
klipperens hus og er forsynet med et lyskraftigt  
LCD- display. Ved modeller i RMI 6-serien er det  
også muligt at tage styrekonsollen ud af hensyn til 
 komfortabel betjening.

08 Integreret regnsensor

Den integrerede sensor registrerer regn og afbryder i 
givet fald arbejdet for at beskytte plænen. Klippearbejdet 
fortsættes på et senere tidspunkt. Hvis iMOW® robotplæ-
neklipperen også skal klippe ved nedbør, er det muligt at 
tilpasse regnsensorens følsomhed eller deaktivere den 
helt. Som supplement til regnsensoren modtager alle 
iMOW® C- og PC-modeller onlinevejrudsigter ① og tilpas-
ser klippeplanen i forhold til disse.

09 Dynamisk klippepLAn

Inden for den indstillede tidsperiode, og på basis af 
 klippearealet, bestemmer iMOW® robotplæneklipperen 
selv sine klippetider af hensyn til et optimalt klippe-
resultat. Den dynamiske klippeplan er valgfri og kan 
aktiveres efter behov.

① Vejrtjeneste: Dark Sky Weather

Med ¡MOW® app  
bliver plæneklipning 
til en nem opgave!

iMOW®-appen gør iMOW® robot-
plæneklipperen til et selvstændigt 
Smart-Home-system. Du kan få adgang 
til din iMOW® C- og PC-model med 
din tablet eller din smartphone, uanset 
hvor du befinder dig. Takket være det 
intuitive interface kan du overvåge 
alle robotplæneklip perens 
vigtige funktioner og ydel-
sesdata i realtid og fore tage 
 individuelle tilpasninger.
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Rmi 422 PC  ③

op til 1.700 m2 • Adgang via iMOW® App

Fuldautomatisk robotplæneklipper til græsarealer på op til 
1.700 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejds-
gang og giver et fremragende klipperesultat. Valgfri aktiverbar 
hjemkørselsfunktion til dockingstationen. Nem og enkel adgang 
via iMOW® App. Klippebredde 20 cm, vægt 10,0 kg ①. Ladesta-
tion, modul til mindre arealer AKM 100, 4 pløkke og iMOW® 
Ruler medfølger.

Artikelnr. 6301 012 1413 ②

Rmi 422 P  ③

op til 1.500 m2 

Fuldautomatisk robotplæneklipper til græsarealer på op 
til 1.500 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én 
arbejdsgang og giver et fremragende klipperesultat. Klippe-
bredde 20 cm, vægt 10,0 kg ①. Ladestation, modul til mindre 
arealer AKM 100, 4 pløkke og iMOW® Ruler medfølger.

Artikelnr. 6301 012 1407 ②

C = Kommunikation
P = Performance

Rmi 422  ③

op til 800 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til græsarealer på op  
til 800 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én 
arbejdsgang og giver et fremragende klipperesultat.  
Klippebredde 20 cm, vægt 9,0 kg ①. Ladestation, modul til 
mindre arealer AKM 100, 4 pløkke og iMOW® Ruler medfølger. 
 

Artikelnr. 6301 012 1403 ②

Robot plæne-
klippere
ƒ

 ● Fuldautomatisk græsslåning

 ● Klipper, findeler og gøder som bioklipper  
i én arbejdsgang

 ● I forbindelse med C- og PC-modeller er  
der mulighed for adgang via iMOW® App

 ● Græsslåning uafhængigt af vejret  
og tidsmæssigt fleksibelt
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① Vægt inkl. batteri
②  Eventuelle omkostninger til installation (afgrænsningstråd, lednings føring etc.)  

er ikke inkluderet i købsprisen for ¡MOW® robot plæne klipperen

③ Symbolforklaring på side 414

Installationen kræver et passende 
 installationssæt ( tilbehør)

Fremgår fra SidE 170

Rmi 632  ③

op til 3.000 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til græsarealer på op 
til 3.000 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én 
arbejdsgang og giver et fremragende klipperesultat. Klip-
pebredde 28 cm, vægt 14,0 kg ①. Ladestation, 4 pløkke og 
iMOW® Ruler medfølger.

Artikelnr. 6309 012 1430 ②

Rmi 632 PC  ③

op til 5.000 m2 • Adgang via iMOW® App

Fuldautomatisk robotplæneklipper til omfattende græsarealer 
på op til 5.000 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i 
én arbejdsgang og giver et fremragende klipperesultat. Nem 
og enkel adgang via iMOW® App. Klippebredde 28 cm, vægt 
15,0 kg ①. Ladestation, 4 pløkke og iMOW® Ruler medfølger. 
 

Artikelnr. 6309 012 1400 ②

Flere versioner: RMI 632 C, RMI 632 P se tabellen på side 172

Rmi 522 C  ③

op til 2.100 m2 • Adgang via iMOW® App

Fuldautomatisk robotplæneklipper til græsarealer på op 
til 2.100 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én 
arbejdsgang og giver et fremragende klipperesultat. Valgfri 
aktiverbar hjemkørselsfunktion til dockingstationen. Nem og 
enkel adgang via iMOW® App. Klippebredde 20 cm, vægt 
10,0 kg ①. Ladestation, 4 pløkke og iMOW® Ruler medfølger.

Artikelnr. 6305 011 1403 ②

Side 171
Care & Clean Kit  
¡MOW® & plæneklippere

iMOW®-robotplæneklipperen er din pålidelige hjælper, når 
det drejer sig om en flot og velplejet græsplæne. Men for at 
den kan yde optimalt på lang sigt, skal du sørge for at vedlige-
holde den regelmæssigt. Vores nye rengørings- og plejemid-
delsæt indeholder alt, hvad du har brug for i den forbindelse: 
Børsten egner sig perfekt til rengøring af skæresystemet og 
undersiden af robotplæneklipperen. Med STIHL Multiclean 
fjerner du snavs fra skjoldet, uden at det går ud over kunst-
stoffet. Og mikrofiberkluden sørger til sidst for en ultraren 
overflade. Har du endnu ikke en iMOW®-robotplæneklipper? 
Ikke noget problem: Vores Care & Clean Kit egner sig natur-
ligvis også til pleje af din plæneklipper!
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Tilbehør til 
robotplæne-
klippere
ƒ

 ● Til installation

 ● Til beskyttelse af robotplæneklipperen

 ● Til rengøring

 ● Hjul og hjulvægte

Installationssæt

Installationssæt S

Indhold: Afgrænsningstråd Ø 3,4 mm, 150 m 
(rulle), 150 fikseringssøm, 3 trådforbindere
Artikelnr. 6909 007 1023

Installationssæt L

Indhold: Afgrænsningstråd Ø 2,3 mm, 2× 200 m (rulle), 375 fikseringssøm,  
7 trådforbindere
Artikelnr. 6909 007 1029

AFN 075

Fikseringssøm til fastgøring af 
afgrænsningstråden, pakke med 
75 stk.

Artikelnr. 6301 007 1011

Afgrænsningstråd

Afgrænsningstråd til installationen.

ARB 151 150 m (rulle), Ø 3,4 mm
Artikelnr. 0000 400 8633

ARB 300 300 m (rulle), Ø 5,5 mm
Artikelnr. 0000 400 8615

ARB 501 500 m (rulle), Ø 3,4 mm
Artikelnr. 0000 400 8626

ADV 010

Trådforbinder til sammenkobling af  
afgrænsnings tråden, pakke med 10 stk.

Artikelnr. 6909 007 1091

①  Kan i forbindelse med RMI 4-serien anvendes fra generation .1  
(evolutionsnummer). Kan i forbindelse med RMI 5-serien anvendes  
til generation .0 (evolutionsnummer). For at fastslå det passende tilbehør  
skal du kontrollere typebetegnelsen og evolutionsnummeret på din maskines 
informationsskilt.

TIP FRA FAGMANDEN

Benyt dig af vores autoriserede STIHL forhandleres installations-
service! Efter ønske kan de lægge afgrænsningstråden for dig, 
placere dockingstationen, oprette klippeplanen og programmere 
din iMOW® robotplæneklipper i henhold hertil. Har din  
iMOW® brug for reparation eller vedligeholdelse? Her  
kan du også få hjælp fra din kompetente STIHL forhandler!  
Du finder din nærmeste STIHL iMOW®-forhandler på  
www.stihlgarden.dk/robotplæneklippere
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Traktionshjul

Drivhjul for bedre kørsel i terrænet, 
2 stk.

ART 220 til RMI 4- og RMI 5-serien
Artikelnr. 6909 700 0425

ART 240 til RMI 6-serien
Artikelnr. 6909 700 0412

Sæt med hjulvægte AVS 101 ④

Ekstra vægte til fastgørelse på 
robotplæneklipperens forhjul.  
Til håndtering af meget bakket 
terræn. Egner sig til RMI 4-,  
RMI 5- och RMI 6-serien.

Artikelnr. 6909 710 0800

AIP 602

Protect-soltag til ladestation som 
ekstra solbeskyttelse til robot-
plæne klipperen. Med indbygget 
klapmekanisme.

Artikelnr. 6909 780 5401

Ladestation

Ekstra ladestation til opladning af 
batterier, kan placeres inden for 
eller uden for græsarealet.

ADO 401  ① til RMI 4- og RMI 5-serien
Artikelnr. 6909 430 9602

ADO 601 ② til RMI 6-serien
Artikelnr. 6909 430 9609

AVS 100 ②

Tunge forhjul til særligt bakket  
terræn. Egner sig til RMI 4- og  
RMI 6-serien. Egner sig til RMI 4-, 
RMI 5- og RMI 6-serien.

Artikelnr. 6909 007 1052

②  Kan i forbindelse med RMI 6-serien anvendes fra generation .1  
(evolutionsnummer). Du finder det passende tilbehør ved at kontrollere  
typebetegnelsen og evolutionsnummeret på maskinens informationsskilt.

③   Kan kun bruges til RMI 4- og RMI 6-serien fra generation .0 (evolutionsnummer).  
For at fastslå det passende tilbehør skal du kontrollere typebetegnelsen og  
evolutionsnummeret på din maskines informationsskilt.

④   Må kun anvendes til RMI 422 / 422 P / 422 PC af generation .1 og .2  
(evolutionsnummer) samt RMI 522 af generation .0 (evolutionsnummer).

Care & Clean Kit  
¡MOW® & plæneklippere

Rengørings- og plejemiddelsæt iMOW® og plæneklippere.  
Til effektiv rengøring af skjold,  skæresystem og iMOW® 
dockingstation.   

1 × Multiclean, 500 ml
1 × rengøringsbørste med skraber
1 × mikrofiberklud (grå) 

 

Artikelnr. 0782 516 8600

Abo 600

Opbevaringsboks til  
iMOW® robotplæneklipper.

Artikelnr. 6909 900 3901

ALM 030

Længere kniv (30 cm),  
passer til RMI 6-serien.

Artikelnr. 6909 007 1022
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robotplæneklippere ①

RMI 422 ⑥ 6301 012 1403 800 35 20 20 – 60 (flere trin) 16 60 4.450 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 422 P ⑥ 6301 012 1407 1.500 40 20 20 – 60 (flere trin) 25 60 4.450 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 422 PC ⑥ 6301 012 1413 1.700 40 20 20 – 60 (flere trin) 28 60 4.450 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 522 C ⑥ 6305 011 1403 2.100 40 20 20 – 60 (flere trin) 35 60 4.450 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 632 ⑦ 6309 012 1430 3.000 45 28 20 – 60 (flere trin) 35 120 3.150 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 632 C ⑦ 6309 012 1420 3.200 45 28 20 – 60 (flere trin) 38 120 3.150 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 632 P ⑦ 6309 011 1475 4.000 45 28 20 – 60 (flere trin) 40 185 3.150 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMI 632 PC ⑦ 6309 012 1400 5.000 45 28 20 – 60 (flere trin) 50 185 3.150 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard
C = Kommunikation
P = Performance

①  Eventuelle omkostninger til  
installation (afgrænsningstråd,  
ledningsføring etc.)  
er ikke inkluderet i  
købsprisen for ¡MOW®

②  Under ideelle forhold (ingen forhindringer, simpel geometri samt ringe stigninger i haven, moderat græsvækst)
③  Under ideelle forhold (ingen forhindringer, simpel geometri samt ringe stigninger i haven, moderat græsvækst)  

i forhold til det angivne maksimale areal
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Li-Ion 9,0 60 49 2 62 – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤

Li-Ion 10,0 60 49 2 62 – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤

Li-Ion 10,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

Li-Ion 10,0 60 52 2 62 ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

Li-Ion 14,0 59 / 64 ⑧ 48 / 53 ⑧ 3 62 / 67 ⑧ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤

Li-Ion 15,0 59 / 64 ⑧ 48 / 53 ⑧ 3 62 / 67 ⑧ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Li-Ion 15,0 59 / 64 ⑧ 48 / 53 ⑧ 3 62 / 67 ⑧ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤

Li-Ion 15,0 59 / 64 ⑧ 48 / 53 ⑧ 3 62 / 67 ⑧ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

④ Vægt inkl. batteri
⑤ Usikkerhedsfaktorer KwA / KpA iht. RL 2006 / 42 / ECRS
⑥  Omfattes ikke af støjdirektivet 2000/14/EC, usikkerhedsfaktorer  

KwA 2 (dB(A)) usikkerhedsfaktor 2006/42/ECRS

⑦  Omfattes ikke af støjdirektivet 2000/14/EC, usikkerhedsfaktorer  
KwA 3 (dB(A)) usikkerhedsfaktor 2006/42/ECRS

⑧  Disse lydemissionsværdier gælder for RMI 6-modeller, dvs. modellerne RMI 632 C,  
RMI 632 P og RMI 632 PC med standardudstyr. Andre værdier er gældende ved brug af  
ALM 030 (artikelnr. 6909 007 1022) eller kniv 30 cm (artikelnr. 6909 007 1004).
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Mere om plæneklippere
ƒ

01 Effektiv motor

06   Enkel brug

05 Komfortabel betjening

02 Præcis klipning

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

04 Nem at indstille

03 Økonomisk drift

v motor

06 Enkel br

rift

Teknik

01 Direkte kraftoverføring til kniven

Det direkte motortræk giver en effektiv energiudnyttelse 
og dermed en højere arealydelse for hver batterioplad-
ning.

02 Strømningsoptimeret kniv

Den strømningsoptimerede kniv hvirvler kun så meget luft 
rundt, som det er nødvendigt. Den minimale modstand 
øger batteriets driftstid. Et integreret specificeret bøj-
ningspunkt beskytter krumtapakslen mod skader.

03 ECO-MODUS

Når Eco-modus er aktiveret, tilpasses motorens omdrej-
ningstal automatisk den faktisk krævede ydelse. Dette 
gør, at en batteriplæneklipper fra STIHL bruger endnu 
mindre energi og kan klare et større areal, inden oplad-
ning igen er nødvendig.

04 Central klippehøjdeindstilling

Et fjederophæng gør, at den centrale klippehøjdeindstil-
ling nemt kan sættes til den ønskede klippehøjde over 
flere trin. Den aktuelle højde vises på en skala.

Komfort

05 komfortstyr

Det sammenklappelige komfortstyr gør det enkelt at 
manøvrere under arbejdet og at tage græsopsamleren af. 
Derudover sparer det plads, når plæneklipperen opbeva-
res og transporteres. Styret kan tilpasses brugerens højde 
uden brug af værktøj.

06 SammenkLAppelig græsopsamler 
med niveauindikator

Græsopsamleren af kunststof er særdeles nem at åbne 
og tømme, takket være en særlig klapmekanisme. Under 
græsslåningen leder luftstrømmen det afskårne græs ind 
i græsopsamleren og sørger for, at denne fyldes tæt. Luf-
ten ledes ud i siden og ned på jorden gennem lamellerne i 
boksen. Det beskytter både bruger og plæneklipper mod 
ophvirvlet snavs. Niveauindikatoren angiver, når det er tid 
at tømme opsamleren.
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Benzin-  
plæneklipper 
serie 2

 ● Til hobbygartnere og private brugere

 ● Praktisk plæne klipper til mellemstore 
arealer

 ● God klippe- og opsamlingsydelse

 ● Effektiv benzinmotor

 ● Enkel, robust konstruktion

RM 248 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 hk • 28,0 kg ①

Benzindrevet plæneklipper med en klippebredde på 46 cm 
til mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeindstilling, 
sammenklappeligt styr samt 1-gears hjuldrev for komfortabelt 
arbejde. Inklusiv 55-liters græsopsamler.

Artikelnr. 6350 011 3461

Det passende tilbehør

Fremgår fra SidE 186

T = 1-gears drev ① Vægt uden brændstoffer
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Benzin- 
plæne klippere  
serie 4
ƒ

 ● Til hobbygartnere og private brugere med 
høje krav

 ● Mellemstore og større plænearealer

 ● Med klippebredde på 46 cm

 ● Højtydende motor

 ● Kabinet af polymer med lang levetid

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

Robust benzinplæneklipper med en klippebredde på 46 cm 
til mellemstore græsarealer. STIHL dobbelt højdeindstilleligt 
komfortstyr, central klippehøjdeindstilling, Super-softgreb, 
Quick-Fix-kvikstrammer, letgående hjul samt 1-gears hjuldrev 
for komfortabelt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 55-liters 
græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 011 3425

C = Komfortversion
T = 1-gears drev

V = Vario-hjuldrift
X = Economy-model

① Vægt uden brændstoffer

RM 448 TX
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 hk • 27,0 kg ①

Robust benzindrevet plæneklipper med en klippebredde på 
46 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeind-
stilling, dobbelt højdeindstilleligt komfortstyr, letgående hjul 
samt Vario-hjuldrift for komfortabelt arbejde. Inklusiv sammen-
klappelig 55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 200 0031
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Side 171
Care & Clean Kit
¡MOW® & plæneklippere

Til optimal pleje og rengøring af din iMOW® robotplæne-
klipper eller plæneklipper. Med STIHL Multiclean, rengørings-
børste og mikrofiberklud.

SidE 333
Moto4Plus

STIHL Moto4Plus er en værktøjsbenzin specielt udviklet 
til STIHL 4-takts småmotorer. Den er fri for ethanol og 
indeholder praktisk talt ingen olefiner og aromater. 
Takket være dens lave emissioner er den særligt bruger-
venlig og motorvenlig, og holdbarheden på op til 2 år 
sikrer brændstoffet topydelse på lang sigt.

RM 448 VC
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 29,0 kg①

Robust benzinplæneklipper med en klippebredde på 46 cm 
til mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeindstilling, 
dobbelt højdeindstilleligt komfortstyr, letgående hjul samt 
Vario-hjuldrift for komfortabelt arbejde. Inklusiv sammenklap-
pelig 55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 011 3453
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Benzin-   
plæne klippere  
serie 5
ƒ

 ● Til ambitiøse private brugere

 ● Til klipning af større arealer

 ● Kompakt og højtydende

 ● Med 1-gears drev eller Vario-hjuldrift

 ● Fås også med elstart 

 ● Kabinet af særlig slagfast polymer

E = ElectroStart
M = Multiklipning
S = Kniv-bremse-kobling
V = Vario-hjuldrift

① Vægt uden brændstoffer

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

Kompakt, robust og højtydende benzinplæneklipper med en 
klippe bredde på 43 cm til mellemstore græsarealer. Central 
klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt styr, der kan højde-
indstilles i 3 trin, samt 1-gears hjuldrev for komfortabelt og 
effektivt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 60-liters græsop-
samler med niveauindikator.

Artikelnr. 6340 011 3434

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

Kompakt, robust og højtydende benzinplæneklipper med en 
klippebredde på 43 cm til mellemstore græsarealer. Central 
klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt styr, der kan højdeind-
stilles i 3 trin, samt Vario-hjuldrift for komfortabelt og effektivt 
arbejde. Motor med elstart-funktion. Inklusiv sammenklappelig 
60-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6340 011 3429
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 Benzin- 
 plæne klippere  
serie 6
ƒ

 ● Til krævende private brugere og 
anlægsgartnere

 ● Til klipning af store græsarealer

 ● Med 3-i-1-funktion til klipning,  
bioklipning og opsamling

 ● Højtydende motor

 ● Kabinet af aluminium med lang levetid

RM 650 V
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 46,0 kg ①

Højtydende benzinplæneklipper med en klippebredde på 
48 cm til større græsarealer. Multi-kniv til klipning, opsamling 
og bioklipning. Central klippehøjdeindstilling og komfortstyr 
med Super-softgreb for komfortabelt og effektivt arbejde.  
Motor med elstart-funktion. Inklusiv sammenklappelig 70-liters 
græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6364 011 3401

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

Højtydende benzinplæneklipper med en klippebredde på 
53 cm til store græsarealer. Multi-kniv til klipning, opsamling og 
bioklipning. Kniv-bremse-kobling, central klippehøjdeindstilling, 
komfortstyr med Super-softgreb samt Vario-hjuldrift for komfor-
tabelt og effektivt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 70-liters 
græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6374 011 3412

Flere versioner: RM 655 V se tabellen på side 188
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RM 2 RT
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 30,0 kg ①

Manøvredygtig, effektiv benzinbioklipper med en klippe-
bredde på 46 cm til mellemstore græsarealer. Akselvis 
klippehøjdeindstilling, Super-softgreb samt forhjulsdrev gør 
arbejdet bekvemt. Enkel nedklapning af styret ved hjælp af 
Quick-Fix-hurtigspænder letter transporten. Sammenklappe-
ligt styr.

Artikelnr. 6357 011 3415

Flere versioner: RM 2 R se tabellen på sidan 188

RM 3 RT
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 30,0 kg ①

Ekstra manøvredygtig bioplæneklipper med sideudkast og 
en klippebredde på 48 cm til større plænearealer. Trehjuls-
konstruktion med drejeligt forhjul. Klippehøjdeindstilling ved 
hjulene foran, ved akslerne bagtil. Super-softgreb samt 1-gears 
hjultræk for komfortabelt arbejde. 

Artikelnr. 6361 011 3416

①  Vægt uden brændstofferP = Performance
R = Recycler (bio-plæneklipper)
T = 1-gears drev 
V = Vario-hjuldrift

Benzin-  
plæneklippe-
re serie R

 ● Til krævende private brugere og  
anlægsgartnere

 ● Specialplæneklipper til særlige  
anvendelsesformål

 ● Optimal til bioklipning eller græsslåning 
med sideudkast
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RM 4 RV
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 36,0 kg ①

Manøvredygtig, effektiv benzinbioklipper med en klippebred-
de på 53 cm til store græsarealer. Kabinet af aluminium, cen-
tral klippe højdeindstilling, Super-softgreb samt Vario-hjuldrift 
med forhjulstræk for komfortabelt arbejde. Enkel transport 
ved hjælp af Quick-Fix-hurtigspændere og sammenklappeligt 
styr.

Artikelnr. 6383 011 3431

Flere versioner: RM 4 RT se tabellen på side 188

RM 4 RTP
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 44,0 kg ①

Kraftig og robust professionel benzinbioklipper med en klip-
pebredde på 53 cm til store græsarealer. Kraftig og emissions-
svag motor. Robust aluminiumskabinet og beskyttelse af krum-
tapakslen, central klippehøjdeindstilling, Super-softgreb samt 
1-gears hjultræk for komfortabelt arbejde. Enkel transport ved 
hjælp af sammenklappeligt styr.

Artikelnr. 6383 011 3422
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RMA 339 C  ②

36 V • 16,0 kg ①

Højtydende batteriplæneklipper med en klippebredde på 
46 cm til mellemstore græsarealer. Med automatisk hastig-
hedsregulering og strømningsoptimerede knive for en længe-
re driftstid. Central klippehøjdeindstilling, omstilleligt hjultræk 
og sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles i højden 
for bekvemt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 55-liters 
 græsopsamler med niveauindikator. 

RMA 339 C uden batteri og lader
Artikelnr.  6320 011 1420

Sæt RMA 339 C med AK 20 og AL 101
Artikelnr. 6320 011 1442

C = Komfortversion
P = Performance
V = Vario-hjuldrift

① Vægt uden batteri
② Symbolforklaring på side 414

RMA 235  ②

36 V • 14,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde 
på 33 cm til små græsarealer. Med automatisk hastighedsre-
gulering og strømningsoptimeret kniv for en længere driftstid. 
Central klippehøjdeindstilling. Sammenklappeligt styr, der kan 
højdeindstilles i to trin. Inklusiv sammenklappelig 30-liters 
græsopsamler med niveauindikator. 

RMA 235 uden batteri og lader
Artikelnr. 6311 011 1411

Sæt RMA 235 med AK 20 og AL 101
Artikelnr. 6311 200 0011

BATTERI- 
Plæne klippere 
ƒ

 ● Til hobbygartnere og haveejere

 ● Støjsvagt arbejde fri for  
udstødningsgasser takket være  
STIHL Lithium-Ion-batterier

 ● Ekstra manøvredygtig og nem  
at håndtere

 ● Ledningsfri og fleksibel græsslåning

182 Robotplæneklippere, plæneklippere,  
havetraktorer og vertikalskærere



RMA 443 PV   ②

36 V • 24,0 kg ①

Manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde  
på 41 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjde-
indstilling og sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstil-
les i højden. Med strømningsoptimerede knive for længere 
driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde. Den 
maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks 
trin via et greb på komfortstyret. Med to aktive batterirum til 
seriedrift. Inklusiv sammenklappelig 55-liters græsopsamler 
med niveauindikator.

RMA 443 PV uden batteri og lader
Artikelnr. 6338 011 1435

Sæt RMA 443 PV med AP 200 og AL 300
Artikelnr. 6338 200 0072

RMA 448 PV   ②

36 V • 24,0 kg ①

Højtydende batteriplæneklipper med en klippebredde på 
46 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjde-
indstilling og sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles  
i højden. Med strømningsoptimerede knive for længere 
driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde. Den 
maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks 
trin via et greb på komfortstyret. Med to aktive  batterirum til 
seriedrift. Inklusiv sammenklappelig 55-liters græsopsamler 
med niveauindikator.

RMA 448 PV uden batteri og lader
Artikelnr. 6358 011 1435

Sæt RMA 448 PV med AP 300 og AL 300
Artikelnr. 6358 200 0028
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P = Performance
R = Recycler (bio-plæneklipper)
V = Vario-hjuldrift

① Vægt uden batteri
② Symbolforklaring på side 414

RMA 2 RPV   ②

36 V • 23,0 kg ①

Let og manøvredygtig batteribioklipper med en klippebredde 
på 46 cm til mellemstore græsarealer. Klippehøjdeindstilling 
pr. aksel, Quick-Fix-hurtigspændere og sammenklappelig 
styrestang. Elektrisk Vario-hjuldrift til komfortabelt arbejde. 
Den maksimale arbejdshastighed kan indstilles variabelt i seks 
trin via et greb på styrestangen. Med to aktive batterirum til 
seriedrift. 
 

RMA 2 RPV uden batteri og lader
Artikelnr.  6357 011 1415

Sæt RMA 2 RPV med AP 300 og AL 300
Artikelnr.  6357 200 0008

36 V • 44,0 kg ①

  ②

RMA 765 V uden batteri og lader
Artikelnr. 6392 011 1400

RMA 765 V
Robust professionel  
batteridrevet  
plæneklipper

Til regelmæssig pleje af græsarealer i særligt støjfølsomme 
områder, f.eks. boligområder, skoler eller hospitalshaver. 63 cm 
klippebredde, strømningsoptimeret skæresystem med to kni-
ve, klippehøjdeindstilling pr. hjul, elektrisk Vario-hjuldrev samt 
højdejusterbart og sammenklappeligt komfortstyr. Arbejds-
hastigheden kan indstilles variabelt i flere trin via en knap på 
styret. Græsopsamler på hele 80 liter med niveauindikator. 

Tilbehør:

Dobbelt-
batterikam-
meradapter  
ADA 700

Se side 187



Elektrisk 
plæneklipper
ƒ

 ● Til private brugere

 ● Til pleje af små og mellemstore  
græsarealer

 ● Højtydende el-motor

 ● Støjsvag drift

 ● Lav vægt for let transport

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Let, kompakt elektrisk plæneklipper med en klippebredde på 
33 cm til små græsarealer. Central klippehøjdeindstilling og 
sammenklappeligt styr, der kan indstilles i højden i to trin, for 
komfortabel håndtering. Inklusiv sammenklappelig 30-liters 
græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6311 011 2413
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Sæt til bioklipning

Sæt til bioklipning med multi-kniv 
og indsats til bioklipning. Vær i for-
bindelse med valg af det passende 
sæt til bioklipning opmærksom på 
anvisningerne i fodnoterne. 

AMK 039 Til modeller serie i 3 med en klippebredde på 37 cm
Artikelnr. 6909 007 1081

AMK 043 Til modeller i serie 4 med en klippebredde på 41 cm ①

Artikelnr. 6909 007 1083

NYHED AMK 443 Til STIHL batteridrevne plæneklippere i serie 4
med en klippebredde på 41 cm ② 
Artikelnr. 6909 007 1038

AMK 045 Til modeller i serie 5 med en klippebredde på 43 cm
Artikelnr. 6909 007 1047

AMK 048 Til modeller i serie 4 med en klippebredde på 46 cm ③ 
Artikelnr. 6909 007 1034

NYHED AMK 448 Til STIHL batteridrevne plæneklippere i serie 4
med en klippebredde på 46 cm ④

Artikelnr. 6909 007 1039

AMK 065 Til RMA 765 V
Artikelnr. 6909 007 1063

Tilbehør til 
plæne klippere
ƒ

 ● Udvidelsessæt til bioklipning  
og opsamling

 ● Udstyr, der letter arbejdet

 ● Sikkerhedsanordninger
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① Kan ikke anvendes til batteridrevne plæneklippere af generation .2: 6338 011 1435
②  Kan kun anvendes til batteridrevne plæneklippere af generation .2: 6338 011 1435
③ Kan ikke anvendes til modeller i serie 2 og til batteridrevne plæneklippere af generation .2: 6358 011 1435
④ Kan kun anvendes til batteridrevne plæneklippere af generation .2: 6358 011 1435

Multikniv

Forbedrede opsamlingsegenskaber 
ved vanskelige plæneforhold.

ACK 050 Klippebredde på 48 cm til modeller i serie 6
Artikelnr. 6909 007 1036

ACK 055 Klippebredde på 53 cm til modeller i serie 6
Artikelnr. 6909 007 1037

Kileremskive

Kileremskive til reduktion af  
hastigheden med 0,5 km/t.

AAL 050 Til RM 4 RT
Artikelnr. 6909 700 2501

AAL 050 P Til RM 4 RTP
Artikelnr. 6909 700 2506

ADC 048

Disk-Cut-skive med 4 svingende 
knive (Ø 48 cm), til RM 3 RT. 

Artikelnr. 6909 700 5107

ADA 700

Dobbeltbatterikammer adapter  
til brug af to AP-batterier, til  
RMA 765 V. AP-batterier ikke 
inkluderet.

Artikelnr. 6909 400 9401
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⬤⬤ Standard

• Ekstra tilbehør
Motortyper

SC = SmartChoke
OHV/DOV = topventiler

C = Komfortversion
E = ElectroStart
M = Multiklipning

P = Performance
S = Kniv-bremse-kobling
T = 1-gears drev
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Benzindrevet plæneklipper serie 2

RM 248 T 6350 011 3461 1.200 46 25 – 75 (7-dobbelt, central) – 55 T / 3,7 ⬤

Benzindrevne plæneklippere serie 4

RM 448 TX 6358 200 0031 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 T / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤

RM 448 TC 6358 011 3425 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 T / 3,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RM 448 VC 6358 011 3453 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 V / 2,4 – 4,6 ⬤ ⬤ ⬤

Benzindrevne plæneklippere serie 5

RM 545 VM 6340 011 3434 1.200 43 25 – 80 (7-dobbelt, central) ⬤⬤ 60 V / 2,2 – 3,8 ⬤ ⬤ ⬤

RM 545 VE 6340 011 3429 1.200 43 25 – 80 (7-dobbelt, central) • 60 V / 2,2 – 3,8 ⬤ ⬤

Benzindrevne plæneklippere serie 6

RM 650 V 6364 011 3401 2.000 48 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RM 655 V 6374 011 3401 2.500 53 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RM 655 VS 6374 011 3412 2.500 53 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Benzindrevne plæneklippere serie R

RM 2 R 6357 011 3416 1.500 46 28 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤⬤ – –

RM 2 RT 6357 011 3415 1.500 46 28 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤⬤ – T / 3,5 ⬤ ⬤

RM 3 RT 6361 011 3416 2.000 48 25 – 80 (5-dobbelt, aksel, enkelt hjul) ⬤⬤ – T / 3,5 ⬤

RM 4 RT 6383 011 3411 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤⬤ – T / 4,9 ⬤ ⬤

RM 4 RV 6383 011 3431 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤⬤ – V / 3,3 – 5,2 ⬤ ⬤

RM 4 RTP 6383 011 3422 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤⬤ – T / 4,6 ⬤ ⬤

V = Vario-hjuldrift
X = Economy-model
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STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 28,0 94 80 2 2,8 1,4 – – ⬤⬤ – – –

• STIHL EVC 200 C 139 2,1 / 2,8 2.800 27,0 95 82 2 5,0 2,5 – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

• STIHL EVC 200 C 139 2,1 / 2,8 2.800 28,0 95 82 2 3,8 1,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

• STIHL EVC 300 166 2,6 / 3,5 2.800 29,0 96 83 2 4,4 2,2 ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – –

⬤ STIHL EVC 300 166 2,6 / 3,5 2.800 31,0 94 80 2 5,3 2,12 – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

• STIHL EVC 300 E 166 2,6 / 3,5 2.800 31,0 95 81 2 5,0 2,5 – ⬤ ⬤⬤ – – –

⬤ Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,4 1,7 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

⬤ Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,4 1,7 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

⬤ Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 50,0 98 84 2 3,8 1,9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤ STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 23,0 92 79 2 7,90 3,16 – – – – – –

⬤ Kohler Serie HD 675 OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 30,0 94 81 2 5,90 2,36 – – ⬤ ⬤⬤ – –

⬤ STIHL EVC 300 166 2,6 / 3,5 2.800 30,0 96 82 2 5,50 2,20 – – – ⬤⬤ – –

⬤ Kohler Serie HD 675 OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 35,0 94 82 1 3,33 1,67 – – ⬤ ⬤⬤ – –

⬤ Kohler Serie HD 675 OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 36,0 94 82 1 3,33 1,67 – – ⬤ ⬤⬤ – –

⬤ Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 44,0 93 80 1 2,40 1,20 – – ⬤ ⬤⬤ – –

① Vægt uden brændstoffer
② Usikkerhedsfaktor RL 2006 / 42 / EG
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⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

C = Komfortversion
P = Performance
R = Recycler (bio-plæneklipper)
V = Vario-hjuldrift
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BATTERIDREVNE PLÆNEKLIPPERE

RMA 235 6311 011 1411 – 33 25 – 65 (5-dobbelt, central) – 30 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt RMA 235 
med AK 20 + AL 101 6311 200 0011 300 ① 33 25 – 65 (5-dobbelt, central) – 30 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMA 339 C 6320 011 1420 – 37 30 – 70 (5-dobbelt, central) • 40 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt RMA 339 C 
med AK 20 + AL 101 6320 011 1442 250 ① 37 30 – 70 (5-dobbelt, central) • 40 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMA 443 PV 6338 011 1435 – 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt RMA 443 PV 
med AP 200 + AL 300 6338 200 0072 510 ① 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMA 448 PV 6358 011 1435 – 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt RMA 448 PV 
med AP 300 + AL 300 6358 200 0028 400 ① 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) • 55 V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

rma 765 V 6392 011 1400 – 63
25 – 100 (8-dobbelt,  

enkelt hjul) • 80 V / 0 – 6,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RMA 2 RPV 6357 011 1415 – 46 25 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤⬤ – V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤

SætSæt RMA 2 RPV 
med AP 300 + AL 300 6357 200 0008 630 ① 46 25 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤⬤ – V / 2,0 – 4,5 ⬤ ⬤

ELEKTRISK PLÆNEKLIPPER

RME 235 6311 011 2413 300 33 25 – 60 (5-dobbelt, central) – 30 – ⬤ ⬤
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AK-system – 3.400 14,0 ③ 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt AK-system – 3.400 15,0 ④ 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

• AK-system – 3.350 16,0 ③ 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt • AK-system 3.350 17,0 ④ 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

• AP-system – 3.150 24,0 ③ 91 77 2 1,80 0,90 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt • AP-system – 3.150 25,0 ④ 91 77 2 1,80 0,90 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

• AP-system – 3.150 24,0 ③ 95 82 2 1,80 0,90 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Sæt • AP-system – 3.150 26,0 ④ 95 82 2 1,80 0,90 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

• AP-system – 3.300 44,0 ③ 93 84 3 1,40 0,70 ⬤ ⬤⬤ – – ⬤ ⬤

⬤ AP-system – 3.150 23,0 ③ 88 74 2 1,40 0,70 ⬤⬤ – – – – ⬤

Sæt ⬤ AP-system – 3.150 25,0 ④ 88 74 2 1,40 0,70 ⬤⬤ – – – – ⬤

– 1.200 3.200 13,0 93 80 2 1,4 0,70 – – ⬤ ⬤⬤ – –

①  Arealydelse pr. batteriopladning ved optimale betingelser. Ud over den anvendte  
batteritype påvirker andre faktorer også den faktisk opnåelige arealydelse, så som græsplænens  
beskaffenhed (hindringer, geometri), græssets højde og fugtighed, arbejdstempo, biofunktion etc.  
Ved at genoplade batteriet eller benytte flere batterier kan arealydelsen øges.

② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006 / 42 / EG
③ Vægt uden batteri
④ Vægt med batteri, uden lader
⑤ Eco-tilstand kan ikke kobles fra
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Mere om havetraktorer 
ƒ

Teknik

01 Synkront kørende knivbjælker

De to knivbjælker er monteret 90 grader forskudt.  
Synkroniseringen gør, at skæreknivene griber ind i hinan-
den uden berøring. Resultatet er en konstant skærekvali-
tet og optimalt græsudkast.

02 Elektromagnetisk knivkobling

Knivene i skæresystemet kan nemt slås til og fra via 
cockpittet.

03 GRÆSGUIDE

Indfanger også græs i kanterne og leder det ind til  
knivene. Dette gør, at kanter kan klippes meget præcist.

Komfort

04 AFFJEDRET OG INDSTILLELIGT SÆDE

Sædets position kan tilpasses stort set enhver kropsstørrelse 
uden brug af værktøj. Sædets overflade er skridsikker.

05 STIHL 1-pedal-køredrev

Kørselsretningen (frem og tilbage) kan vælges via hånd-
tag, og hastigheden kan indstilles trinløst fra stilstand til 
topfart via speederen. Speederen og bremsepedalen er 
placeret som i en bil med automatgear.

06 Nem tømning af græsopsamler

Kunststofgræsopsamleren i graveskovldesign kan nemt 
tømmes fra førersædet og er nem at rengøre takket være sit 
gennemtænkte design.

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

02 Let knivtilkobling

04 Høj siddekomfort

06    Komfortabel tømning

03   Præcist arbejde

01 Konstant ydelse

05 Intuitiv kørsel
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Havetraktorer  
serie T4
ƒ

 ● Til private brugere og anlægsgartnere

 ● Høj manøvredygtighed

 ● Kompakt sideudkast

 ● Høj klippeydelse takket være store 
 klippebredder

RT 4097 SX
452 cm3 • 8,9 kW / 12,1 hk • 202,0 kg ①

Havetraktor med sideudkast og høj køre- og betjeningskomfort. 
Med STIHL specifik 1-pedal-køredrev for let manøvrering.

Artikelnr. 6165 200 0012

RT 4112 SZ
635 cm3 • 12,6 kW / 17,1 hk • 221,0 kg ①

Havetraktor med sideudkast og høj køre- og betjeningskom-
fort. Til pleje af meget store græsarealer. Med STIHL specifik 
1-pedal -køredrev.

Artikelnr. 6165 200 0013

S = Sideudkast
X = Economy-model
Z = STIHL EVC 2-cylindret motor

① Vægt uden brændstoffer
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RT 5097
452 cm3 • 8,2 kW / 11,1 hk • 228,0 kg ①

Højtydende havetraktor med høj køre- og betjenings-
komfort. Til pleje af store græsarealer. Med STIHL specifik 
 1-pedal- køredrev og 250-liters græsopsamler.

Artikelnr. 6160 200 0023

Havetraktor
Serie T5
ƒ

 ● Til private brugere og anlægsgartnere

 ● Særdeles høj klippeydelse takket være 
store klippebredder

 ● Med 1-cylindret motor

 ● Græsopsamler med en volumen på  
op til 250 liter

L = Luksusudstyr (f.eks. fartpilot)
Z = STIHL EVC 2-cylindret motor

① Vægt uden brændstoffer
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Havetraktor
Serie T6
ƒ

 ● Til ambitiøse, private brugere og  
anlægsgartnere

 ● Særdeles høj klippeydelse takket være 
ekstra store klippebredder

 ● Fartpilot

 ● Synkront kørende knivbjælker

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

Særdeles højtydende havetraktor med ekstra høj køre- og  
betjeningskomfort. Til pleje af særligt store græsarealer. Med 
STIHL specifik 1-pedal-køredrev og 350-liters græs opsamler.

Artikelnr. 6170 200 0030
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Tilbehør til  
havetraktorer
ƒ

 ● Til opgradering af græsslåning

 ● Til arbejde om vinteren

 ● Til beskyttelse mod vejret

Sæt til bioklipning

Udvidelsessæt til bioklipning

AMK 097 Indsats til bioklipning, til en klippebredde på 95 cm, 
til udvalgte modeller i serie T5
Artikelnr. 6907 007 1029

AMK 097 S Indsats til bioklipning, til en klippebredde på 95 cm,  
til udvalgte modeller i serie T4
Artikelnr. 6907 007 1012

AMK 112 S Indsats til bioklipning, til en klippebredde på 110 cm, 
til udvalgte modeller i serie T4
Artikelnr. 6907 007 1014

AMK 127 Indsats til bioklipning, til en klippebredde på 110 cm og 125 cm,  
til udvalgte modeller i serie T5 og alle modeller i serie T6
Artikelnr. 6907 007 1032

Snekæder

For sikker fremdrift på sne.

ASK 018 til RT 4097 SX og RT 5097
Artikelnr. 6907 730 3432

ASK 020 til RT 4112 SZ og RT 6127 ZL
Artikelnr. 6907 730 3437

ADL 012

Diagnoseladeenhed til alle 
 havetraktorer - for optimeret 
 opladning og reaktivering af 
 batterier med 12 V.

Artikelnr. 6907 430 2507

AGW 098

Havetromle, 98 cm bred, til alle 
typer havetraktorer.

Artikelnr. 6907 760 3601
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Snerydningssæt

Plovblad med nem og bekvem højde- og sideindstilling af plo-
ven fra sædet (snekæder medfølger ikke).

ASP 125 Plovblad med en bredde på 125 cm til serierne T4, T5 og T6
Artikelnr. 6907 730 3018 

Dækken

Til opbevaring og som  
beskyttelse mod støv og vejr.

AAH 200 til serie T4
Artikelnr. 6907 900 3506

AAH 300 til serierne T5 og T6
Artikelnr. 6907 700 2101

Deflektor

Til udkast af afskåret  
græs bagtil.

ADF 500 til serierne T5 og T6
Artikelnr. 6907 760 6931

ACB 010

Vedligeholdelsesoplader  
til alle havetraktorbatterier.

Artikelnr. 6907 430 2520

AST 062

Kofanger til model  
RT 4097 SX.

Artikelnr. 6907 760 7301
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Havetraktorer

RT 4097 SX 6165 200 0012 6.000 95 35 – 90 • – hydrostatisk 9 STIHL EVC 4000 452 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RT 4112 SZ 6165 200 0013 8.000 110 35 – 90 • – hydrostatisk 9 STIHL EVC 7000 635 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RT 5097 6160 200 0023 6.000 95 30 – 100 • 250 hydrostatisk 9 STIHL EVC 4000 452 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RT 6127 ZL 6170 200 0030 10.000 125 30 – • 350 hydrostatisk 9 STIHL EVC 8000 764 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

L = Luksusudstyr (f.eks. fartpilot)
S = Sideudkast
X = Economy-model
Z = STIHL EVC 2-cylindret motor

① Vægt uden brændstoffer
② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006/42/ECRS
③ Disse værdier relaterer sig til sæde/rat
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• 8,9 / 12,1 3.100 187 × 116 × 115 202,0 100 85 2 0,50 / 2,80 0,25 / 1,40 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

• 12,6 / 17,1 2.800 191 × 132 × 118 221,0 100 86 1 0,50 / 2,50 0,25 / 1,25 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

• 8,2 / 11,1 2.700 206 × 98 × 115 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

• 15,6 / 21,2 2.950 260 × 132 × 118 281,0 105 90 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤
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Mere om VERTIKALSKÆRERE
ƒ

Teknik

01   Polymerkabinet

Polymerkabinettet, der er fremstillet af hightech-materiale, 
forener lethed med stor robusthed.

02 Motor med letstartsystem

   Takket være SmartChoke-teknologien starter motoren 
uden besvær ved alle temperaturer.

03 STIHL LITHIUM-ION-BATTERITEKNOLOGI

Brug af STIHL AK-batterierne medfører et komfortabelt 
og støjsvagt arbejde.

04 VERTIKALSKÆRING / MOSRIVNING

Vertikalskæreenhedens stationære knive sørger for 
en effektiv plæneluftning. Dens skarpe, robust konstru-
erede klinger understøtter i den forbindelse effektive 
arbejdsresultater. Mosrivevalsen river skånsomt dødt 
plantemateriale og mos af græsplænen med dens 
fjedertænder, uden at skære i plænen.

Komfort

05 Let knivtilkobling

Enkelt skift fra transport til arbejdsposition.

06 INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE

På RL 540 kan knivenes arbejdsdybde tilpasses i forhold 
til underlaget i seks trin med det ergonomiske drejegreb 
på styret. På RL 240 og RLE 240 kan arbejdsdybden til-
passes trinløst med den ergonomiske drejekontakt. Både 
vertikalskæreenheden og mosrivevalsen kan på den måde 
indstilles i forhold til underlaget.

07 HØJDEJUSTERBART STYR

På RLA 240 og RLE 240 kan styret indstilles nemt og 
bekvemt i fire forskellige højder. Det kan desuden foldes 
sammen tre gange af hensyn til enkel transport og 
pladsbesparende opbevaring.

08 GRÆSOPSAMLER

Græsopsamleren på 50 liter er fremstillet af slidstærk 
tekstil. Stålrammen med bæregreb sikrer stabilitet og 
gør opsamleren nem at bære.

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

04 hurtig ommontering

06 Justerbare knive

01 Robust og konstant

02 Nem start

03 Støjsvag og 
manøvredygtig

05 Komfortabel 
start

07 Ergonomisk arbejde

08 Let at bruge
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Vertikal-
skærere
og tilbehør
ƒ

● Til private brugere

● Til fjernelse af græstørv og mos

● Til forbedring af plænekvaliteten

● Nem at håndtere

RL 540
149,0 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 33,0 kg①

Stærk benzinvertikalskærer til vertikalskæring af større 
græsarealer. Arbejdsbredde 38 cm, 7 dobbeltknive.

Artikelnr. 6290 011 3105

① Vægt uden brændstoffer
② Vægt uden batteri
③ Symbolforklaring på side 414

RLA 240 ③

36 V • 15,0 kg②

Kompakt batteridrevet vertikalskærer til luftning og rivning 
af mindre græsarealer. Central indstilling af arbejdsdybden 
via drejekontakt, 4-trins højdejusterbart styr, arbejdsbredde 
34 cm, 16 knive. Inklusiv plæneluftervalse og græsopsamler 
på 50 liter.

RLA 240 uden batteri og lader
Artikelnr.  6291 011 6605

ridrevet vertikalskærer til luftning og
l C t l i d tilli f b jd
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RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt elektrisk vertikalskærer til vertikalskæring og  
plæneluftning af mindre græsarealer. Arbejdsbredde 34 cm,  
20 knive. Inklusiv plæneluftervalse og græsopsamler.

Artikelnr. 6291 011 5610

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)
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BENZINDREVET VERTIKALSKÆRER

RL 540 6290 011 3105 2.000 38 25, 6-trins indstilling • ⬤

BATTERIDREVET VERTIKALSKÆRER

RLa 240 6291 011 6605 – 34
–7,5 til 7,5 mm
central, trinløs

⬤ ⬤ ⬤

ELEKTRISK VERTIKALSKÆRER

RLE 240 6291 011 5610 500 34
–7,5 til 7,5 mm
central, trinløs

⬤ ⬤ ⬤

Motortyper

SC = SmartChoke
OHV = Topventiler

① Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006 / 42 / ECRS
② Vægt uden brændstoffer
③ Vægt uden batteri

AFK 050

Græsopsamler med en  
volumen på 50 l, til RL 540  
og RLE 540.

Artikelnr. 6910 700 9601
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TÆM VILDSKUD.  
HELT SUVERÆNT.
ƒ

  Benzindrevne trimmere og kratryddere 207207

Batteridrevne trimmere  214214

Elektriske trimmere 218218

Rygbårne, benzindrevne trimmere 219219

Tilbehør og dele til trimmere og kratryddere 220220

 Skæreudstyr og trimmertråd 228228

Tilbehør til metalværktøj 236236
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Mere om trimmere og kratryddere 
ƒ

04 Ubesværet arbejde

02 Altid fuld ydelse

Teknik

01 STIHL 2-MIX MOTOR

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

02 STIHL M-Tronic

STIHL M-Tronic skal kun bruge én startposition 
på kombigrebet til koldstart. Efter start kan der 

straks gives fuld gas. Den nødvendige brændstofmæng-
de beregnes præcist af systemet og tilføres efter behov. 
Opstart i position I.

Komfort

03 STIHL Easy2Start

Sikrer en komfortabel og skånsom start, uden at det er 
nødvendigt at rive i snoren. En fjeder mellem startsnorrul-
le og krumtapaksel understøtter opstarten af motoren.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

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

05 MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG

Enkel og pålidelig betjening: Alle betjeningselementer til 
styring af motoren, også STIHL ECOSPEED, kan betjenes 
med én hånd. 

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afhænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

05 Enkel betjening

03 EKSTREMT nem start

01 Stærk og økonomisk
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Benzindrevne 
trimmere til 
slåning af 
plænekanter
ƒ

 ● Højtydende maskiner til private brugere 

 ● Til slåning af mindre grønne arealer

 ● Til klipning af plænekanter 

 ● Nemme at starte 

 ● Med buet eller lige rigrør

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

Letteste trimmer i STIHL  
programmet, perfekt til trimning  
af græskanter. Multifunktionsgreb, 
loophåndtag, STIHL 2-MIX motor. 
STIHL ElastoStart kan eftermon-
teres.

Artikelnr. 4140 012 2353

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

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

Artikelnr. 4144 011 2309

①  Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse

Side 335
Care & Clean Kit  FS PLUS

Til optimal pleje og rengøring af STIHL trimmere og 
 kratryddere.
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FS 55
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 hk • 4,9 kg ①

Til komfortabelt arbejde under 
trange pladsforhold. Multi-
funktionsgreb, tohåndsgreb,  
STIHL 2-MIX motor, bæresele.

Artikelnr. 4140 200 0523

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
L = Langt skaft

① Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse

Benzindrevet 
kratrydder til 
havepleje
ƒ

 ● Til større haver og grunde

 ● Til trimning på større plænearealer 

 ● Højtydende maskiner med forskelligt          
skæreudstyr

FS 50 C-E L
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 hk • 4,5 kg ①

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

Artikelnr. 4144 011 2339
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FS 89
28,4 cm3 • 0,95 kW / 1,3 hk • 5,8 kg ①

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

Artikelnr. 4180 200 0682

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326
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FS 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 hk • 4,9 kg①

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

Artikelnr. 4149 200 0079

Benzindrevne 
kratryddere til 
landskabspleje
ƒ

● Meget robust, kraftfuld og med 
stor trækkraft

● Til slåning på større markarealer 

● Til fjernelse af ukrudt 

● Til fritskæring omkring træer 

● Også egnet til krat og buskads

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

① Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse

FS 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 5,8 kg①

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

Artikelnr. 4180 200 0679
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Vores løsninger til effektiv 
 fjernelse af ukrudt

Til effektiv fjernelse af ukrudt og græs med begrænset  
udkast på forskellige underlag foreslår vi græsklingen  
RG-KM, der er et KombiVærktøj, som passer til din benzin-  
eller batteridrevne-KombiMotor. 

  Græsklinge RG-KM til KombiMotorer på side 137.

FS 240 C-E
37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 7,1 kg ①

Ideel til jordbrug og haveanlæg. 
STIHL 1-punkts antivibrations- 
system, STIHL Easy2Start, 
 multifunktionsgreb, tohånds-
greb, værktøjsfri grebindstilling, 
STIHL 2-MIX motor, lige skaft, fast 
 drivaksel, dobbelt skuldersele.

Artikelnr. 4147 200 0437

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326

211Trimmere og kratryddere

S
l
å

n
in

g
 o

g
 p

LA
n

t
n

in
g



Store 
kratryddere
ƒ

● Komfortable, holdbare og højtydende 
professionelle maskiner

● Til skov- og landskabspleje samt 
vedligehold af vejanlæg 

●   Til fjernelse af krat og vildnis

●   Til slåningsarbejde på større arealer 

● Til snitte- og savearbejde i skoven

FS 361 C-EM
37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 8,6 kg①

Til slåning af sejt græs. STIHL 
4-punkt antivibrationssystem, 
STIHL Easy2Start, multifunktions-
greb, tohåndsgreb, værktøjsfri 
grebindstilling, STIHL 2-MIX motor, 
STIHL M-Tronic, med universalsele 
ADVANCE.

Artikelnr. 4147 200 0376

NYHED

FS 411 C-EM
41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 hk • 8,7 kg①

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

Artikelnr. 4147 200 0426

NYHED

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
K = Kort skaft

M = STIHL M-Tronic
W = Elektrisk håndtagsvarme

Komforttegnet C i produktnavnet

Mange STIHL maskiner er som standard udstyret med 
særlige komfortdetaljer, der kan kendes på bogstavet 
C i produktnavnet, f.eks. FS 461 C-EM. Her står E for 
STIHL Easy2Start, og M for M-Tronic.

212 Trimmere og kratryddere



①  Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse

FS 461 C-EM
45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 8,7 kg ① 

Til arbejde i udfordrende områder 
med sejt græs. STIHL 4-punkt anti-
vibrationssystem, STIHL Easy2Start, 
multifunktionshåndtag, tohånds-
greb, værktøjsfri håndtagsjuste-
ring, STIHL 2-MIX motor,  
STIHL M-Tronic, med sele  
ADVANCE X-TREEm.

Artikelnr. 4147 200 0380

Flere versioner: FS 460 C-EM K, FS 460 C-EM KW se tabellen på side 224

NYHED

TIP FRA FAGMANDEN

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

FS 490 C-EM K
51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 hk • 9,2 kg ① 

Til professionel brug inden  
for landskabs pleje. STIHL  
4-punkt antivibra tionssystem,  
STIHL Easy2Start, multifunktions-
greb,  tohåndsgreb, værktøjsfri 
gre bind stilling, STIHL 2-MIX motor, 
STIHL  M-Tronic, enkel startlogik, 
med  skovrydningsselen   
ADVANCE X-TREEm og  
WoodCut HP  savklinge. 

Artikelnr. 4148 200 0157

Flere versioner: FS 490 C-EM KW se tabellen på side 224

FS 491 C-EM
51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 hk • 9,3 kg ① 

Kraftig STIHL kratrydder. STIHL 
4-punkts antivibrationssystem, 
 STIHL Easy2Start, multifunktions-
greb, tohåndsgreb,  værktøjsfri 
 grebindstilling, STIHL 2-MIX  motor, 
STIHL M-Tronic, enkel startlogik, 
Stop-knap, med sele   
ADVANCE X-TREEm.

Artikelnr. 4148 200 0174

NYHED
FS 561 C-EM
57,1 cm3 • 2,8 kW / 3,8 hk • 10,2 kg ① 

Den stærkeste kratrydder fra 
 STIHL. STIHL 4-punkt anti-
vibrations system, STIHL  Easy2Start, 
multifunktionsgreb, tohåndsgreb, 
 værktøjsfri grebindstilling,  
STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, 
enkel  startlogik, stopknap,  
med skovrydningsselen  
ADVANCE X-TREEm og  
WoodCut HP savklinge.

Artikelnr. 4148 200 0144

NYHED
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R = Loophåndtag

Batteridrevne 
trimmere
ƒ

● Til hobbygartnere og landskabsplejere

● Let og klar til brug med det samme 

● Nem at bruge takket være Lithium-
Ion-batteri

● Til anvendelse i støjfølsomme områder
som f.eks. ved boliger, sygehuse, 
kirkegårde og skoler

FSA 45 ③

18 V • 2,3 kg①

Kompakt batteritrimmer til enkle 
trimnings- og finpudsningsopgaver 
omkring huset. Integreret 18 V 
Lithium-Ion-batteri (36 Wh) med 
ladestandsindikator samt sikker-
hedsnøgle til opstart. Skaft og bøj-
legreb kan indstilles uden brug af 
værktøj og trimmerhovedets vinkel 
kan justeres til vertikal kanttrim-
ning. Let udskiftning fra PolyCut 
kniv til trimmertråd, uden udskift-
ning af trimmerhoved. Afstands-
bøjlen sikrer optimal trimning. 
Batteriladetid 145 min/210 min 
(80 %/100 %).

Artikelnr. 4512 011 5701

FSA 57 ③

36 V • 2,7 kg②

Meget let og brugervenlig batteri-
trimmer til plæne- og plænekant-
pleje i boligområder. Klippediame-
ter 280 mm, skaftets længde kan 
indstilles med trykknap, grebet kan 
indstilles uden brug af værktøj. 
Afstandsholder til klipning omkring 
forhindringer såsom træer og 
buske. Softgreb med optimeret 
betjeningslogik. Trimmerhovedet 
AutoCut C 3-2 kan fyldes ude-
fra uden værktøj. Alternativt fås 
trimmerhovedet PolyCut 3-2 som 
tilbehør med plastknive.

FSA 57 uden batteri og lader
Artikelnr. 4522 011 5734

Sæt FSA 57 inkl. AK 10 og AL 101
Artikelnr. 4522 011 5748

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER 
og yderligere tilbehør

Fremgår fra Side 16
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FSA 60 R    ③

36 V • 3,1 kg ②

Batteridrevet trimmer i et moder-
ne design til pleje af have og græs-
plæne. Klippediameter 350 mm. 
Ergonomisk betjeningshåndtag 
med trinløs hastighedsregulering, 
loophåndtag, robust aluminiums-
skaft. Afstandsbøjle til trimning 
omkring forhindringer som træer 
og buske. Med AutoCut C 6-2 
trådtrimmerhoved. Alternativt 
fås PolyCut 6-2 som tilbehør med 
plastknive.

Tilbehør:

Bæreseler

Se side 222

FSA 60 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA04 011 5704

Sæt FSA 60 R inkl. AK 20 og AL 101
Artikelnr. FA04 011 5748

①  Vægt inkl. batteri
② Vægt uden batteri, med skæreværktøj og beskyttelse
③ Symbolforklaring på side 414

FSA 86 R    ③

36 V • 3,2 kg ②

Kraftig batteridrevet trimmer  
i moderne design til slånings-
arbejde langs forhindringer som 
f.eks. træer og buske. Klippe-
diameter 350 mm. Ergonomisk 
betjeningsgreb, trinløs ydelses-
indstilling. Bøjlehåndtag, robust 
aluminiumsskaft, afstandsbøjle. 
Med trimmerhoved AutoCut C 6-2. 
Alternativt fås trimmer hovedet 
PolyCut 6-2 som tilbehør med 
plastknive.

Tilbehør:

Bæreseler

Se side 222  

FSA 86 R uden batteri og lader
Artikelnr. FA05 011 5704

IPX4
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① Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse ② Symbolforklaring på side 414
③ Forklaring af kontrolmærker på side 427

FSA 130    ②

36 V • 4,5 kg ①

 ③

Stærk og let batterikratrydder til 
bearbejdning af arealer med sejt 
græs. Klippediameter 260 mm 
med græskniv, maks. klippediame-
ter 420 mm med trimmerhoved, 
kan indstilles i tre ydelsestrin, 
tohåndsgreb. Batteridrift med 
AP-bæltetasken med tilslutnings-
ledning, et bæresystem samt 
sættet støttepolstring eller med 
et AR-batteri og sættet støttepol-
string (se side 28).

 

FSA 130 uden batteri og lader
Artikelnr. 4867 200 0020

FSA 135     ②

36 V • 4,9 kg ①

Robust og højtydende batteri-
drevet kratrydder med AP- 
batterikammer i maskinen. 
Til klipning af græs og krat i 
 støjfølsomme  omgivelser. Klippe-
diameter 260 mm med græskniv, 
maks.  klippediameter 420 mm 
med trådtrimmerhoved. Ergono-
misk betjeningsgreb med valg 
af  omdrejningstal i tre trin og 
LED-display samt trinløs regule-
ring af omdrejningstal, tohånds-
greb, dobbelt skulderrem, luftfilter 
til lang levetid. Alsidig anvendelse 
takket være et bredt udvalg af 
STIHL skæreredskaber. Forberedt 
til STIHL Smart Connector 2 A.

FSA 135 uden batteri og lader
Artikelnr. FA01 200 0000

Flere versioner: FSA 135 R se tabellen på side 226

IPX4
FSA 90    ②

36 V • 3,2 kg ①

Batteridrevet kratsrydder til bear-
bejdning af arealer med sejt græs. 
Klippediameter 260 mm med 
græskniv, max. klippe diameter 
380 mm med trimmerhoved. 
Tohåndsgreb, betjeningsgreb med 
dellastfunktion STIHL ECOSPEED, 
dobbelt skuldersele, kræver ikke 
høreværn.

 

FSA 90 uden batteri og lader
Artikelnr. 4863 200 0083
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T = Delbart rigrør ① Vægt uden ledning, med skæreværktøj og beskyttelse
② Vægt utanket, uden skæreværktøj og beskyttelse

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg ①

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

Artikelnr. 4815 011 4103

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg ①

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

Artikelnr. 4816 011 4104

Elektriske 
trimmere
ƒ

 ● Let og komfortabel håndtering

 ● Til brug rundt om huset og i haven

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

 ● Særligt velegnet til trimning rundt om  
sten, planter, blomsterkrukker  
og andre genstande
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Rygbåren,  
benzindrevet 
trimmer
ƒ

 ● Til effektivt og fleksibelt rydningsarbejde 
på stejle skråninger og skrænter

 ● Særligt velegnet til kuperet terræn,  
og til frugtplantager 

 ● Komfortabelt bæresystem 

 ● Fleksibelt skaft

FR 131 T
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 9,6 kg ②

Kan anvendes universelt til slåning i vanskeligt tilgængeligt 
terræn. Enkel og komfortabel start, adskilleligt skaft for plads-
besparende transport, multifunktionshåndtag, loophåndtag, 
STIHL 4-MIX® motor med større tank for længere driftstid 
og stopknap. Kan kombineres med HL-KM, HT-KM, FH-KM, 
 BG-KM, BF-KM, FCB-KM og FCS-KM.

Artikelnr. 4180 200 0585

TIP FRA FAGMANDEN

Vidste du det? Den rygbårne trimmer FR 131 T er ikke bare 
velegnet til græsslåning. Benyttes KombiVærktøj HL-KM, 
HT-KM, FH-KM, BF-KM, FCB-KM, kan den også bruges 
som hækkeklipper, stanghækkeklipper, kratrydder, fræser, 
kantklipper og løvblæser. Nærmere oplysninger om kombi-
nationsmulighederne fremgår af kapitlet KombiSystem og 
MultiSystem fra side 130.
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Tilbehør 
og dele til 
trimmere og 
kratryddere
ƒ

 ● Tilbehør, der letter arbejdet og  
beskytter dig bedre  

 ● Seler, håndbeskyttelse, påbygningsværktøj 
og beskyttelseshjelm

① Forklaring af kontrolmærker på side 427

Service kits 

Med Service Kits til benzindrevne STIHL maskiner kan du 
let selv udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. Hvert sæt 
indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et papir- eller 
fiberstofluftfilter. Ved proaktiv og regelmæssig standardved-
ligeholdelse beskytter du ikke bare maskinkomponenter og 
dele mod snavs eller skader, du forlænger samtidig også din 
maskines levetid. Ud over kombinøglen, som du allerede har 
fået med din STIHL maskine, skal du ikke bruge andet værktøj 
til vedligeholdelsen.

Service Kit 26 til FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnr. 4144 007 4100 

Service Kit 30 til FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Artikelnr. 4180 007 4102 

Service Kit 31 til FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Artikelnr. 4180 007 4103 

Service Kit 41 til FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, 
FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Artikelnr. 4147 007 4102 

Service Kit 47 til FS 38 (med STIHL 2-MIX motor),  
FS 55 (med STIHL 2-MIX motor)
Artikelnr. 4140 007 4103 

NYHED

220 Trimmere og kratryddere



Værktøjsrygsæk

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

Artikelnr. 4147 881 5700

Bøjle

Praktisk afstandsbøjle til slåning 
omkring træer og genstande.

Til FSA 56, FSE 52 

Artikelnr. 4816 713 3400

Til FSA 65 

Artikelnr. 4852 713 3400

Til FSA 85 

Artikelnr. 4852 713 3401

Til FSA 90 R, FSA 90 

Artikelnr. 4863 713 3400

Håndbeskyttelse til snittearbejde

Praktisk håndbeskyttelse
til FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, 
FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, 
FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 og 
FS 561. Ikke egnet til K-versioner.

Artikelnr. 4147 790 9102

Græsklinge RG-KM
①

Til effektiv fjernelse af ukrudt og græs på forskellige underlag 
som grus, asfalt og fliser. Giver mulighed for slåning med 
begrænset udkast langs veje og rundkørsler. Effektiv, ringe 
tendens til tilstopning, nemt værktøjsskift. Til FS 91, FS 94 C-E, 
FS 131, FSA 130, FSA 135 og FSA 135 R. 

Artikelnr. 4180 740 5006

Service kit til RG-KM

Indeholder to knive og en 
stødkop.

Artikelnr. 4180 007 4100

Buskadsklipper FH 145°

Til beskæring tæt på jorden 
og slåarbejde med begrænset 
udkastning af afklip under trange 
pladsforhold. Drev kan indstilles 
fleksibelt, med pladsbesparende 
transportstilling, vægt 1,5 kg. 
Passer til FS 90, FS 130 og FS 131.

Artikelnr. 4243 740 5006
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Universalseler

Til let og ubesværet rydning og snitning. Ergonomisk,
komfortabel, let, kan udvides med brystsele og værktøjsrygsæk.

ADVANCE 

XXL-udgave til personer større end > 1,80 m, 

til FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130 og FSA 135
Artikelnr. 4147 710 9004

ADVANCE PLUS

Med komfortkrog til enkel og hurtig 
fastgørelse og aftagning af kratrydderen, til 
FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130 og FSA 135
Artikelnr. 4147 710 9014

Side 353
RYDNINGSBUKSER TriProtect FS

Meget bekvem rydningsbuks i bomuld med 18 % 
let stræk og tre funktioner: Stød-, torne- og 
vandbeskyttelse.

Bæresele

Ideel til komfortabelt arbejde. Inklusiv fastgørelsesøje, der kan 
klikkes på, til FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, 
HLA 56 og HLA 66.

Artikelnr. 4852 007 1000

Enkel bæresele

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

Artikelnr. 4130 710 9000

DOBBELT SKULDERSELE

Letter langvarigt arbejde med den 
behagelige polstring. Til FS 55 – FS 561, 
FSA 90, FSA 130 og FSA 135.

Artikelnr. 4119 710 9001

Brystsele

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

Artikelnr. 0000 790 7700
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Skovrydningsseler

Med den frithængende benplade er der stor bevægelsesfrihed.
Ergonomisk ved skovarbejde med rundsavsklinger, ekstremt let, 
kan udvides med værktøjsrygsæk.

ADVANCE 
XXL-udgave til personer større end > 1,90 m,  

til FS 91 – FS 561
Artikelnr. 4147 710 9009 

ADVANCE PLUS 
Med komfortkrog til enkel og hurtig fastgøring  
og aftagning af kratrydderen, til FS 91 – FS 561
Artikelnr. 4147 710 9015 

ADVANCE X-TREEm

Fremragende ergonomisk design, som 
er særligt velegnet til længerevarende 
arbejde i skoven med savklinger. Meget 
bekvem takket være rygdelen, der kan 
indstilles i længden, og den trinløse 
fordeling af belastningen på hoften og 
skuldrene, til FS 89 – FS 561,  
FSA 90 og FSA 135
Artikelnr. 0000 710 9001 

Sæt stødpude

Stødpude med bælteadapter 
til fastgørelse af stødpude med 
 bæresele på AP-bæresystemet eller 
på AR L-bæresystemet. Til BGA 100, 
KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, 
FSA 130 R, FSA 135 og FSA 135 R.

Artikelnr. 0000 007 1045 

Støttepolstring med  
komfortkrog

Til eftermontering på alle FS-seler i 
ADVANCE-serien uden komfortkrog.

Artikelnr. 4147 740 2502 

Forbrugsstoffer, håndværktøj  
og skovtilbehør

Fremgår fra Side 326
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Måltabel bælter

DOBBELT SKULDERSELE 99 – 145 – –

Universalseler

ADVANCE PLUS 99 – 140 95 – 144 56

ADVANCE XXL 99 – 150 95 – 155 63

Skovrydningsseler

ADVANCE PLUS 99 – 144 90 – 135 56

ADVANCE XXL 99 – 155 100 – 150 61

ADVANCE X-TREEm 99 – 155 95 – 160 52 – 64

Vores bælte egner sig til følgende mål:
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Benzindrevne trimmere til slåning af plænekanter

FS 38 4140 012 2353 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 380 • ⬤ ⬤ ⬤ •
FS 40 4144 011 2309 27,2 0,7 / 1,0 4,4 94 107 7,0 / 6,4 2-MIX 145 380 • ⬤ ⬤ ⬤ •
FS 50 C-E L 4144 011 2339 27,2 0,8 / 1,1 4,5 93 108 6,0 / 5,7 2-MIX 145 380 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • •
FS 55 4140 200 0523 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 6,8 / 5,6 2-MIX 170 420 • ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • •
Benzindrevet kratrydder til trimning omkring hus og have

FS 89 4180 200 0682 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180
420 
250

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • •
Benzindrevne kratryddere til mark- og landskabspleje

FS 94 C-E 4149 200 0079 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 420 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • • • •

FS 131 4180 200 0679 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180
420 
200 
250

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • • • •

FS 240 C-E 4147 200 0437 37,7 1,7 / 2,3 7,1 99 110 4,7 / 4,0 2-MIX 180
420 
200 
250

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • • • •

Benzindrevne kratryddere

FS 361 C-EM NYHED 4147 200 0376 37,7 1,7 / 2,3 8,6 100 110 2,6 / 2,7 2-MIX 179 520 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • ⬤ • • • •

FS 411 C-EM NYHED 4147 200 0426 41,6 2,0 / 2,7 8,7 99 109 2,6 / 2,4 2-MIX 179 520 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • • ⬤ • • •

FS 460 C-EM K 4147 200 0345 45,6 2,2 / 3,0 8,6 100 113 2,4 / 2,0 2-MIX 167 200 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • ⬤ • • • • • ⬤

FS 460 C-EM KW 4147 200 0381 45,6 2,2 / 3,0 8,6 100 113 2,4 / 2,0 2-MIX 167 200 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • ⬤ • • • • • ⬤

FS 461 C-EM NYHED 4147 200 0380 45,6 2,2 / 3,0 8,7 101 110 2,4 / 2,3 2-MIX 179 520 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • • • • • ⬤

FS 490 C-EM K 4148 200 0157 51,6 2,4 / 3,3 9,2 102 115 2,8 / 2,8 2-MIX 168 225 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • • • ⬤

FS 490 C-EM KW 4148 200 0158 51,6 2,4 / 3,3 9,4 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 168 225 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • • • ⬤

FS 491 C-EM NYHED 4148 200 0174 51,6 2,4 / 3,3 9,3 101 112 3,4 / 2,8 2-MIX 179 520 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • • • • • • ⬤

FS 561 C-EM NYHED 4148 200 0144 57,1 2,8 / 3,8 10,2 102 115 3,3 / 3,3 2-MIX 176 250 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • ⬤ • • • • • ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

C = Komfortversion 
E = STIHL Easy2Start

K = Kort skaft
L = Langt skaft

M = STIHL M-Tronic
W =  Elektrisk håndtagsvarme
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Bæresele

Trimmerhoved AutoCut C 6-2 0,33 fleksibel – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – • – – – / – – / – / –

Trimmerhoved AutoCut C 6-2 0,34 fleksibel – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – • – – – / – – / – / –

Trimmerhoved AutoCut C 6-2 0,34 fleksibel – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – • – – • / • – / – / –

Trimmerhoved AutoCut C 26-2 0,33 fleksibel – • – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – – ⬤ • • / • – / – / –

Bæresele

Trimmerhoved  AutoCut C 26-2 
Trekantkniv 250-3 / 25

0,71 fleksibel 1-punkt – – ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – – • ⬤ • / • – / – / •
Bæresele

Trimmerhoved  AutoCut 25-2 0,54 homogen 1-punkt ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – – • ⬤ • / • • / • / •
Trimmerhoved  AutoCut C 26-2 

Rundsavklinge 200 / 25 
Trekantkniv 250-3 / 25

0,71 homogen 1-punkt – – ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / – / • – – ⬤ • / • • / • / •

Trimmerhoved  AutoCut C 25-2 
Rundsavklinge 200 / 25 
Trekantkniv 250-3 / 25 

0,75 homogen 1-punkt ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / – / • – – ⬤ • / • • / • / •

Bæresele

Trimmerhoved AutoCut 46-2 0,75 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / • / • – – • ⬤⬤ / • • / • / •
Trimmerhoved AutoCut 46-2

Rundsavklinge 225 /20
Trekantkniv 300-3 /20

0,75 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / • / • – – • • / ⬤ • / • / •

Rundsavklinge HP 200 / 20 0,75 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ • / • / ⬤⬤ – – • • / • • / • / ⬤

Rundsavklinge HP 200 / 20 0,75 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ • / • / ⬤⬤ – – • • / • • / • / ⬤

Trimmerhoved AutoCut 46-2 0,75 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / • / • – – • • / • • / • / ⬤

Rundsavklinge HP 225 / 20 0,99 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – – • • / • • / • / ⬤

Rundsavklinge HP 225 / 20 0,99 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – – • • / • • / • / ⬤

Trimmerhoved AutoCut 46-2 0,99 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / • / • – – • • / • • / • / ⬤

Rundsavklinge HP 250 /20 0,99 homogen 4-punkt ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤ • / • / ⬤⬤ – – • • / • • / • / ⬤

①  Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse
② K-værdi iht. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EC = 2.0 dB(A) med standardværktøj
③ K-værdi iht. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EC = 2 m/s2 med standardværktøj
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Batteridrevne trimmere

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

FSA 57 ③ 4522 011 5734 – – 36 – 2,7 ⑥ 74 89 4,0 / 4,0 AK- system 149 280 ⬤ ⬤ ⬤

SætSæt FSA 57 ③ 
inkl. AK 10 + AL 101 4522 011 5748 – – 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 AK- system 149 280 ⬤ ⬤ ⬤

FSA 60 R ④ FA04 011 5704 – – 36 – 3,1 ⑥ 77 91 3,7 / 2,0 AK- system 168 350 ⬤ ⬤

SætSæt FSA 60 R ④

inkl. AK 20 + AL 101 FA04 011 5748 – – 36 – 4,3 ⑦ 77 91 3,7 / 2,0 AK- system 168 350 ⬤ ⬤

FSA 86 R ④ FA05 011 5704 – – 36 – 3,2 ⑥ 77 91 3,7 / 2,0 AP- system 173 350 ⬤ ⬤

FSA 90 ④ 4863 200 0083 – – 36 – 3,2 ⑧ 73 84 3,5 / 3,5 AP- system 177 260 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • • •
FSA 130 ④ 4867 200 0020 – – 36 – 4,5 ⑧ 82 94 1,9 / 1,1 AP- system 175 260 ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • •
FSA 135 R ④ FA01 200 0003 – – 36 – 4,3 ⑧ 80 92 3,7 / 1,8 AP- system 183 420 • ⬤ ⬤

FSA 135 ④ FA01 200 0000 – – 36 – 4,9 ⑧ 81 94 2,1 / 1,8 AP- system 183 420 • ⬤ ⬤ ⬤ • ⬤ • • •
Elektriske trimmere

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

FSE 52 4816 011 4104 – – 220 – 240 500 2,2 ⑨ 82 94 3,0 / 4,5 – 131 300 ⬤ ⬤ ⬤

Rygbåren, benzindrevet trimmer

FR 131 T 4180 200 0585 36,3 1,4 / 1,9 – – 9,6 ⑩ 97 110 2,2 / 2,2 4-MIX® 280 230 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

① K-værdi iht. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EC = 2.0 dB(A) med standardværktøj
② K-værdi iht. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EC = 2 m/s2 med standardværktøj
③ Fast omdrejningstal
④ Omdrejningstal trinløst regulerbart

R = Loophåndtag
T = Delbart skaft
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Bæresele

Trimmerhoved PolyCut 2-2 – – – – – – – / – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

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

Sæt Trimmerhoved AutoCut C 3-2 – – – – – – – / – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

Trimmerhoved AutoCut C 6-2 – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

Sæt Trimmerhoved AutoCut C 6-2 – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

Trimmerhoved AutoCut C 6-2 – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

Trimmerhoved AutoCut 25-2 – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤ • / • – / – / • –

Trimmerhoved AutoCut 25-2 – homogen – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤ • / • – / – / • –

Trimmerhoved AutoCut C 26-2 – homogen – • – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

Trimmerhoved  AutoCut C 26-2 – homogen – • – – – / ⬤⬤ / – ⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤ • / • – / – / • –

Bæresele

Trimmerhoved med trådspole – – – – – – – / – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – –

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

Bæresele

Trimmerhoved AutoCut 25-2 0,71 homogen ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤ ⬤⬤ / – / – – – / – – / – / – ⬤

⑤ Vægt inkl. batteri
⑥ Vægt uden batteri, med skæreværktøj og beskyttelse
⑦ Vægt med batteri, uden lader

⑧ Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse
⑨ Vægt uden ledning, med skæreværktøj og beskyttelse
⑩  Vægt utanket, uden skæreudstyr og beskyttelse
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Skæreværktøj 
og 
trimmertråd
ƒ

● Forskelligt skæreværktøj og trimmertråd til 
mange forskellige anvendelsesområder 

● Lige fra enkle trimningsopgaver 
til pleje af ung bevoksning

● Trimmertråde i slidstærkt og 
langtidselastisk materiale

● Trimmertråde i forskellige former, 
tværsnit og diametre

Græs og 
svag vegetation

Trimmerhoved PolyCut①

Universal skæreudstyr til trimning 
og kantslåning. Med to eller tre 
nylonknive.

①  Anbefales specifikt til batteridrevne trimmere 
for længere driftstid pr. opladning

Trimmerhoved AutoCut

2-trådet, til trimning og kantslåning. 
Trimmertrådens længde justeres 
automatisk ved stød mod trimmer-
hovedet.

Trimmerhoved SuperCut

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

Trimmerhoved DuroCut

2- eller 4-trådet, til trimning og 
kantslåning. Enkel isætning. 
Kompatibel med mange forskelli-
ge størrelser og faconer.
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Kraftig
vegetation

Siv og 
buskads

Buske og 
mindre træer

Kompostklinge ShredCut

Specialklinge af stål til rydning af sejt, 
sammenfiltret græs samt kraftigt 
ukrudt og buskads. Perfekt til findeling 
af tornebuske.

Savklinge WoodCut, spidstand

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

Savklinge WoodCut, mejseltand

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

Savklinge WoodCut, hårdmetal

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

Græsklinge GrassCut

I stål. Forskellige typer og udførelser til rydning af siv 
samt kraftigt græs og ukrudt.

Trekantklinge BrushCut

Klinge af stål med 3 tænder, vendbar. Til udtynding og rydning 
af sejt, sammenfiltret græs, samt til krat og tjørnehække.
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Trimmerhoved AutoCut

Trådspole 6421 710 4300 1,4 – – – – – – ⬤

Trådspole  
til  Autocut 2-2 4008 710 4300 1,6 – – – – – – ⬤

Trådspole  
til  Autocut 2-2 4008 710 4301 2,0 – – – – – – ⬤

Trådspole  
til  Autocut C 3-2 4009 710 4304 1,6 – – – – – – ⬤

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

AutoCut C 3-2 4009 710 2100 1,6 1 × 5 – – – – – ⬤

AutoCut C 4-2 4006 710 2121 2,0 2 × 2,5  – – – – –

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 2,0 / 2,4 1 × 4    ⬤⬤ – – – – ⬤

AutoCut 25-2 4002 710 2108 2,4 / 2,7 2 × 3,5    – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AutoCut C 26-2 4002 710 2169 2,4 / 2,7 1 × 7    – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AutoCut 36-2 4002 710 2170 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 2 × 4    – – ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AutoCut 46-2 4003 710 2115 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 2 × 4    – – – – – ⬤ ⬤

AutoCut 56-2 4005 710 2107 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 2 × 4    – – – – – ⬤

Trimmerhoved SuperCut

SuperCut 20-2 4002 710 2162 2,4 2 × 3   – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SuperCut 40-2 4003 710 2140 2,4 1 × 7,5   – – – – – ⬤ ⬤

Trimmerhoved PolyCut

PolyCut 2-2 ③ 4008 710 2102 1,4 / 1,6 2 × 0,15  – – – – – ⬤

PolyCut 3-2 ③ 4009 710 2104 1,4 / 1,6 2 × 0,15  – – – – – ⬤

Polycut 6-2 ③ 4006 710 2134 2,0 / 2,4 2 × 0,2    ⬤⬤ – – – – ⬤

Polycut 28-2 ③ NYHED 4002 820 2300 2,4 / 2,7 1 × 0,4    – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Polycut 48-2 ③ NYHED 4003 710 2126 2,4 / 2,7 1 × 0,4    – – – – – ⬤

Trimmerhoved DuroCut

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

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

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

XL / XXL
4 × 0,25    – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

Ombygningssæt til kratryddere

Grässats  ⑦ 7001 200 0035 – – – – – – – –

⬤⬤ Anbefalet

• Kan kombineres
– Ikke godkendt

① Kun godkendt med beskyttelse
②  Tal med fed skrift angiver, hvilken tråddiameter trimmerhovedet er udstyret med fra fabrikken
③ Kan som alternativ også udstyres med afkortede trimmertråde

Trimmerhoveder ①

④ Inklusiv 6 trådstykker L
⑤ Inklusiv 12 trådstykker XL
⑥ Inklusiv 12 trådstykker XXL
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– – – – – – – – – ⬤⬤ – –

– – – – – – – – – – ⬤⬤ –

– – – – – – – – – – ⬤⬤ –

– – – – – ⬤⬤ – – – – – –

– – – – – – – – – – ⬤⬤ –

– – – – – ⬤⬤ – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

⬤ – – – – – – ⬤⬤ – – – – –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – ⬤⬤ – – ⬤

– ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – –

– – – ⬤⬤ – – – – – – – –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

– ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – –

– – – – ⬤⬤ – – – – – – –

– – – – – ⬤⬤ – – – – – –

⬤ – – – – – – ⬤⬤ – – – – –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

– ⬤⬤ – – – – – – – – – –

⬤ – – – – – – ⬤⬤ – – – – –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

– ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Rund trimmertråd
Krydsformet high-tech trimmertråd CF3 Pro

Rund og mere støjsvag trimmertråd
Kvadratisk trimmertråd

AutoCut 
spoleindsatser

Genopfyldelig spole med metalbe-
skyttelse ved det primære slidområde, 
der giver længere levetid i forhold til 
standardspoleindsatserne i udstyret 
fra fabrikken.

Til AutoCut 36-2, 46-2 og 56-2 

Artikelnr. 4003 710 4310

NYHED

⑦ Græssæt med vinkelgear, AutoCut 46-2, 
skærm, beskyttelsesring og trykskive
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Trimmertråd rund ①

0000 930 2334 1,6 19,0

0000 930 2335 2,0 14,0

0000 930 2336 2,0 60,0

0000 930 2338 2,4 14,0

0000 930 2340 2,4 83,0

0000 930 2246 2,4 253,0

0000 930 2341 2,7 9,0

0000 930 2343 2,7 65,0

0000 930 2227 2,7 208,0

0000 930 2344 3,0 53,0

0000 930 2542 3,0 162,0

0000 930 2287 3,3 137,0

0000 930 3607 4,0 27,0 ②

0000 930 3603 4,0 87,0 ②
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Trimmertråd rund og støjsvag ①

0000 930 2416 2,0 14,0

0000 930 2418 2,0 60,0

0000 930 2424 2,0 119,0

0000 930 2419 2,4 14,0

0000 930 2421 2,4 83,0

0000 930 2422 2,7 9,0

0000 930 2423 2,7 65,0

Trimmertråd kvadratisk ①

0000 930 2640 2,4 41,0

0000 930 2641 2,4 83,0

0000 930 2642 2,7 32,0

0000 930 2643 2,7 65,0

0000 930 2616 2,7 208,0

0000 930 2644 3,0 53,0

0000 930 2619 3,0 162,0

0000 930 2645 3,3 38,0

Trimmertråde

① Ruller
② Til DuroCut
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4
,0
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Oversigt over farver, tykkelser og anvendelse af trimmertråde

Trimmertråd, rund
Universelt anvendelig til trimme- og klippeopgaver

–

Trimmertråd rund og støjsvag
Anvendelse med elektriske og batteridrevne kratryddere 
med reduceret støjniveau

– – – – –

Trimmertråd kvadratisk
Til effektiv beskæring af kraftigt, genstridigt græs og ukrudt

– – – –

High-tech-trimmertråde CF3 Pro
Af tre forskellige kunststoffer af hensyn til fleksibilitet, 
robusthed og høj skæreydelse

– – –
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Trimmertråde

48 tråde pr. pakke. 

Til DuroCut 5-2 og 20-2, størrelse L, 2 mm, fortandet 
Artikelnr. 0000 930 3503 

Til DuroCut 20-2 og 40-4, størrelse XL, 3 mm, fortandet 
Artikelnr. 0000 930 3504 

Til DuroCut 40-4, størrelse XXL, 4 mm, fortandet 
Artikelnr. 0000 930 3505 
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High-tech-trimmertråd CF3 Pro krydsformet ①

0000 930 4318 2,0 45,0

0000 930 4319 2,0 91,0

0000 930 4300 2,4 35,0

0000 930 4303 2,4 70,0

0000 930 4313 2,4 212,0

0000 930 4320 2,4 345,0

0000 930 4301 2,7 26,0

0000 930 4304 2,7 53,0

0000 930 4314 2,7 172,0

0000 930 4321 2,7 280,0

0000 930 4305 3,0 43,0

0000 930 4315 3,0 134,0

0000 930 4322 3,0 215,0

0000 930 4311 3,3 34,0

0000 930 4316 3,3 113,0

0000 930 4323 3,3 180,0

Sæt – kunststofknive

Til PolyCut 2-2 og 3-2,  
otte kunststofknive.

Artikelnr.  4008 007 1000 

Til PolyCut 6-2, 28-2 og 48-2,  
tolv kunststofknive. 

Artikelnr.  4002 007 1000 

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

Artikelnr.  4111 007 1001 

Trådspoler

ATS 201 til FSE 31, 1,4 mm, 2 × 4,0 m 
Artikelnr. 6421 710 4300 

ATS 203 til FSE 41, 1,4 mm, 2 × 4,0 m 
Artikelnr. 6235 710 4305 

Med støjsvag tråd til FSE 52, FSE 56, 1,6 mm, 2 × 4,0 m 
Artikelnr. 4008 710 4300 

Med støjsvag tråd til FSA 56, 2,0 mm, 2 × 4,0 m 
Artikelnr. 4008 710 4301 
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Græsklinge GrassCut ①

230 mm (2 F) 4001 713 3805 25,4 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤

260 mm (2 F) 4001 713 3812 25,4 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤

230 mm (4 F) 4001 713 3801 25,4 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤

230 mm (4 F) 4000 713 3801 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 25,4 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ –

250 mm (32 Z) ② 4001 713 3813 25,4 – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – – – ⬤

250 mm (32 Z) ② 4000 713 3812 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Trekantklinge BrushCut ①

250 mm (3 F) 4112 713 4100 25,4 – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – – – ⬤

300 mm (3 F) 4119 713 4100 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 20,0 – – – – – – – – – – ⬤⬤ –

Kompostklinge ShredCut ③④

270 mm (2 F) 4000 713 3903 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 20,0 – – – – – – – – – – ⬤⬤ –

Savklinge WoodCut, Spidstand ④⑤

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 25,4 – – – – – ⬤⬤ – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

225 mm (48 Z)  4000 713 4205 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Savklinge WoodCut, Mejseltand ④⑤

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 25,4 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

200 mm (22 Z) HP ⑥ 4001 713 4203 25,4 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) HP ⑥ 4000 713 4203 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

225 mm (22 Z) HP ⑥ 4000 713 4202 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

250 mm (26 Z) NYHED 4000 713 4204 20,0 – – – – – – – – – ⬤ ⑧ ⬤⬤ –

Savklinge WoodCut, Hårdmetal ④⑤

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 20,0 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ –

Ombygningssæt til kratryddere

Savklingesæt ⑨ 7001 200 0037 – – – – – – – – – – – – –

Metalværktøj

⬤⬤ Anbefalet
– Ikke godkendt

F = Knive
Z = Tænder

① Kun godkendt med beskyttelse
② Reduceret udkastning
③  Kun godkendt med snitteskærm
④ Kun godkendt til FS med styr

⑤ Kun godkendt med anslag, se side 237
⑥  HP = high performance (20 % højere skæreeffekt)
⑦ Forklaring af kontrolmærker på side 427
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⑧ Kun anvendelig til FS 491 C-EM
⑨  Ombygningssæt med savklinge 200-20, klingebeskyttelse, møtrik,  

beskyttelsesring og stødkop

TIP FRA FAGMANDEN

Udkast forårsager ofte problemer, når man arbejder 
med kratryddere ved f.eks. rundkørsler eller i offentlige 
 parker og grønne områder. Løsningen kommer fra STIHL: 
 Græsklingen GrassCut 250-32 med KWF-certifikat reducerer 
 sikkerhedsafstanden til genstande og køretøjer til 3 meter. 
Takket være den specielle tandform reduceres udkastrisikoen 
til et minimum. Resultat: Bedre sikkerhed, maksimal arbejds-
komfort og effektiv arbejdsproces. 
  ⑦
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Tilbehør til 
metalværktøj
ƒ

● File og skærme

● Til forskellige anvendelsesområder 
og opgaver

Fileskabelon

Til trekantklinge.

Artikelnr. 4020 890 5500

Fileholder med rundfil

Til mejseltandede savklinger. 
5,5 mm rundfil.

Artikelnr. 5605 750 4343

Vigejern

Til mejseltandede savklinger.

Artikelnr. 4020 893 5000

Slitagebeskyttelse

Til påskruning ved det primære 
slidområde, der giver trimmerho-
vedet længere levetid.

Til DuroCut 20-2

Artikelnr. 4005 007 1001

NYHED Til PolyCut 28-2 og 48-2

Artikelnr. 4003 007 1001

Fladfile

Fladfile til trekantklinger og spidstandede savklinger.
Med etui til ordentlig opbevaring.

150 mm

Artikelnr. 0814 252 3000

200 mm

Artikelnr. 0814 212 3000

Filehåndtag
④

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

Artikelnr. 0811 490 7860

FH 3

Softgreb. Til fladfile på op til 150 mm.

Artikelnr. 0000 881 4503

Trekantfil

Til spidstandede savklinger.

Artikelnr. 0811 421 8971
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① Beskyttelse Special 135° til udvidet beskyttelsesvirkning, til FSA 60 R / FSA 86 R 
② Kun godkendt til FS med styr
③  Ombygning kun mulig sammen med beskyttelsesring 4147 717 2701, som medleveres
④ Forklaring af kontrolmærker på side 427
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Universalskærm til tråd-trimmerhoved og metalværktøj

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

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

Skærme til metalværktøj

4863 710 8100 – / 260 – – – – – – – – – – – – ⬤

4144 710 8116 – / 230 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – –

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

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

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

4147 710 8115 – / 305 – – – – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – –

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

4148 710 8105 – / 350 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – –

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

Skærme til trådtrimmerhoved og PolyCut

 

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

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

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

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

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

4863 710 8120 380 / – – – – – – – – – – – – – ⬤

4180 007 1030 350 / – – – – – ⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

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

FA05 710 8100 350 / – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ –

FA05 710 8101 ① 350 / – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ –

4147 710 8112 520 / – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – –

4148 710 8104 560 / – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – –

SKÆRM TIL STARTPAKKE TIL KOMPOSTKLINGE

4147 007 1023 – /  270 – – – – – – – – ⬤⬤ – – – –

Skærme til rundsavsklinger (anslag og skærm til rundsavsklinger) ② 

4180 710 8202 – / 200 – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

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

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

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

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

4126 007 1002 – / 200 – – – – ⬤ ⬤⬤ – – – – – – ⬤

4147 710 8211 – / 225 – – – – – – – ⬤⬤ – – – – –

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

4148 710 8202 – / 225 – – – – – – – – ⬤⬤ – – – –

4148 710 8203 – / 250 – – – – – – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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GENNEMARBEJDET JORD.  
UDEN ANSTRENGENDE ARBEJDE.
ƒ

Jordfræsere og tilbehør 241241

238 Jordfræsere238
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Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Mere om JORDFRÆSERE 
ƒ

04 Komfortabelt arbejde

Teknik

01 FRÆSEKNIVE

Har en specielt udviklet form og bearbejder jorden sær-
ligt effektivt i en optimeret rækkefølge af indgreb.

02 CENTRAL HÅNDGREBSINDSTILLING

Gør det muligt at tilpasse styret i siden og i højden 
samt klappe det sammen via en spændeanordning, 
hvis jordfræseren skal transporteres eller opbevares.

03 180° SVINGBART JORDSPYD

Gør det muligt at bestemme fræseindsatsens dybde samt 
fremdrifthastigheden og letter arbejdet på smalle steder 
og i sving. Desuden er den let tilgængelig, den kan indstil-
les til en bekvem højde, og den kan ikke tabes.

Komfort

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Er integreret i fastgørelsen af styret, hvor det mindsker 
styrets svingninger, og derved reduceres også den fysiske 
kraftanvendelse ved længere tids kørsel med maskinen.

05 ENKEL BETJENING AF gasreguleringen

Gør arbejdet med maskinen effektivt: Alle jordfræsere 
kan styres ved hjælp af de to håndgreb. Inden for deres 
rækkevidde findes gasreguleringen, så omdrejningsre-
gulatoren ved styret kan betjenes samtidig ved hjælp af 
tommelfingeren under styringen. Derved kan effekten af 
fræsningen udføres præcist.

06 RENGØRINGSPOSITION

Giver mulighed for let rengøring, montering og afmonte-
ring af fræseknivene.

03 Fleksibel hastighed

01 Effektiv 
jordbearbejdning

02 Enkel transport

05 Præcis styring

06 Nem rengøring
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Jordfræsere 
og tilbehør
ƒ

 ● Til hobby-, landbrugs- og  
grøntsagsgartnere

 ● Jordbearbejdning med beskeden  
fysisk kraftanvendelse

 ● Høj betjeningskomfort

 ● Effektiv og med lavt vibrationsniveau

MH 585
149 cm3 • 2,3 kW / 3,2 hk • 44,0 kg ①

Præstationsorienteret jordfræser til forskelligartet indsats  
i bedet og på marken. Høj betjeningskomfort til en jordbear-
bejdning med beskeden fysisk kraftanstrengelse. Lavt vibrati-
onsniveau takket være det integrerede antivibrationssystem. 
Inklusiv understel til let transport.

Artikelnr. 6241 011 3928

① Vægt uden brændstoffer

MH 445
139 cm3 • 2,3 kW / 3,1 hk • 36,0 kg ①

Kraftig motorfræser med høj vendbarhed og bakgear til 
 arbejde selv på trange steder. Høj betjeningskomfort til  
en forarbejdning med beskeden fysisk kraftanstrengelse.  
Lavt vibrationsniveau takket være det integrerede anti-
vibrationssystem. Inklusiv understel til let transport.

Artikelnr. 6241 011 3905

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326
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OHV = Topventiler
R = Bakgear
V = Fremadgear

① Vægt uden brændstoffer
② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iflg. RL 2006 / 42 / ECRS
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Jordfræsere

MH 445 6241 011 3905 45 30 1V 0,9 STIHL EVC 200 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 585 6241 011 3928 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard

hyppeplov AHK 701

Hyppeplov til anlæg af render til 
dyrkning af grøntsager. Indstillelig, til 
MH 585.

Artikelnr. 6906 710 1132 

Ekstra vægt AZG 030

2 × 9,0 kg, til MH 585.

Artikelnr. 6906 820 0111 

AGS 100

Beskyttelsesskjold til gearkassen, 
passer til alle jordfræsere.

Artikelnr. 6906 820 1305 

Sæt til udvidelse af fræseren  
samt beskyttelsesbånd AHV 600

Til MH 445.

Artikelnr. 6906 710 0311 

Ekstra stålhjul AMR 031

Til MH 585.

Artikelnr. 6906 710 0917 
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139 2,3 / 3,1 3.100 36,0 93 80 2 5,5 2,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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EFFEKTIV PLEJE AF GRØNNE  
AREALER. I AL SLAGS TERRÆN.
ƒ

Rygsprøjter og tilbehør 247247 Forstøvere og tilbehør 250250
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Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber - 
det afænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Mere om rygsprøjter 
ƒ

02 Hurtig 
opfyldning 
uden spild

Teknik

01 2-i-1 ombygningsmekanik

Rygsprøjten SR 450 kan let og enkelt ombygges 
fra sprøjte- til forstøverfunktion. Uden separat 
ombygningssæt og uden særlig teknisk kunnen.

Komfort

02 Beholder med stor påfyldningsstuds

Den store påfyldningsstuds muliggør hurtig påfyldning, 
og man undgår spild. Beholderens indre er let tilgængelig 
og enkel at rengøre.

03 DOSERINGSSYSTEM MED KOMFORTABELT 
DOSERINGSHÅNDTAG

Det store doseringsgreb på SR 450 til støvpartikler 
eller spredning af granulat sidder direkte under 
betjeningsgrebet. Du kan i en håndevending ikke 
bare slå pulverstrømmen til og fra, men også indstille 
den nøjagtige mængde i forskellige fine mellemtrin.

04 ÉNHÅNDSBETJENT MULTIFUNKTIONSGREB

På betjeningshåndtaget sidder betjeningselementerne til 
motorstyringen og ventilen til sprøjtemiddeltilstrømningen. 
Ud over styringen af motoren kan sprøjtemiddeltilstrøm-
ningen nemt og enkelt kobles til og fra med én hånd.

01   Enkel 
ombygning

03 Præcis dosering

04 Komfortabel styring

246 Forstøvere og spørjter



Rygsprøjter 
og tilbehør
ƒ

 ● Til landmænd, frugtavlere og vinavlere

 ●   Til spredning af væsker, granulater og frø 

 ● Ergonomisk og skåner kræfterne 

 ● Perfekt til anvendelse på højtvoksende  
planter

SR 450
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,8 kg ①

Højtydende rygsprøjte til stor sprøjtevidde. Med enkel  
start logik, komfortable skulderseler og multifunktionsgreb  
til betjening med én hånd. Som standard med kegle-,  
afbøjnings- og dobbeltafbøjningsgitter. Derudover  
med  integreret støvpartikel- og granulatfunktion med  
hurtig 2-i-1 ombygningsmekanik. Komfortabel og præcis 
 støvpartikeldosering.

Artikelnr. 4244 011 2641

① Vægt uden brændstoffer, komplet
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Påbygningssæt til trykpumpe

Forøger sprøjtemængden, når 
der sprøjtes opad. Ideel til ef-
fektiv sprøjtning af mellemhøje 
og høje træer. Sammenblander 
desuden væsken i beholderen.

Til SR 430, SR 450

Artikelnr. 4244 007 1004

Til SR 200 (ikke illustreret)

Artikelnr. 4241 007 1006

Sæt med 
ULV-doseringsstykker

Ideelt til spredning af små væskemængder.

Til SR 430, SR 450

Artikelnr. 4244 007 1022

Til SR 200 (ikke illustreret)

Artikelnr. 4241 007 1009

Service Kit 38

Med Service Kit 38 til benzindrevne STIHL blæse- og sprøj-
teaggregater kan du let selv udføre enkle vedligeholdelses-
opgaver. Hvert sæt indeholder et tændrør, et brændstoffilter 
samt et papirluftfilter. Ved proaktiv og regelmæssig standard-
vedligeholdelse beskytter du ikke bare maskinkomponenter 
og dele mod snavs eller skader, du forlænger samtidig også 
dit blæse- og sprøjteaggregats levetid. Ud over kombinøglen, 
som du allerede har fået med din STIHL maskine, skal du ikke 
bruge andet værktøj til vedligeholdelsen. Til BR 350, BR 450, 
SR 430, SR 450.

Artikelnr. 4244 007 4100

NYHED
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Hoftesele

Fordeler vægten på hofter og skuldre, 
og giver dermed optimal bærekomfort. 
Til SR 450.

Artikelnr. 4203 710 9102 

Forlængerrør

Til forlængelse af sprøjterøret med 
33 cm. Anbefales anvendt med  
trykpumpe. Til SR 450.

Artikelnr. 4244 770 0300 

① Vægt uden brændstoffer, komplet
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2.0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2 m/s2

④ Uden blæsesystem
⑤  Ved anvendelse af sprøjteaggregater skal  

landespecifikke foreskrifter overholdes

⬤⬤ Standard
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Rygsprøjter ⑤

SR 450 4244 011 2641 63,3 14,0 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TIP FRA FAGMANDEN

Lave vækster som kimplanter og stiklinger, grøntsager og prydplanter, lave buske og små træer behandles bedst 
med forstøver. Brug af forstøver sikrer præcis sprøjtning, og de omgivende planter bliver ikke påvirket. Større 
vækster som høje grønt sager, vinstokke, buske og træer skal behandles med en sprøjte. Benzinmotoren starter 
blæseren og danner en luftstrøm, der hvirvler bladene opad. Sprøjtemidlet bliver doseret i luftstrømmen. Sådan 
sætter sprøjtemidlet sig på bladenes underside.
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Forstøvere  
og tilbehør
ƒ

 ● Manuelle sprøjteaggregater til anvendelse 
omkring hus og have og til mellemstore 
dyrkningsarealer

 ● Ny batteridrevet rygforstøver til  havebrug 
og landskabsarkitektur samt inden for dyrk-
ning af frugter, grøntsager og vin

 ● Til individuel pleje af planter og præcis 
spredning af flydende plantebeskyttelses-
midler og gødning

 ● Optimal til anvendelse på markafgrøder

① Vægt uden indhold
② Vægt uden batteri og indhold 
③   Symbolforklaring på side 414

SG 31
5,0 l • 1,8 kg ①

Manuel forstøver til haveejere. Enkel betjening med stor  
påfyldningsstuds og ergonomisk lukkeventil med teleskoprør.  
Som standard udstyret med  kegleformet og flad dyse.

Artikelnr. 4255 019 4930

SG 11
1,5 l • 0,46 kg ①

Ergonomisk, brugervenlig håndforstøver til spredning af 
 flydende plantebeskyttelsesmidler. Let gående og effektiv 
pumpe til uanstrengt arbejde. Som standard udstyret med 
kegleformet dyse.

Artikelnr. 4255 019 4910

SG 11 PLUS
1,5 l • 0,46 kg ①

Håndforstøver med indstillelig dyse til påføring af  rengørings- 
og opløsningsmidler, f.eks. CB 90 eller  Varioclean. 1,5 l 
 fyldevolumen, 3 bar maks. tryk, FPDM-pakninger til 
  rengørings- og opløsningsmidler i pH-intervallet fra 7 – 14. 
Pumpen er udstyret med et særligt beskyttelseselement, der 
sikrer den en lang levetid.

Artikelnr. 4255 019 4912
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SG 51
12,0 l • 4,5 kg ①

Rygbåren forstøver til lejlighedsvis og professionel 
 anvendelse. Højeste arbejdskomfort med mulighed for 
 montering af pumpehåndtaget i en valgfri side samt 
 bredde- og længdeindstilling. Robust konstruktion med lang 
 levetid, også ved professionel anvendelse. Højde: ca. 50 cm, 
 Bredde: ca. 50 cm, Dybde: ca. 22 cm.

Artikelnr. 4255 019 4950

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra Side 16

SGA 85  ③

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ②

Komfortabel batteridrevet rygforstøver til flydende plantebe-
skyttelsesmidler og gødning inden for havebrug og landskabs-
arkitektur samt inden for dyrkning af frugter, grøntsager og 
vin. Den kraftige membranpumpe med 6 bars arbejdstryk gør 
den særligt højtydende. Justerbar dyse med kegleform, trinløs 
trykindstilling via drejeknap under arbejdet, stor påfyldnings-
åbning til enkel påfyldning af tanken, holder til sikker opbe-
varing af lansen under pauser. Ergonomisk bæresystem med 
justerbar brystsele giver høj komfort under arbejdet. Diverse 
mundstykker til forskellige anvendelser fås som tilbehør.

SGA 85 uden batteri og lader, inkl. hoftesele med hylster
Artikelnr.  4854 200 0001

NYHED

INKL. Hoftesele 
med hylster
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Manuelle sprøjteaggregater⑤

SG 11 4255 019 4910 – 1,5 0,46① – – – – –

SG 11 PLUS 4255 019 4912 – 1,5 1,2① – – – – –

SG 31 4255 019 4930 – 5,0 1,8① – – – – –

SG 51 4255 019 4950 – 12,0 4,5① – – – – ⬤

Batteridrevet rygforstøver⑤

SGA 85 NYHED 4854 200 0001 36 17,0 6,2② 66,0 77,0 0,9 AP-system ⬤

① Vægt uden indhold
② Vægt uden batteri og indhold

③ K-værdi ift. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-værdi ift. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2

⑤ Ved anvendelse af sprøjteaggregater skal landespecifikke 
foreskrifter overholdes

⑥ Yderligere forklaringer fremgår fra side 418

⬤⬤ Standard
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Tilbehør til forstøvere

Forlængerrør

4255 500 0303
SG 31, SG 51, SGA 85 

(Længde 50 cm)
– Messing –

Til præcis behandling af f.eks. træer og buske på 
større afstand.

Teleskoprør
4255 500 0900

SG 51, SGA 85
(Længde 52 – 90 cm)

–

Kunststof

–

Kan trækkes ud, forlænger aktionsradius trinløst med 
op til 90 cm.

4255 500 2101
SG 31, SG 51, SGA 85

(Længde 159 – 300 cm)
Messing

Kan trækkes ud, forlænger aktionsradius trinløst med 
op til 300 cm.

Forstøver-
afskærmning

4255 500 5800
SG 31, SG 51, 

SGA 85
80°

Kunststof –
Skaber læ for vinden og øger dermed 
præcisionen. Forhindrer at omgivende planter får 
sprøjtemiddel.

fskærmning
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Tilbehør til forstøveree

Trykventiler 4255 500 7403
SG 31, SG 51

Farve gul

– Kunststof

1,0
Holder det ønskede tryk (afhængigt af modellen) 
konstant med en afvigelse på 10 %. Det konstante 
tryk reducerer udsving i den påsprøjtede mængde 
og muliggør et optimalt resultat af arbejdet. 

4255 500 7404
SG 31, SG 51

Farve rød
1,5

4255 500 7405
SG 51

Farve blå
2,0

Trykventiler

4255 007 1000
SG 11, SG 31, 
SG 51, SGA 85

80°

85°

Kunststof –

Består af to fladstråledyser til arealbehandling og to 
kegleformede dyser til sprøjtning af enkelte planter . 
(Ved montering på SG 51 og SGA 85 skal der bruges 
dyseholder.)

Bredsprøjte-   
bjælke

4255 500 9702
SG 51, SGA 85

(Længde 100 cm)
80°

Messing 2,0
Bredsprøjtebjælke med tre fladstråledyser. 
Til sprøjtning af store flader. Stor arbejdsbredde 
betyder hurtigt arbejde.

Fladstråledyse 
80-04

4255 502 1700
SG 31, SG 51,

SGA 85
80°

Messing 2,0

Fladstråledyse med stor åbning til flader. Specielt 
egnet til grovere ukrudtsbekæmpelse. (Ved 
montering på SG 51 og SGA 85 skal der bruges  
dyseholder.)

Justerbar dyse

4255 700 6302
SG 31, SG 51,

SGA 85
0–90°

Messing 2,0

Med en justerbar dyse kan forstøvningen ændres 
fra kegleformet stråle til massiv stråle. For optimal 
sprøjtning under skiftende forhold eller til skiftende 
anvendelse.

Fladstråledyse 
65-0025

4255 502 1701
SG 31, SG 51,

SGA 85
75°

Messing 2,0

Fladstråledyse med lille åbning og lav gennemstrøm-
ning til sprøjtemidler, der skal fordeles meget fint og 
målrettet. (Ved montering på SG 51 og SGA 85 skal 
der bruges dyseholder.)

Hulkegledyse 
2,5 mm

4255 700 6303
SG 31, SG 51, 

SGA 85
65°

Messing 2,0
Specialdyse med stor åbning til stor gennemstrøm-
ning.

Fuldkegledyse

4255 700 6304
SG 31, SG 51, 

SGA 85
60°

Messing 2,0

Fuldkegledyse med lille gennemstrømning. Velegnet 
til findosering af eksempelvis ukrudtsmidler eller 
midler til beskyttelse mod vildtbid. (Ved montering 
på SG 51 og SGA 85 skal der bruges dyseholder.)

Dyseholder 

4255 500 2800 SG 51, SGA 85 – Kunststof – Nødvendig for montering af fladstråledyser.
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En kraftig hjælper, der går i 
dybden. Også i hård jord.
ƒ

Jordbor og tilbehør 257257 Tilbehør till håndbor 260260



Mere om JORDBOR  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -    
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Teknik

01 STIHL 4-MIX® MOTOR

Kombinerer fordelene ved 2-takts- og 4-taktsmotorer. 
Lavt forbrug, få emissioner, intet behov for olieservice. 
Behageligt lydbillede. Utrolig god trækkraft og højt  
drejningsmoment.

Komfort

02 VIBRATIONSDÆMPET HÅNDTAGSRAMME

Giver en markant dæmpning af vibrationerne og dermed 
mindre anstrengende arbejde.

03  MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG

Alle motorens driftsfunktioner sidder integreret i venstre 
håndtag. Maskinen betjenes med fingertryk.

04 STOR STØTTEPUDE

Hviler mod kroppen eller benet under boringen, hvilket 
giver høj komfort og rolig og præcis føring af boret.

Sikkerhed

05 QuickStop-borbremse

STIHL QuickStop-borbremse med udløserarm afbryder 
trækkraften, hvis boret kører fast. Bremse anordningen 
kan desuden bruges til at dreje fastsiddende bor op  
af jorden igen.

04  Præcis føring

03 Komfortabel betjening

02  Ubesværet arbejde

01  Højtydende motor

05  Forbedret  
sikkerhed

256 JORDBOR256



Jordbor og 
tilbehør 
ƒ

 ● Enmands-jordbor til fleksible  anvendelser

 ● Til boring af huller i jorden, til 
 plantearbejder, til byggeri og til  
udtagelse af jordbundsprøver

 ● Forskellige bor, skaftforlængelser, 
 støttepolstringer og borepatroner  
fås som tilbehør

BT 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 10,0 kg ①

Enmandsbor med QuickStop-borbremse. STIHL 4-MIX® motor 
med større brændstoftank, vibrationsdæmpet håndtags-
ramme, betjeningshåndtag med stopknap, langtidsholdbart 
luftfilter system samt stor støttepolstring.

Artikelnr. 4313 011 2120 

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra Side 326

① Vægt utanket, uden boreværktøj

Service Kit 31 

Med Service Kit 31 til benzindrevne STIHL maskiner kan du 
let selv udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. Hvert sæt 
indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et papirluft-
filter. Ved proaktiv og regelmæssig standardvedligeholdelse 
beskytter du ikke bare maskinkomponenter og dele mod snavs 
eller skader, du forlænger samtidig også din maskines levetid. 
Ud over kombinøglen, som du allerede har fået med din STIHL 
maskine, skal du ikke bruge andet værktøj til vedligeholdelsen. 
Til BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 og KM 131.

Artikelnr. 4180 007 4103 

NYHED
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 Så længe lager haves!
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Tilbehør til jordbor

Jordbor 4404 680 2004 40

695

BT 106, 
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til alle jordforhold

4404 680 2006 60

4404 680 2009 90

4404 680 2012 120

4404 680 2015 150

4404 680 2020 200

4404 680 2030 300 750

Jordbor 4400 000 4209 90

700 BT 360 Til alle jordforhold

4400 000 4212 120

4400 000 4215 150

4400 000 4220 200

4400 000 4225 250

4400 000 4228 280

4400 000 4235 350

PLANTEBOR

4311 680 2515 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Specialbor til boring af plantehuller.  
Cylindrisk form.

4445 000 4235 350 420 BT 360

258 JORDBOR258



⬤⬤ Standard ① Vægt utanket, uden boreværktøj
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2.0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2 m/s2

④ Leveres uden bor
⑤ Med stødpude
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Tilbehør til jordbor

PLANTEBOR

4404 680 1900 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Specialbor til løsning af jorden  
og til plantning.

Forlængerskafter
4313 680 2300 – 250

BT 106, 
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til forlængelse af jordbor  
ved dybe boringer

4311 680 2350 – 450

4470 000 4205 – 500

BT 360

4470 000 4210 – 1.000

Stødpude

4313 748 2501 – –
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til udskiftning af støtte polstring

Borepatron

4311 680 4010 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130,  
BT 131

Til spiralbor op til Ø 13 mm.  
Til bor med cylindertilslutning
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JORDBOR ④

BT 131 ⑤ 4313 011 2120 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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Tilbehør til 
Håndbor
ƒ

 ● Til tømrere og håndværkere,  
kommunale opgaver samt have-  
og landskabsgartnere

 ● Til boring i træ, opstilling af hegn og  
bænke og restaurering af trækonstruktioner

 ● Til boring af plantehuller, til haveindretning 
fra blomster til stauder

 ● Omfattende og praktisk tilbehør

Træbor

Hærdet og kantslebet med transportspiral 
og forskær. Med 6-kanttilslutning.

Længde 320 mm

Ø 13 mm
Artikelnr. 4314 682 5013 

Længde 460 mm

Ø 19 mm
Artikelnr. 4314 682 5019 

Ø 22 mm
Artikelnr. 4314 682 5022 

Ø 25 mm
Artikelnr. 4314 682 5025 

Plantehulbor

Udskiftelig spids og  
M14-tilslutningsgevind.

Længde 590 mm

Ø 3" (76 mm)
Artikelnr. 4314 680 1903 

Ø 4" (102 mm)
Artikelnr. 4314 007 1004 

Ø 5" (127 mm)
Artikelnr. 4314 680 1905 

Borepatron med nøgle

Ø 13 mm

Artikelnr. 4314 680 4001 
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Rem

Praktisk tilbehør til STIHL BT 45. 
Ideelt til ophængning af maskinen  
for at have hænderne fri.

Artikelnr. 4314 710 6500 

Bærehåndtag

Praktisk tilbehør til STIHL BT 45. 
Ideelt til at bære maskinen.

Artikelnr. 4314 710 9000 

DELSÆT  
(Ikke 
 illustreret)

Til træboring. 
 
 
 

Værktøjsfri

Artikelnr.
4314 007 1000 

Med nøgle

Artikelnr.
4314 007 1004 

Adapter 
(Ikke 
 illustreret)

 

Til boring af plantehuller

Artikelnr.
4314 007 1001 

Til isboring delsæt

Artikelnr. 
4314 007 1003 

Sæt skrue med møtrik

Artikelnr. 
4314 007 1054 
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RENGØRING OG 
OPRYDNING
ƒ

LØVBLÆSERE LØVSUGERE Fejemaskiner Højtryksrensere



Våd- og TØRSTØVSUGERE Kompostkværne
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ALSIDIGT SKIDT.  
KRÆVER ALSIDIGE REDSKABER.
ƒ

Løvblæsere og tilbehør 267267

Løvsugere og tilbehør 276276

Fejemaskiner 281281

Højtryksrensere i den  
kompakte klasse / mellemklassen 284284

Tilbehør til højtryksrensere  
i den kompakte klasse / mellemklassen 289289

Rengøringsmidler til højtryksrensere 292292

Højtryksrensere i den professionelle klasse 294294

Tilbehør til højtryksrensere  
i den professionelle klasse 296296

Våd- og tørstøvsugere 301301

Tilbehør til våd- og tørstøvsugere 304304



Mere om LØVBLÆSERE  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -  
det afhænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Teknik

01 STIHL Easy2Start

Sikrer en komfortabel og skånsom start. En fjeder mellem 
startsnorrulle og krumtapaksel understøtter opstarten af 
motoren, så der kun skal trækkes ganske let i snoren.

02  LYDDÆMPER

Indbygget i blæserøret og sikrer et forholdsvis lavt 
 støjniveau ved høj blæseeffekt. Sælges ikke i Danmark!

03 HD2-FILTER

Holder også fint støv væk fra motoren – det giver endnu 
længere levetid. Kan, takket være det særlige materiale, 
let rengøres ved vask, f.eks. med STIHL Varioclean og 
varmt vand.

Komfort

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Gør arbejdet mere komfortabelt, da buffer- og fjederele-
menter reducerer overførslen af motorens vibrationer til 
hænder og arme.

05 Låsbart gasgreb med stopknap

Gasreguleringen kan fastlåses ved fuld gas. Motoren  
slukkes med et let tryk med tommelfingeren. Derefter  
kan maskinen startes igen.

05 Nem betjening

01 Nem start

03  LAng levetid

04  Ubesværet arbejde

02 Støjreduceret arbejde
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Benzindrevne 
løvblæsere
ƒ

● Til husejere, viceværter, landskabsgartnere 
og kommuner

● Kan bæres i hånden eller på ryggen

● Højtydende og effektiv

● Høj arbejdskomfort

BG 56
27,2 cm3 • 4,1 kg①

Renser hurtigt arealer for løv eller afklippet græs. Rund dyse, 
STIHL 2-MIX motor og stopknap.

Artikelnr. 4241 011 1750

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

① Vægt uden brændstoffer, komplet

BG 86 C-E
27,2 cm3 • 4,4 kg①

Til rengøring af større arealer for løv og græs, takket være 
HD2-filteret også velegnet til anvendelse i meget støvede 
omgivelser. Rund dyse, flad dyse, STIHL antivibrationssystem, 
STIHL Easy2Start, STIHL 2-MIX motor samt låsbart gasgreb 
med stopknap.

Artikelnr. 4241 011 1754

Egnede brændstoffer 
og smøremidler

Fremgår fra side 326

BR 200
27,2 cm3 • 5,7 kg①

Kompakt og særdeles let løvblæser. STIHL antivibrations-
system, STIHL 2-MIX motor, enkel startlogik, låsbart gasgreb 
med stopknap og bæregreb.

Artikelnr. 4241 011 1605
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C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
F = STIHL ElectroStart

① Vægt uden brændstoffer, komplet

BR 800 C-E
79,9 cm3 • 11,7 kg ①

Det kraftigste blæseaggregat fra STIHL. Praktisk sidestart 
til komfortabel genstart på ryggen. Værktøjsfri indstilling af 
håndtagsstilling og trinløs indstilling af blæserørslængde. 
Softgreb, antivibrationssystem, ergonomisk udformede brede 
skulderseler, hoftesele, brystrem, STIHL 4-MIX® motor, enkel 
startlogik, trinløst låsbart gasgreb med stopknap, bæregreb.

Artikelnr. 4283 200 0001

BR 600
64,8 cm3 • 10,2 kg ①

Ekstremt højtydende løvblæser med høj blæsestyrke. 
Softgreb, STIHL antivibrationssystem, STIHL 4-MIX® motor, 
ergonomisk formede, brede skulderseler, hoftesele, låsbart 
gasgreb med stopknap, bæregreb. Til lange arbejdsperioder 
med buet dyse giver styret optimale udnyttelsesmuligheder 
(inklusiv).

Artikelnr. 4282 200 0023

BR 700
64,8 cm3 • 10,8 kg ①

Ekstremt højtydende løvblæser med høj blæsestyrke. 
 Værktøjsfri indstilling af håndtagsstilling og trinløs indstilling 
af blæserørslængde, softgreb. STIHL antivibrations system, 
STIHL 4-MIX® motor. Ergonomisk formede, brede skulderse-
ler,  hoftesele, låsbart gasgreb med stopknap, bæregreb, styr 
(inklusiv) anbefales til længerevarende arbejdsopgaver med 
buet dyse.

Artikelnr. 4282 200 0024

BR 350
63,3 cm3 • 10,1 kg ①

Driftssikker løvblæser til fagmanden. STIHL antivibrations- 
system, STIHL 2-MIX motor, enkel startlogik, låsbart gasgreb 
med stopknap samt bæregreb.

Artikelnr. 4244 011 1600

BR 450 C-EF
63,3 cm3 • 11,5 kg ①

Meget kraftig løvblæser med STIHL elstart til komfortabel opstart 
på ryggen. Endvidere startsnorsstart med STIHL  Easy2Start  
til start ved temperaturer under 0 °C. Soft grip, STIHL 
antivibra tions system, bred skuldersele, STIHL 2-MIX motor, 
enkel startlogik, låsbart gasgreb med stopknap, bæregreb, 
trinløs indstilling af blæserørslængde, værktøjsfri indstilling  
af grebsposition.

Artikelnr. 4244 011 1632

START MED ET
TRYK PÅ EN KNAP
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Batteridrevne  
løvblæsere
ƒ

 ● Ideelt til den private have samt rengø-
ringsopgaver i støjføl somme omgivelser 
som f.eks. ved sygehuse,  børnehaver eller i 
boligområder  

 ● De mest støjsvage løvblæsere i sortimentet

 ● Uden ledning og udstødningsgasser

BGA 57   ④

36 V • 2,3 kg ③

Behageligt støjsvag batteriløvblæser. Til sammenblæsning 
af blade, græs, papir og andet affald omkring huset. Rundt 
mundstykke, blødt greb og blæserør, der er længdejusterbart 
i tre trin, og som kan tilpasses perfekt til brugerens højde. 
Fladt mundstykke til forøget lufthastighed fås som tilbehør.

BGA 57 uden batteri og lader
Artikelnr. 4523 011 5964

Sæt BGA 57 inkl. AK 20 og AL 101
Artikelnr. 4523 011 5978

BGA 45  ④

18 V • 2,2 kg ②

Let og praktisk batteriløvblæser til rengøring af mindre, 
husnære arealer. Rund dyse, integreret 18 V Lithium-Ion- 
batteri (45 Wh) med ladestandsindikator. Batteriladetid 
210 min  / 300 min (80 % / 100 %).

Artikelnr. 4513 011 5901

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16

② Vægt inkl. batteri
③ Vægt uden batteri

④ Symbolforklaring på side 414
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① Vægt uden batteri
② Symbolforklaring på side 414

BGA 86    ②

36 V • 2,8 kg ①

Meget kraftig batteridrevet løvblæser med komfortabel betje-
ning til professionel brug, særligt i bymidter, f.eks. på lege- og 
parkeringspladser. Til fjernelse af blade, afskåret grønt og 
snavs. Rundt mundstykke, blødt softgreb, længdejusterbart 
blæserør i tre trin, variabel blæsestyrkeindstilling. Fladt 
mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør.

BGA 86 uden batteri og lader 
Artikelnr. BA02 011 5903

BGA 100    ②

36 V • 2,5 kg ①

Behageligt støjsvag, let og meget ydelsesstærk batteridrevet 
løvblæser til professionel brug, især i støjfølsomme byområ-
der. Rundt mundstykke, softgreb, blæserør. der kan justeres 
i tre længer. Monteringsring til støttepolster (tilbehør). Fladt 
mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør. Batteridrift 
via tilslutningsledning samt batteribælte, AP-bæresystem eller 
rygbåret AR-batteri (se side 55). 

BGA 100 uden batteri og lader 
Artikelnr. 4866 011 5905

BGA 200    ②

36 V • 3,2 kg ①

BGA 200 er en kraftfuld, fleksibel og brugervenlig  løvblæser 
til professionelle - den stærkeste batteriløvblæser fra 
STIHL. Alligevel er den meget støjsvag og kan også bruges 
i mere støjfølsomme miljøer. Løvblæseren er ergonomisk 
udformet med jævn vægtfordeling, så den også ligger 
godt i hånden ved brug af høj blæsekraft. Løvblæseren 
kan bruges uden  bæresystem, så der opnås maksimal 
fl eksibilitet på steder, hvor der ikke er ret meget plads, 
og rundt om  forhindringer. På større flader og ved lange 
arbejdspas gøres brugen  nemmere takket være Komfort- 
bæresystemet, der kan  tilkøbes. BGA 200 er komfortabel 
og  brugervenlig takket være maskinens udformning af 
 styregreb og  hastighedsskyder. Med hastighedsskyderen 
kan brugeren nemt tilpasse  blæsekraften alt efter underlag 
og behov.  Position 1 og 2  passer godt til løvblæsning på grus 
og jord, mens 3 og boost-position er velegnet til arbejde 
på  græsplæner og  tungere løv. Hastigheden kan desuden 
 fastlåses i en  bestemt position, cruise control, hvilket er 
ideelt ved længere  arbejdspas. For at aflaste ergonomisk, kan 
maskinen med fordel sættes på cruise control og hægtes på 
Komfort- bæresystemet, der er placeret på siden af hoften – 
således kan løvblæseren styres med én hånd.

BGA 200 uden batteri og lader
Artikelnr. BA01 011 5900
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tilbehør til  
LØVBLÆSERE
ƒ

 ● Til udvidelse af anvendelsesmulighederne 

 ● Forskellige dyser 

 ● Tagrendesæt

 ● Seler til komfortabelt arbejde

Løvsuger-påbygningssæt

Muliggør ombygning af  løvblæseren 
til løvsuger. Kompostkniv kan 
 tilkøbes. Til STIHL BG 56 og BG 86.

Artikelnr.  4241 700 2200 

Service Kits 

Med Service Kits til benzindrevne STIHL løvblæsere, løvsuge-
re og sprøjter kan du let selv udføre enkle vedligeholdelses-
opgaver. Hvert sæt indeholder et tændrør, et brændstoffilter 
samt et luftfilter. Ved proaktiv og regelmæssig standardved-
ligeholdelse beskytter du ikke bare maskinkomponenter og 
dele mod snavs eller skader, du forlænger samtidig også din 
maskines levetid. Ud over kombinøglen, som du allerede har 
fået med din STIHL maskine, skal du ikke bruge andet værktøj 
til vedligeholdelsen.

Service Kit 36 til BG 56, BG 66, BG 86 (maskinnummer  < 290821925),  
SH 56, SH 86 (maskinnummer  < 290657469)
Artikelnr. 4241 007 4100 

Service Kit 37 til BG 86 (maskinnummer  > 290871694),  
SH 86 (maskinnummer  > 291051831)
Artikelnr. 4241 007 4101 

Service Kit 38 til BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Artikelnr. 4244 007 4100 

Service Kit 39 til BR 500, BR 600, BR 700
Artikelnr. 4282 007 4100 

Service Kit 40 til BR 800
Artikelnr. 4283 007 4101 

NYHED

Støvreducerende sugepose

45 l. Til særligt støvende opgaver. 
Til BG 56, og BG 86.

Artikelnr.  4229 708 9702 
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Brystsele

Holder skulderselerne 
sammen. Til BR 200, 
BR 350, BR 450, BR 500, 
BR 600, BR 700 og BR 800.

Artikelnr. 0000 790 7700

Bæretaske

Ideel til transport og opbevaring af KombiMotoren med loop-
håndtag sammen med KombiVærktøj FS-KM eller HL-KM. 
Også velegnet til KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, 
HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 og samtlige KombiMotorer 
med loophåndtag.

Artikelnr. 0000 881 0507

Sæt stødpude

Stødpude med bælteadapter til 
fastgørelse af stødpude med bære-
sele på AP-bæresystemet eller på 
AR L-bæresystemet. Til BGA 100, 
KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, 
FSA 130 R, FSA 135 og FSA 135 R.

Artikelnr. 0000 007 1045

Hoftesele

Fordeler maskinens vægt ensartet 
på hoften. Blødt polstret.

Til BR 350, BR 450

Artikelnr. 4203 710 9102

Til BR 500

Artikelnr. 4282 710 9101

Styr

Fordeler rekylkræfter på begge 
arme. Anbefales især ved arbejde 
med buede dyser til BR 350, 
BR 450, BR 500, BR 600, 
BR 700 og BR 800.

Artikelnr. 4282 790 1700

Tagrenderensesæt

Til fjernelse af snavs og løv. Ca. 
3 m langt blæserør, til BG 56 og 
BG 86.

Artikelnr. 4241 007 1003

KOMFORT-BÆRESYSTEM 
til BGA 200

Med komfort-bæresystemet kan BGA 200 anvendes på 
forskellige måder – håndbåret eller i holderen på siden af 
kroppen. Udskiftningen er let og lynhurtig, og især ved 
længere tids arbejde er fordelene enorme. Komfort-bæresy-
stemet kan kun anvendes i forbindelse med et bæresystem til 
rygbårne AR L-batterier. Batteribæltet eller AP-bæresystemet 
AP kan ikke anvendes. AR L-batterier og bæresystem til 
AR L-batterier medfølger ikke.

Artikelnr. BA01 490 0400

Bæresele med holder

Bæresele til BGA 85 gør arbej-
det endnu nemmere. Forskelligt 
placerede ophængsøjer sikrer en 
optimal balance, uanset om der 
arbejdes med AP- eller AR-bat-
terier. Hvis der arbejdes med 
AR-batteri, skal der benyttes en 
supplerende støttepolstring.

Artikelnr. 4853 710 9000
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Flade dyser

4866 701 8301 lige
BGA 57, BGA 86, 

BGA 100
Gør det nemmere at fjerne tunge eller våde  

genstande ved hjælp af den høje lufthastighed.

4241 708 6302 buet
BG 56, BG 86,  

SHA 56

Letter arbejdet på meget store områder, da den brede luftstrøm ledes 
parallelt med jorden.

4606 701 8301 buet BGA 85

4203 701 8300 buet BR 350

4282 708 6340 buet BR 500, BR 600

4282 708 6304 buet BR 700, BR 800

Runde dyser

4244 708 6300 lige BR 350

Der bruges mindre kræfter  
med den lige dyse.

4282 708 6360 lige BR 430

4244 708 6301 lige BR 450

4282 708 6370 lige BR 500

4282 708 6350 lige BR 600

4282 708 6302 lige BR 700, BR 800

4282 708 6303 buet BR 700, BR 800
Forlænger blæserøret i forhold til den lige standarddyse. Hvis du ønsker 

uanstrengende arbejde, anbefaler vi anvendelse med tohåndsgrebet  
4282 790 1700.
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Benzindrevne løvblæsere

BG 56 4241 011 1750 27,2 – – 4,1 ④ 13 71 / – 700 / – ⬤ • • •
BG 86 C-E 4241 011 1754 27,2 – – 4,4 ④ 15 76 / 89 755 / 620 ⬤ ⬤ ⬤ •
BR 200 4241 011 1605 27,2 – – 5,7 ④ 12 67 / – 680 / – ⬤ ⬤ •
BR 350 4244 011 1600 63,3 – – 10,1 ④ 17 90 / – 740 / – ⬤ • ⬤ • •
BR 450 C-EF 4244 011 1632 63,3 – – 11,5 ④ 28 99 / – 1.090 / – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ • •
BR 600 4282 200 0023 64,8 – – 10,2 ④ 32 106 / – 1.150 / – ⬤ • ⬤ • ⬤

BR 700 4282 200 0024 64,8 – – 10,8 ④ 35 88 / – 1.550 / – ⬤ • ⬤ • ⬤

Br 800 C-E 4283 200 0001 79,9 – – 11,7 ④ 41 97 / – 1.700 / – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Batteridrevne løvblæsere

BGA 45 4513 011 5901 – 18 – 2,2 ⑤ 5 44 / – 420 / – ⬤

BGA 57 4523 011 5964 – 36 – 2,3 ⑥ 9 55 / 60 620 / 560 ⬤ •
SætSæt BGA 57 
inkl. AK 20 + AL 101 4523 011 5978 – 36 – 3,5 ⑦ 9 55 / 60 620 / 560 ⬤ •
BGA 86 BA02 011 5903 – 36 – 2,8 ⑥ 15 69 / 76 780 / 710 ⬤ •
BGA 100 4866 011 5905 – 36 – 2,5 ⑥ 17 ⑧ 75 ⑧ / 81 840 ⑧ / 760 ⬤ •
BGA 200 BA01 011 5900 – 36 – 3,2 ⑥ 21 ⑧ 84 ⑧ / – 940 ⑧ / – ⬤

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
(ekstraudstyr)

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
F = STIHL ElectroStart

① Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2.0 dB(A)
③ K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2 m/s2

④ Vægt uden brændstoffer, komplet
⑤ Vægt inkl. batteri
⑥ Vægt uden batteri
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90 104 8,0 2-MIX ⬤⬤ / • – • / – – – – / – •
90 104 2,5 2-MIX ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ – / – – – – / – •
96 103 3,0 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – – – • / – –

98 106 3,9 2-MIX ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / • –

102 108 2,5 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – ⬤ • / • –

100 108 1,8 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / ⬤⬤ –

101 109 2,5 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / ⬤⬤ –

104 112 3,5 4-MIX® ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ / ⬤⬤ –

76 87 3,2 AI-serie ⬤⬤ / – – – / – – – – / – –

79 90 0,6 AK-system ⬤⬤ / • – – / – – – – / – –

Sæt 79 90 0,6 AK-system ⬤⬤ / • – – / – – – – / – –

79 90 0,5 AP-system ⬤⬤ / • – – / – – – – / – –

80 90 0,9 AP-system ⬤⬤ / • – – / – – – – / – –

80 91 0,7 AP-system ⬤⬤ / – – – / – – – – / – –

⑦ Vægt inklusive batteri, uden ladeapparat
⑧ Ved boost
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SH 86 C-E
27,2 cm3 • 5,8 kg①

Ideel til rengøring af større arealer. Trinløs omdrejnings-
regulering, rund dyse, flad dyse, STIHL Easy2Start, STIHL 
antivibrationssystem, STIHL 2-MIX motor samt HD2-filter.

Artikelnr. 4241 011 0933

LØVSUGERE og 
tilbehør
ƒ

● Til private brugere og fagfolk

● Til fjernelse og findeling af løv 
og afklip

● Kan også anvendes som blæser

SH 56
27,2 cm3 • 5,4 kg①

Ideel til rengøring af mellemstore arealer. Trinløs 
omdrejningsregulering, rund dyse, samt brændstofbesparende 
STIHL 2-MIX motor.

Artikelnr. 4241 011 0928

Egnede brændstoffer 
og smøremidler

Fremgår fra side 326

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER 
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16
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SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg③

Optimal til brug omkring boligen. Flad dyse med 
blæseanordning.

Artikelnr. 4811 011 0829

Klar til brug i en håndevending  

Uanset om du bruger SHA 56 som løvsuger eller løvblæser, 
sørger det drejelige håndgreb i begge tilfælde for fremragen-
de ergonomi og dermed endnu mere komfort under arbejdet. 
I forbindelse med ombygningen fra løvsuger til løvblæser 
(uden værktøj), eller omvendt, skal du blot dreje håndgrebet 
180 grader, og så ligger SHA 56 godt i hånden. Via hastig-
hedsregulatoren på håndgrebet kan du regulere SHA 56's 
suge- og blæsekraft trinløst. Især til anvendelse som løvsuger 
sørger det ekstra vinklede håndgreb på SHA 56 for endnu 
mere behagelig brug.

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

① Vægt uden brændstoffer, komplet
② Vægt uden batteri, i sugetilstand

③ Vægt uden ledning
④ Symbolforklaring på side 414

SHA 56 ④

36 V • 4,2 kg②

Den første batteridrevne kombinerede løvblæser/løvsuger 
(med integreret kompostkniv) i STIHL sortimentet. En praktisk 
2-i-1 maskine til opsugning af f.eks. løv og hækafklip samt 
sammenblæsning af blade og affald i bunker. Det er nemt, 
og kræver intet brug af værktøj, at skifte mellem blæse- og 
sugefunktionen. Drejeligt håndtag med variabel hastighedsre-
gulering for fremragende ergonomi i begge funktioner. Ekstra 
fronthåndtag, stjerneformet kompostkniv i metal og polstret 
sele til brug i sugefunktion. Opsamlingsposen hægtes fast 
på sugerøret og har et asymmetrisk design for maksimal 
ben-plads. Rygbåret opsamlingspose fås som tilbehør. Rund 
dyse og to-trins længdejusterbart blæserør, når den bruges 
som løvblæser. Flad dyse for øget lufthastighed fås som 
tilbehør.

SHA 56 uden batteri og lader
Artikelnr. SA02 011 7104

Sæt SHA 56 inkl. AK 20 og AL 101
Artikelnr. S02 200 0001

NYHED

Inkl. blæserør
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Støvreducerende sugepose

45 l. Til meget støvende arbejde. 
Til SH 56, SH 86, SHA 56 og  
SHE 71. 

Artikelnr. 4229 708 9702 

Flad dyse, buet

Til SH 56, SH 86, SHA 56 og  
SHE 71.

 

Artikelnr. 4241 708 6302 

Tagrenderensesæt

Til fjernelse af snavs og løv. Ca. 
3 m langt blæserør, til SH 56, 
SH 86 og SHE 71.

Artikelnr. 4241 007 1003 

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres 
 (ekstraudstyr)

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

① K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
④ Vægt uden brændstoffer, komplet

⑤ Vægt uden batteri
⑥  Vægt inklusive batteri, uden ladeapparat
⑦ Vægt uden ledning
⑧ Ved boost
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Benzindrevne LØVSUGERE

SH 56 4241 011 0928 27,2 – – 5,4 ④ 94 105 9,1 / 8,0 2-MIX 710 • ⬤ • ⬤ ⬤

SH 86 C-E 4241 011 0933 27,2 – – 5,8 ④ 93 106 2,5 / 1,9 2-MIX 770 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

batteridrevne LØVSUGER 

SHA 56 NYHED
i sugetilstand

SA02 011 7104 – 36 –
4,2 ⑤ 83 96 0,8 / 0,8

AK-system
510

⬤
i blæsetilstand 3,2 ⑤ 81 96 1,1 ⑧ / – – ⬤ •

SætSæt SHA 56  NYHED 
inkl. AK 20 + AL 101

i sugetilstand
SA02 200 0001 – 36 –

5,4 ⑥ 83 96 0,8 / 0,8
AK-system

510
⬤

i blæsetilstand 4,4 ⑥ 81 96 1,1 ⑧ / – – ⬤ •
Eldrevet LØVSUGER

SHE 71 4811 011 0829 – 230 1,1 4,1 ⑦ 85 101 1,2 / 0,8 – 540 ⬤

Kompostkniv

Til BG 56 og BG 86 C-E. 

 

Artikelnr. 4229 768 0300 
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13 71 / – 700 / – 45 – • – ⬤⬤ / • ⬤ ⬤

15 76 / 89 755 / 620 45 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤ ⬤

– – – 40
– – –

–
⬤⬤ –

8 47 / – 560 / – – ⬤⬤ / •
Sæt

– – – 40
– – –

–
⬤⬤ –

8 47 / – 560 / – – ⬤⬤ / •

9 – / 70 – / 485 45 – – – – / ⬤⬤ – –

Service Kits 

Med Service Kits til benzindrevne STIHL løvsugere og løvblæ-
sere kan du let selv udføre enkle vedligeholdelsesopgaver. 
Hvert sæt indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et 
fiberstof- eller HD2-luftfilter. Ved proaktiv og regelmæssig 
standardvedligeholdelse beskytter du ikke bare maskinkompo-
nenter og dele mod snavs eller skader, du forlænger samtidig 
også din maskines levetid. Ud over kombinøglen, som du 
allerede har fået med din STIHL maskine, skal du ikke bruge 
andet værktøj til vedligeholdelsen.

Service Kit 36 til BG 56, BG 66, BG 86 (maskinnummer  < 290821925),  
SH 56, SH 86 (maskinnummer  < 290657469)
Artikelnr. 4241 007 4100 

Service Kit 37 til BG 86 (maskinnummer  > 290871694),  
SH 86 (maskinnummer  > 291051831)
Artikelnr. 4241 007 4101 
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Mere om fejemaskiner  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -  
det afhænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Teknik

01 Tætningsliste og luftfilter

Sørger for, at også fine partikler fastholdes ved fejning.

02 STIHL MULTICLEAN FEJESYSTEM 

Giver mulighed for opsamling af mange forskellige former 
for skidt – selv tungt og vådt affald som f.eks. drikke-
varedåser eller plastflasker. Med den ekstra fejevalse i 
forbindelse med STIHL MultiClean PLUS opsamles også 
helt fint støv. Snavset opsamles af maskinen, så affaldet 
ikke sætter sig fast under maskinen.

03 Robuste materialer

STIHL giver fire års holdbarhedsgaranti på børsterne i  
slidstærkt nylonmateriale.

Komfort

04 PRAKTISK FEJEBEHOLDER

Den store beholder rummer meget snavs, men kræver 
ikke ret meget plads. Maskinen kan anbringes og opbe-
vares pladsbesparende på beholderen, uden at indholdet 
falder ud.

05 CENTRAL HØJDEINDSTILLING OG BØRSTENED-
HOLDER

Giver mulighed for tilpasning af fejemaskiner til forskel-
lige underlag. Kostene stikker ud i siderne, og det sikrer 
sammen med børstenedholderen, at alt bliver helt rent, 
selv op ad vægge eller kantsten.

06 SLIDSTÆRK GEARKASSE OG ERGONOMISK, 
HØJDEJUSTERBAR SKUBBEBØJLE

Den lave vægt, den slidstærke gearkasse med optimal 
kraftoverførsel og den ergonomisk formede skubbebøjle 
betyder, at maskinen er let og behagelig at køre med.

06 Let at skubbe

04  PLAdsbesparende opbevaring

01  Fejning med  
begrænset  
støvudvikling

03  Slitagefrit arbejde

02 Til varierende  
rengøringsopgaver

05 Præcis rengøring
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Fejemaskiner 
ƒ

 ● Til private brugere og fagfolk

 ● Til rengøring af stier, parkeringspladser 
eller indkørsler 

 ● Fejer groft, fint, tungt og vådt snavs

 ● Med det effektive STIHL MultiClean og  
MultiClean PLUS-fejesystem

KG 550
Beholderindhold 25 l • Fejebredde 55 cm • 6,0 kg

Til fejearbejde omkring huset. STIHL MultiClean fejesystem, 
8-trins central højdeindstilling, styreruller i siderne, egnet til 
udendørs anvendelse, 4 års holdbarhedsgaranti på de slidfa-
ste nylonbørster.

Artikelnr. 4860 019 4705

KG 770
Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 13,0 kg

Til stort set støvfri fejning af større arealer inden- og 
 udendørs. STIHL MultiClean PLUS fejesystem, 8-trins central 
højdeindstilling, stort set støvfri fejeproces, børstenedhol-
der, ergonomisk formet 2-trins højdeindstillelig skubbebøjle, 
sidestyrerulle, transportgreb, pladsbesparende opbevaring på 
højkant, 4 års holdbarhedsgaranti på de slidfaste nylonbørster.

Artikelnr. 4860 019 4706
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FEJEMASKINER

KG 550 4860 019 4705 25 55 – 6,0 – – 300 MultiClean ⬤⬤ – – – – – / – – / – ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤

KG 770 4860 019 4706 50 77 – 13,0 – – 1.500 MultiClean PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤

Batteridrevet fejemaskine

KGA 770 4860 011 4705 50 77 36 16,0 ① 64 80 2.000 MultiClean PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤

Passende LITHIUM-ION-BATTERIER  
og yderligere tilbehør

Fremgår fra side 16

KGA 770  ③

36 V • Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 16,0 kg ①

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

KGA 770 uden batteri og lader 
Artikelnr. 4860 011 4705

⬤⬤ Standard ① Vægt uden batteri
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Symbolforklaring på side 414
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Mere om højtryksrensere  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -  
det afhænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

Teknik

01 Tryk-/mængderegulering og manometer

Arbejdstryk og vandmængde kan tilpasses trinløst  
til den konkrete rengøringsopgave. Manometret på 
 apparatet viser det p.t. indstillede tryk.

02 Messingpumpe med keramiske stempler  

Keramisk belagte stempler gør pumpen meget robust  
og sørger for en lang levetid.

03 Børsteløs induktionsmotor

De børsteløse induktionsmotorer i STIHL højtryksrensere 
er yderst robuste og slidstærke.

04 StåLArmeret højtrykssLAnge

Højtryksslangen, der er forstærket med stålarmering,  
er yderst robust og egner sig til anvendelse under de 
hårdeste betingelser.

Komfort

05 Integreret sLAngetromle

PLUS-modellerne er forsynet med en integreret 
 slangetromle til komfortabel og sikker opbevaring af 
 højtryksslangen. Grebet på håndsvinget kan vippes  
ind i forbindelse med transport og opbevaring.

06 Integreret rengøringsmiddeltank  
med doseringsregulering

Til brug af rengøringsmidler er apparaterne forsynet  
med en integreret tank på 2 liter. Rengøringsmidlet 
 doseres med doseringsreguleringen.

07 Komfortpistol med anti-drill-lynkobling 
og drejeligt strålerør

Anti-drill-lynkoblingen betyder, at man hurtigt kan slutte 
højtrykspistolen til højtryksslangen og adskille den igen. 
Ved hjælp af det drejelige strålerør er det muligt altid at 
tilpasse højtryksstrålens retning perfekt i forhold til den 
konkrete rengøringsopgave.

08 Teleskopisk aluminiumshåndtag

Robust og regulerbart teleskopgreb til komfortabel 
 transport og pladsbesparende opbevaring.

09 Integreret opbevaringsrum til  
opbevaring af dyser

I det praktiske opbevaringsrum kan du opbevare dyserne, 
så de er beskyttet og ikke bliver væk.

05 Praktisk opbevaring

07  Komfortabel  
håndtering

03 Effektiv motor

02 Forlænget levetid

01  Tilpasset til  
rengøringsopgaven

06 Perfekt doseret

08 Komfortabel transport

04 Robust og stabil

09 GODT OPBEVARET
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Højtryks-
rensere i 
den kompakte 
klasse
ƒ

● Til rengøring omkring hus og have①

● Til snavsede havemøbler, trapper, 
stier og terrasser

● Nemt og praktisk

● Let at transportere og opbevare

① Vær opmærksom på de lokale forskrifter vedr. rengøring af køretøjer

re 80
Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Let og kompakt begyndermaskine med robust højtrykspumpe 
af aluminium, rotordyse, indstillelig justerbar dyse til flad strå-
le og sprøjtesæt til rengøringsmiddel. Pladsbesparende og 
sikker opbevaring af tilbehøret direkte på højtryksrenseren. 
Lynkobling til enkel forbindelse af højtryksslangen til højtryks-
renseren og pistolen.

Artikelnr. RE02 011 4538

NYHED

RE 100 PLUS CONTROL
Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Særdeles komfortabel og let højtryksrenser med ekstra 
komfort. CONTROL-funktion med trykjustering via knapper 
og LED-trykvisning direkte på pistolen. Slangetromle (PLUS) 
til enkel håndtering og opbevaring af højtryksslangen. 
3-i-1-dyse med integreret rotordyse, dyse til flad stråle og 
rengøringsmiddeldyse. Pladsbesparende og sikker opbevaring 
af tilbehøret direkte på højtryksrenseren.

Artikelnr. RE02 011 4546

NYHED – Fås fra foråret 2022!

Det passende tilbehør

Fremgår fra side 289
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RE 80RE 80

Let håndtering

Lynkobling til enkel forbin-
delse af højtryksslangen til 
højtryksrenseren og pistolen.

Praktisk opbevaring

Som standardtilbehør medføl-
ger rotor- og fladstråledyse 
samt sprøjtesæt til rengø-
ringsmidler, som kan opbeva-
res direkte på maskinen.

Nem rengøring

Sprøjtesættet til rengørings-
middel kan anbringes på 
strålerøret, så der tilføres 
rengøringsmiddel direkte til 
vandstrålen.

RE 100 PLUS CONTROL

Trykregulering og trykvisning
Efter oprettelse af forbindelse mellem den trådlø-
se enhed og højtryksrenseren kan der indstilles tre 
forskellige tryktrin direkte på pistolen. Brugeren 
informeres om det valgte tryktrin via LED-displayet.

3-i-1-dyse  
Arbejd fleksibelt ved at dreje dysen, og vælg 
mellem dyse med flad stråle, rotordyse og 
rengøringsmiddelstråle. 

Trykjustering

Med et tryk på en knap kan der 
indstilles tre forskellige tryktrin.

Rengøringsmiddeldyse

Til vand blandet med 
rengøringsmiddel fra 
rengøringsmiddeltanken på 
højtryksrenseren.

Rotordyse

Til fjernelse af genstridigt snavs 
på ikke-følsomme overflader.

Dyse med fLAd stråle

Standarddysen til rengøring af 
almindeligt snavs på forskellige 

overflader.

Initialisering og opret-
telse af forbindelse

Efter oprettelse af forbindelse 
mellem den trådløse enhed 
og højtryksrenseren kan det 
ønskede tryk indstilles direkte 
på pistolen.

Trykvisning

LED-displayet informerer 
brugeren om det aktuelt 
indstillede tryk.
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RE 130 PLUS
Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Ekstra kraftig og robust højtryksrenser med omfattende 
udstyr. Børsteløs induktionsmotor, aluminiumspumpe i høj 
kvalitet og stålarmeret højtryksslange. Kompakt design med 
udtrækkeligt aluminiumsteleskophåndtag. Opbevaringsrum, 
der kan klappes op i siden med integreret dyse- og strømka-
belopbevaring. Komfortabel højtrykspistol, der sparer kræfter, 
med Softgreb og ekstra langt strålerør. Med rotordyse, 
justerbar dyse til flad stråle og sprøjtesæt til rengøringsmid-
del. Modstandsdygtig stålforstærket 9 m lang højtryksslange 
med lynkobling. Slangetromle (PLUS) og robust slangeføring 
i aluminium til særligt enkel håndtering og opbevaring af 
højtryksslangen.

Artikelnr. 4950 011 4560

RE 120 PLUS
Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Kraftig højtryksrenser med børsteløs induktionsmotor, alumi-
niumspumpe i høj kvalitet og ekstra komfort. Kompakt design 
med udtrækkeligt aluminiumsteleskophåndtag. Opbeva-
ringsrum, der kan klappes op i siden med integreret dyse- og 
strømkabelopbevaring. Komfortabel højtrykspistol, der sparer 
kræfter, med Softgreb og ekstra langt strålerør. Med rotordy-
se, justerbar dyse til flad stråle og sprøjtesæt til rengørings-
middel. 9 m lang højtryksslange med lynkobling. Slangetromle 
(PLUS) til særligt enkel håndtering og opbevaring af højtryks-
slangen.

Artikelnr. 4950 011 4550

NYHED



RE 150 PLUS
Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Kraftig højtryksrenser, 140 bar, slidstærk og med PLUS 
komfort. Slangetromle med slangeføring, teleskophåndtag 
og 12 m stålarmeret højtryksslange, pumpehoved i messing, 
tryk-/mængderegulering med manometer, rengøringsmiddel-
beholder med dosering, rotordyse i slidstærk keramik, 
anti-drill-lynkobling på pistolen, opbevaringsrum til dyser.

Artikelnr. RE01 011 4502

RE 170 PLUS
Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Særligt robust og kraftig højtryksrenser med ekstra komfort. 
Slangetromle med slangeføring, sammenklappeligt håndsving 
og 12 m stålarmeret højtryksslange, højtrykspumpe i messing 
med slidstærke keramikbeklædte stempler, tryk-/mængdere-
gulering med manometer, integreret tank med doseringsre-
gulering til rengøringsmiddel, indstillelig dyse til flad stråle, 
rotordyse i slidstærk keramik, Anti-Drill-hurtigkobling på 
pistolen, opbevaringsrum til dyseopbevaring.

Artikelnr. RE01 011 4531

Højtryks-
rensere i 
mellemklassen
ƒ

● Til professionelle brugere og krævende 
husejere 

● Til alsidige anvendelsesområder som f.eks. 
garager og værksteder 

● Op til 150 bar arbejdstryk fjerner det mest 
genstridige snavs
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side 290
Tekstilfladslange med kassette  

Kombineret vandtilførsel og 
praktisk opbevaringsmulighed

Til forsyning af din højtryksrenser med vand tilbyder STIHL 
tekstilfladslangen med praktisk kassette til let ud- og sam-
menrulning. I forbindelse med en slangeholder kan kassetten 
opbevares direkte på højtryksrenseren. På den måde opbeva-
res tekstilfladslangen altid sikkert og pladsbesparende.

Tekstilfladslange med kassette: 4910 500 8600

Slangeholder til RE 120 PLUS og RE 130 PLUS: 4950 790 5400

Slangeholder til RE 150 PLUS og RE 170 PLUS: RE01 790 5400

yderligere tilbehør 

Fremgår fra side 289

Din udfordring – vores løsning

Uanset om det er snavsede havemøbler, trapper, stier eller terrasser, og om det er små eller store rengøringsopgaver, så har vi 
altid den rigtige løsning til dig! Vi har nemlig ikke bare et alsidigt sortiment af højtryksrensere, men også omfattende tilbehør samt 
rengøringsmidler, der er optimalt afstemt efter vores maskiner. Sidstnævnte udvikles og produceres i et eksklusivt samarbejde med 
SONAX. 

288 Rengøringsmaskiner



Tilbehør
til RE 80–
RE 170 PLUS
ƒ

● Til udvidelse af anvendelsesområdet

● Alsidige løsninger, der letter arbejdet

●   Tilbehør til specielle rengøringsopgaver

Vaskebørste

Ca. 285 mm bred. Velegnet 
til skrøbelige overflader. Med 
integreret gummiliste til fjernelse 
af overskydende vand, til RE 80 – 
RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 6000

SÆT TIL RENGØRING 
AF KØRETØJER

Består af en vaskebørste, en 
køretøjsdyse og en 90°-vinkeldyse, 
til RE 90 – RE 130 PLUS.

Til  RE 90 – RE 130 PLUS, med click-kobling (til modeller før 2022)

Artikelnr. 4910 500 6100

NYHED Til RE 80 – RE 170 PLUS, med bajonetkobling (til modeller fra 2022)

Artikelnr. 4910 500 6101

Roterende vaskebørste

Ø 155 mm. Til effektiv rengøring af 
skrøbelige overflader, med roterende 
børstering og justerbar arbejdsvinkel, 
til RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 5900

TERRASSERENSERe

Kun så længe lager haves!

RA 82 

Til hurtig, stænkfri rengøring af større 
vandrette flader, til RE 90 –  RE 130 PLUS.

Artikelnr. 4900 500 3903

NYHED RA 90 

Ø 255 mm. Til hurtig, stænk-
fri rengøring af mellemstore 
arealer. Med trykregulering, 
lyn- og bajonetkobling, til 
RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 3902

RA 110 

Ø 310 mm. Til hurtig, stænkfri rengøring 
af større arealer. Med trykregulering, til 
RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 3901
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Slangeholder

I forbindelse med slangeholderen 
kan tekstilfladslangen med  kassetten 
 opbevares direkte på maskinen. Du 
finder yderligere oplysninger på 
side 288.

Til RE 120 PLUS og RE 130 PLUS

Artikelnr. 4950 790 5400 

Til RE 150 PLUS og RE 170 PLUS (tilsv. illustration)

Artikelnr. RE01 790 5400

NYHED – Fås fra foråret 2022!

① Højtryksslangeforlængeren kan ikke rulles op på slangetromlen

Strålerør Langt, vinklet

1.080 mm lang. Robust, vinklet strålerør med dyse, 
til rengøring af vanskeligt tilgængelige steder, til 
RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 1900 

Strålerør forlænger, LIGE

430 mm lang. Til 
RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 0900 

Tekstilfladslange med kassette

12 m lang. Lavtryksslange inkl. 
kassette til komfortabel udrulning 
og sammenrulning og til pladsbe-
sparende opbevaring. Mulighed for 
opbevaring på selve maskinen.  Maks. 
vandtilførselstemperatur: 20 °C. 
Fastgørelse af kassetten på højtryks-
renseren kræver slangeholder. Til 
RE 120 PLUS – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 8600 

Skumdyse

Stor rengøringseffekt.  Strålens 
vinkel og retning kan justeres.  
Med doseringssystem og stor 
påfyldningsåbning.

Til RE 80 – RE 140 PLUS

Artikelnr. 4910 500 9600 

Til RE 150 PLUS og RE 170 PLUS

Artikelnr. 4910 500 9601 

Rørren gøringssæt

15 m lang. Udvendig Ø: Slange 
10 mm, hoved 13,7 mm (på 
omløbermøtrikken). Velegnet 
til rør med lille diameter. Med 
dyse, til RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 8000 

Sugesæt

3 m lang. Til trykløs vandforsy-
ning fra regnvandstønder og 
cisterner. Det anbefales  
at benytte vandfilter, til 
RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 0500 

Vandfilter

Beskytter pumpen mod snavs fra vandtilførslen.  
3⁄4"-tilslutning. Til RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnr. 4910 500 5400 

Højtryksslange- 
forlængere ①

Giver større rækkevidde.  
Med lynkobling.

Længde 7 m, tekstilarmering til RE 80 – RE 130 PLUS
Artikelnr. 4910 500 0801 

Længde 9 m, stålarmeret til RE 80 – RE 170 PLUS
Artikelnr. 4910 500 0802 

Længde 20 m, stålarmeret til RE 150 PLUS – RE 170 PLUS
Artikelnr. 4910 500 0803
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Rengørings-
midler til høj-
tryksrensere
ƒ 

● Optimalt tilpasset til anvendelse 
med STIHL højtryksrensere 

● Egnede rengøringsmidler til 
enhver opgave

Universalrens CU 100

Til skånsom fjernelse af forskel-
ligartet snavs fra faste overflader 
rundt omkring hus og have. Veleg-
net til overflader af lak, metal, sten, 
plast og glas.

1 l

Artikelnr. 0782 516 9100

Maskinshampoo og voks CC 100

Til fjernelse af almindeligt 
gadesnavs, såsom salt, støv og 
insektrester fra biler af enhver art. 
Skummende vaskekomponenter af 
høj kvalitet, strålende glans, vedva-
rende vandafvisende effekt.

1 l

Artikelnr. 0782 516 9300

Fælgrens CR 100

Til problemfri fjernelse af kraftigt 
og fastsiddende snavs. Til alle 
letmetal- og stålfælge.

500 ml

Artikelnr. 0782 516 9400
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Højtryks-
rensere i den 
professionelle 
klasse
ƒ

 ● Til landbrug, kommuner, skovbrug  
og byggeri 

 ● Til særdeles krævende rengøringsopgaver 
og ekstreme belastninger ved vedvarende, 
daglig anvendelse 

 ● Med slidstærk, stort set vedligeholdelsesfri 
motor- og pumpeenhed

 ● Førsteklasses ergonomi og omfattende 
standardudstyr

RE 282 PLUS
Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Kraftig højtryksrenser med ekstra komfort. Lavhastighedsmo-
tor, slangetromle og 15 m stålarmeret højtryksslange. Ekstra 
strålerør med rotordyse. 400 V netspænding. Slidstærkt 
stempel med keramisk belægning. Ergonomisk STIHL lanse-
system. Rengøringsmiddelbeholder. Tryk-/mængderegulering 
med manometer. Stort vandfilter.

Artikelnr. 4788 012 4521

RE 362 PLUS
Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Renseren med lang holdbarhed selv under permanent belast-
ning. PLUS komfort. Slangetromle med 15 m stålarmeret høj-
tryksslange, ekstra strålerør med rotordyse, robust pumpekon-
struktion, massivt keramikstempel, ergonomisk professionel 
STIHL sprøjtelanse, to rengøringsmiddelbeholdere til fleksibel 
rengøring via omskifteknap, klapbar omskifteknap, klapbar 
skubbebøjle til enkel transport.

Artikelnr. 4780 012 4518

Det passende tilbehør

Fremgår fra side 296
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Tilbehør
til RE 282 – 
RE 362 PLUS
ƒ

●   Tilbehør til professionelle maskiner

● Specialdyser, vaskebørster og andet 
tilbehør til specielle rengøringsopgaver

Roterende vaskebørste

Professionelt udstyr, udskiftelig børsteindsats, justerbar ar-
bejdsvinkel, naturbørster, lynkobling, til RE 282 – RE 362 PLUS.

Artikelnr. 4925 500 5900

Strålerør med rotormundstykke

I lige udførelse. Imod særligt genstridigt snavs, hurtigt 
roterende punktstråle med stor fladedækning, lynkobling.

W12 040 til RE 272 PLUS
Artikelnr. 4925 500 8304

W12 050 til RE 282 PLUS
Artikelnr. 4925 500 8306

W11 060 til RE 362, RE 362 PLUS
Artikelnr. 4925 500 8301

① I forbindelse med strålerør
② Højtryksslangeforlængeren kan ikke rulles op på slangetromlen

Fladevaskebørste①

250 mm bred. Fladevaskebørste, 
til RE 282 – RE 362 PLUS.

Artikelnr. 4900 500 3011
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Adapter skruekobling/
lynkobling

Adapter til tilslutning af strålerør/
tilbehør med skruekobling på den 
professionelle sprøjtelanse med 
lynkobling.

Artikelnr. 4925 500 6700

Højtryks   forlænger       slange②

Øger din aktionsradius. Må kun 
benyttes som forlængerslange 
med adapter, forstærket med 
stålarmering.

DN 06, M24 × 1,5 til RE 282 PLUS

Længde 10 m 

Artikelnr. 4925 500 0840

Længde 20 m 

Artikelnr. 4925 500 0841

DN 08, M27 × 1,5 til RE 362 PLUS

Længde 10 m

Artikelnr. 4925 500 0842

Længde 15 m

Artikelnr. 4925 500 0843

Længde 20 m

Artikelnr. 4925 500 0844

Højtryksslangeadaptere

Til sammenkobling af 
højtryksslanger.

M24 × 1,5 til RE 282 PLUS
Artikelnr. 4925 503 0800

M27 × 1,5 til RE 362 PLUS
Artikelnr. 4925 503 1205

Rørrengøringssæt

Ekstremt fleksibelt også i snævre 
rør. Med dyse og lynkobling, 
til RE 282 – RE 362 PLUS.

Længde 10 m 

Artikelnr. 4925 500 8000

Længde 20 m 

Artikelnr. 4925 500 8001

Vandfilter

3⁄4". Beskytter pumpen mod snavs 
fra vandtilførslen.

Til RE 282 PLUS

Artikelnr. 4900 500 5405

Til RE 362 PLUS

Artikelnr. 4900 500 5401
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Højtryksrensere i den kompakte klasse ④

RE 80 NYHED RE02 011 4538 10 – 90 120 330 430 40 7,0 1,7 75,0 89,0 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RE 100 PLUS CONTROL NYHED ⑥ RE02 011 4546 10 – 110 150 350 450 40 9,0 2,1 76,0 89,0 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RE 120 PLUS NYHED 4950 011 4550 10 – 125 160 400 480 40 21,2 2,1 74,0 86,0 ≤ 2,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RE 130 PLUS 4950 011 4560 10 – 135 170 420 500 40 21,2 2,3 74,0 86,0 ≤ 2,2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

 Højtryksrensere i mellemklassen ④

RE 150 PLUS RE01 011 4502 10 – 140 180 540 612 60 31,0 2,9 71,0 85,0 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RE 170 PLUS RE01 011 4531 10 – 150 180 570 648 60 31,0 3,3 71,0 85,0 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Højtryksrensere i den professionelle klasse ④

RE 282 PLUS 4788 012 4521 60 – 160 200 700 760 60 42,0 3,5 ⑤ 73,4 87,6 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RE 362 PLUS 4780 012 4518 35 – 180 250 1.000 1.080 60 79,0 6,5 ⑤ 76,0 87,5 ≤ 2,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

① Maksimalt tilladt systemtryk
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③  K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s2 (RE 90), 2,0 m/s2 (ab RE 100), med fladstråledyse

⬤⬤ Standard

•  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)
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5 230 / 1~ / 50 20.000 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 5 – – ⬤⬤ / – / – – / – – – – – ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ / –

5 230 / 1~ / 50 20.000 – / ⬤⬤ / – 0,5 – 6 – – ⬤⬤ / – / – – / ⬤⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / –

5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 9 – ⬤ ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / –

5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 9 ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / –

5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / –

5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / –

5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 ⬤⬤ 15 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤ ⬤⬤ – / ⬤

5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 + 2,5 ⬤⬤ 15 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤ ⬤⬤ – / ⬤

④  Vær opmærksom på de lokale forskrifter for spildevand ved arbejde med STIHL højtryksrensere
⑤  Den elektriske installation på stedet skal have den nødvendige kapacitet
⑥ Fås fra foråret 2022!
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Mere om våd-/tørstøvsugere  
ƒ

Teknik

01 MULTIFILTERSYSTEM

Gennem multifiltersystemet frafiltreres både groft og fint 
støv. Filterelementet er vaskbart, hygiejnisk, økonomisk 
og skåner miljøet.

02 BLÆSEFUNKTION

Blæsefunktionen er velegnet til rengøring af svært 
tilgængelige steder. Til det formål sættes sugerøret på 
luftudblæsningen. 

03 VÅD- OG TØRSTØVSUGER

Våd- /tørstøvsugerne fra STIHL er både velegnede til 
rengøring af våde og tørre flader.

Komfort

04 OMSKIFTELIGT GULVMUNDSTYKKE

Ved skift fra tæpper til glatte gulve kan gulvmundstykket 
let omstilles via fodkontakten.

05 INTEGRERET TILBEHØRSOPBEVARING 

Alt efter modellen kan det omfattende tilbehør anbringes 
i en integreret boks eller på de dertil beregnede holdere. 
Desuden med holder til sugeslange og ledning.

06 STARTAUTOMATIK/STIKDÅSE

Støvsugeren tændes og slukkes automatisk sammen med 
elværktøjet, der er tilsluttet stikkontakten.

07 FILTERRENGØRING

Der opnås vedvarende optimal ydeevne ved rensning af 
filterelementet, hvilket gøres hurtigt og let. 

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -  
det afhænger af model. Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

07  Enkel  
filterrengøring

04 Tilpasning på bunden

06 Komfortabelt arbejde
01  Effektivt  

filtersystem

02 Blæsefunktion

03 Fleksibelt skift mellem våd- og tørsugning  

05  Gennemtænkt  
opbevaring
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Våd- og 
tørstøvsugere
ƒ

 ● Til professionel anvendelse i værksteder, 
rengøringsfirmaer og industri

 ● Universelt anvendelig til tørt og  
vådt snavs

se 33
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Til rengøring af tørre og våde overflader i nærheden af huset 
og til bilrengøring. Mange anvendelsesmuligheder takket 
være et bredt udvalg af tilbehør. Omskifteligt gulvmundstykke 
til fleksibelt skift mellem våd- og tørsugning, blæsefunktion 
ved anbringelse af sugerøret på luftudblæsningen, todelt 
sugerør af hensyn til en god ergonomi. Ideel opbevaring  
af tilbehør direkte på apparatet. Fugemundstykke, gulvmund-
stykke, 2 m lang sugeslange.

Artikelnr. SE01 012 4413
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E = Startautomatik/stikkontakt
M = Støvklasse

Certificeret våd- & tørstøvsuger 
Støvklasse M

Robuste våd- og tørstøvsugere er uundværlige til rengøring i 
bygge- og håndværksfirmaer med kraftig støvdannelse.

SE 133 ME M
1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Højtydende våd- og tørstøvsuger med automatisk tilkobling i 
støvklasse M. Automatisk filterrengøring uden tab af suge-
effekt, automatisk overvågning af luftstrømmen, trinløs regule-
ring af omdrejningstallet, med adapterplader til værktøjskas-
ser, antistatisk tilbehør, der også kan anvendes til støvsugning 
af batteri- og elværktøj.

Artikelnr. 4786 012 4430

SE 62 E
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Stikkontakt med  startautomatik (E) til tilslutning af elværk-
tøj. Mulighed for våd- og tørsugning, blæsefunktion med 
anbringelse af  sugerøret på udblæsningsslangen, multifil-
tersystem,  filterrengøring, 3,5 m lang sugeslange, teleskop-
sugerør,  omskifteligt gulvmundstykke, universalmundstykke, 
 fugemundstykke samt adapter til elværktøj.

Artikelnr. 4784 012 4403

SE 122 E
1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Startautomatik, stikkontakt, mulighed for våd- og tørsug-
ning,  multifiltersystem, filterrengøring, filterelement/-pose, 
 styreruller med håndbremse, håndrør i rustfrit stål med 
 lynkobling, sugerør i rustfrit stål, universalmundstykke,  gulv-/
fugemundstykke, omdrejningsregulering, startstrømbegræn-
ser, motorefterløb, adapter til elværkøj, integreret tilbehørs-
boks og sugerørholder.

Artikelnr. 4774 012 4405
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Tilbehør 
til våd- og 
tørstøvsugere
ƒ

● Udstyr med alsidige anvendelses-
muligheder 

● Mundstykker til vidt forskellige formål

● Forlængerrør og adaptere

● Sugeslanger

Støvsikker affaldspose

Til nem og støvfri bortskaffelse. 
Pakke med 5 stk Plast, til 
SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 903 4900

Filterelementer

Filterelement til eftermontering 
eller som erstatning.

PET-filter til SE 33

Artikelnr. SE01 703 5900

Kraftigt papir, til SE 62 – SE 122 E

Artikelnr. 4709 703 5900

Modstandsdygtigt, vaskbart filter, 

særdeles velegnet til vådsugning, til SE 62 – SE 122 E

Artikelnr. 4742 703 5900

Til langvarig, regelmæssig vådsugning, 

rustfrit stål, til SE 62 – SE 122 E

Artikelnr. 4901 501 0900

PTFE-kassettefilter, støvklasse M, 

kan vaskes, til SE 133 ME

Artikelnr. 4786 703 5902

Støvsugerposer

5-styks-pakning. Papir.

Til SE 33

Artikelnr. SE01 500 9000

5-styks-pakning. Stabil, rivefast 
fleece.

Til SE 62, SE 62 E

Artikelnr. 4901 500 9004

Med støvlukning til SE 122 E

Artikelnr. 4901 500 9007

Med støvlukning til SE 133 ME

Artikelnr. 4901 500 9009
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Universal mundstykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 115 mm. Kunststof med 
 fnullerbørste, f.eks. til indtræk  
i biler, til SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 502 2300 

Kombigulvmundstykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 280 mm. Med trin-om-
skiftning til glatte overflader og 
gulvtæpper. Bredde 280 mm, 
til SE 33 – SE 122 E.

Artikelnr. 4901 500 2503 

Børstemundstykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Længde 230 mm. Til rengøring  
af sarte dele (f.eks. polstrede 
 møbler), til SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 502 2600 

VÅDSUGEMUNDSTYKKE
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 300 mm. Til vådsugning,  
til SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 500 7200 

Fugemundstykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Længde 920 mm. Til rengøring 
af kedler eller ovne. Metal, til 
SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 502 2201 

Fugemund stykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Længde 300 mm. Til rengøring  
på svært tilgængelige steder. Kunst-
stof, til SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 502 2200 

Børstemundstykke, Sugepensel
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 70 mm. F.eks. til armaturer 
og tastaturer. Drejelig, med nylon-
børster, til SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 502 2900 

Radiator mundstykke
(Tilslutning Ø 36 mm)

Består af fugemundstykke  
og specialbørste, til 
SE 33 – SE 133 ME. 

Artikelnr. 4901 500 2610 
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Sugeslanger

Uden adapter. Varmebestandig 
op til 70°C.

Ø 27 mm × 5,0 m

Artikelnr.  4901 501 0802 

Ø 32 mm × 5,0 m

Artikelnr.  4901 501 0803 

Ø 36 mm × 5,0 m

Artikelnr.  4901 501 0804 

Ø 50 mm × 5,0 m

Artikelnr.  4901 501 0806

Med adapter til elværktøj.

Ø 27 mm x 3,5 m, til SE 33 – SE 62 E
Artikelnr.  4901 500 0520 

Ø 27 mm x 3,5 m, til SE 122 – SE 133 ME
Artikelnr.  4901 500 0503 
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Våd- og tørstøvsugere

SE 33 SE01 012 4413 1,4 210 3.600 5,4 73,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 12 2,0 37 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210 3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SE 122 E 4774 012 4405 1,5 250 3.600 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Certificeret våd- og tørstøvsuger

SE 133 ME 4786 012 4430 1,4 250 4.500 16,0 68,0  220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

① K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gulvmundstykke ikke omskifteligt

⬤⬤ Standard E = Startautomatik/stikkontakt
M = Støvklasse

ALUMINIUMsGULVMUND STYKKE
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 330 mm. Til tørsugning. 
Aftagelig børsteindsats,  
til SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 500 2700 

Specialmund stykker
(Tilslutning Ø 36 mm)

Bredde 450 mm. Til større over-
flader. Aluminium, justerbar højde, 
udskiftelig indsats.

Med børsteindsats til SE 62 – SE 133 ME
Artikelnr. 4901 500 2710 

Med gummilisteindsats til vådsugning  til SE 62 – SE 133 ME
Artikelnr. 4901 500 2711
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⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – / ⬤ ⬤⬤ – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤⬤ – – –

⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – / ⬤ ⬤⬤ – / ⬤ ⬤ ⬤⬤ / ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ / – – / – / ⬤⬤ – / ⬤ ⬤⬤ – / ⬤ ⬤ ② – / ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Bilsæt

Til rengøring af forskellige over-
flader i køretøjer. Fugemundstykke 
(300 mm), sugepensel,  børste- 
og polstringmundstykke, til 
SE 33 – SE 133 ME. 

Artikelnr. 4901 500 9500 

Vådsugesæt

Til fjernelse af væsker. 
Gulvvådsugemundstykke, skråt 
affaset gummirørs mundstykke, 
filterelement i rustfrit stål,  
til SE 62 – SE 122 E.

Artikelnr. 4901 500 9400 

Sæt til groft snavs

Til fjernelse af større urenhe-
der. Mundstykke til groft snavs, 
forlængerrør (2 × 500 mm), 
tilslutningsstykker (2 ×), suge-
slange 1,75 m lang, Ø 50 mm, til 
SE 122 – SE 133 ME.

Artikelnr. 4901 500 9300 

Adapter til elværktøj
(Tilslutning Ø 36 mm)

Til direkte tilslutning af elværktøj med 
udsugningsfunktion til sugeslangen.

Ø 32 mm. Til SE 62 – SE 62 E

Artikelnr. 4901 503 1510 

Ø 32 mm. Sugestyrkeregulering. Til SE 62 – SE 62 E

Artikelnr. 4901 503 1509 

Ø 36 mm. Lynkobling. Til SE 122 E – SE 133 ME

Artikelnr. 4901 500 7301 

Forlængerrør

Udelt, 500 mm langt, rustfrit stål, til SE 62 – SE 133 ME

Artikelnr. 4786 503 1600  

2-delt, 500 mm langt, aluminium, til SE 33 – SE 133 ME

Artikelnr. 4901 503 1610  
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308 Kompostkværne



STOR YDELSE.  
HELT ENKELT.
ƒ

Valg af kompostkværn 311311 Kompostkværne og tilbehør 312312



Mere om kompostkværne  
ƒ

04  Stor kapacitet 

01 Effektiv knivbeskyttelse

Vær opmærksom på, at ikke alle produktegenskaber er anført her, kun de vigtigste er beskrevet på denne side. Ikke alle produkter i sortimentet har de angivne egenskaber -  
det afænger af model.  Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

03    Støjsvagt arbejde

02  Optimal findeling

Teknik

01    Tokammersystem

To individuelle påfyldningsåbninger muliggør påfyldning 
af hårdere grenmateriale og blandet, blødere materiale, 
der skal snittes. Hvert kammer er forsynet med special-
knive til det påfyldte materiale.

  Vendeteknologi 

Snitteknivenes retning kan ændres med drejeomskifteren. 
I højre rotation med uret bliver hårdt materiale som f.eks.  
grene findelt, hvor rivende knive i venstre rotation mod 
uret forvandler bløde planterester til en komposterbar 
masse. Denne opdeling alt efter snittemateriale sørger for 
en effektiv beskyttelse af knivene.

02  Knive med sandwichkonstruktion 

Takket været det specielle sandwich-knivsystem bliver 
snittematerialet findelt ved minimal vibration. Samtidig 
sørger yderligere vingeknive og riveknive for en for-
bedret findeling.

Komfort

03  Støjisoleret påfyldningstragt

 Den støjisolerede påfyldningstragt minimerer 
 arbejdsstøjen ved snitningen.

04  EKSTRA STOR PÅFYLDNINGSÅBNING

Til bekvem påfyldning af voluminøst blødt materiale  
og grenmateriale.
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Kompostkværn Type af snittemateriale Bearbejdningsmængde

  
Blandet

 
Hårdt

  
Blandet

 
Hårdt

Benzindrevet kompostkværn

GH 370 S ⬤ ⬤

Ι Ι Ι Ι Ι Ι

GH 460 C ⬤ ⬤

ΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Eldrevet kompostkværn

GHE 135 L – ⬤ Ι Ι Ι Ι

GHE 140 L – ⬤ Ι Ι Ι Ι

GHE 105 ⬤ ⬤

Ι Ι Ι Ι

GHE 150 ⬤ ⬤

Ι Ι Ι Ι Ι

GHE 355 ⬤ ⬤

ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι

⬤⬤  Blandet snittemateriale: Blomsterafklip, blade, tynde kviste etc.
⬤ Hårdt snittemateriale: Grene, kviste, grenet hækafklip etc.

VÆLG DEN RIGTIGE KOMPOSTKVÆRN
ƒ
Når man skal vælge den rigtige kompostkværn, skal man i første omgang vælge mellem en benzindrevet eller en elektrisk kværn. 
Endvidere skal man tage stilling til faktorer som f.eks. arbejdsvolumen, det findelte materiales beskaffenhed (blødt/hårdt) eller den 
maksimale grentykkelse, som skal findeles.

Valget falder på en benzindrevet kompostkværn, når der skal findeles store mængder materiale. Uden at være afhængig  
af placeringen har du med deres særligt kraftfulde benzin motorer tilstrækkeligt med kraft til også at findele tykkere grene.

De elektriske kompostkværne med høj gennemstrømning egner sig til mange opgaver takket være det brede produktprogram. Fra 
den lejlighedsvise snitning af små mængder grønt til den regelmæssige findeling af tykkere grene er der en egnet model til ethvert 
formål. Til støjfølsomme anvendelsessteder findes der også specielt støjsvage modeller.

ModeLAnbefaling efter snittemateriale

Skemaet giver dig alt efter model et overblik over mængder, der skal forarbejdes og type af snittemateriale. 
S-modellerne er specielt egnede til grenmateriale.
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Kompost-
kværne og 
tilbehør
ƒ

 ●  Til hobbygartnere og landskabsgartnere

 ● Til kværning af hårdt og blødt  
snittemateriale

 ● Med højtydende motorer

 ● Effektive knive og findelingssystemer

 ● Mange modeller – også støjsvage  
maskiner

GH 370 S ①

  190 cm3 • 3,4 kW / 4,6 hk

Kraftfuld benzindrevet kompostkværn til høj arbejdsvolumen 
med kraftige grene. Uafhængig af strømtilslutning, og dermed 
ekstra mobil.
 

Artikelnr. 6001 200 0008

GH 460 C

  352 cm3 • 6,5 kW / 8,8 hk

Kraftig benzindrevet kompostkværn til høj arbejdsvolumen 
med kraftige grene og blødt materiale. Uafhængig af strøm-
tilslutning. Med 2-kammer-system, sandwich-knivkonstruktion 
og One Click/One Turn sikkerhedsafbryder. Monteret med 
luftgummihjul for nem transport. 

Artikelnr. 6012 200 0016
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GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Kompakt elektrisk kompostkværn med kraftig elmotor til 
lejlighedsvise snittearbejder af middeltykke grene. Med 
kløverbladsåbning, integreret materialebeholder og langsomt-
drejende, støjsvag valse. Ekstra pladsbesparende og let at 
transportere, da den kan klappes sammen.

Artikelnr. 6013 011 1130

Flere versioner: GHE 135 L ② Se tabellen på side 314

GHE 150  ①

  230 V • 2,5 kW 

Kompakt elektrisk kompostkværn med kraftig elmotor til lejlig-
hedsvis snittearbejde af middelkraftige grene. Med strømtil-
slutning, sandwich-knivkonstruktion og kløverbladsåbning. 
 

Artikelnr. 6008 011 1130

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

Fremgår fra side 326

C = Komfortversion
L = Støjsvag
S = Snitning (af grenmateriale)

① Særligt velegnet til grenmateriale
② Kun egnet til hårdt snittemateriale

GHE 355

  230 V • 2,5 kW

Stærk, eldrevet kompostkværn til middelkraftige grene og  
haveaffald. Perfekt til større mængder materiale takket være 
den store tragtåbning. Med sandwich-knivkonstruktion og 
vendbar rotationsretning.

Artikelnr. 6011 011 1020
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Benzindrevne Kompostkværne

GH 370 S ① 6001 200 0008 45 ⬤

GH 460 C 6012 200 0016 75 ⬤ ⬤ ⬤

Eldrevne Kompostkværne

GHE 135 L ② 6013 011 1120 35 ⬤

GHE 140 L ② 6013 011 1130 40 ⬤

GHE 150 ① 6008 011 1130 35 ⬤ ⬤

GHE 355 6011 011 1020 35 ⬤ ⬤

⬤⬤ Standard C = Komfortversion
L = Støjsvag
S = Snitning (af grenmateriale) 

AHB 050

Beholder 50 l, fritstående, til alle 
kompostkværne undtagen model-
lerne GHE 135 L, GHE 140 L og 
GH 460 C.

Artikelnr. 6903 760 2546 469:–

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Topventiler
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B&S Serie 850
EXi OHV RS

190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42 ④ 102 92 3 – ⬤⬤ – – –

STIHL EVC 2000 352 – 6,5 / 8,8 2.560 – Multi-Cut 450 76 ④ 104 94 3 ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

– – 2.300 – – 230 V~ Skærevalse 
 (40 O/min)

23 94 87 3 – – – ⬤⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Skærevalse  
(40 O/min)

24 93 85 3 – – – ⬤⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 O/min)

26 99 89 2 – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 355  
(2.750 O/min)

30 100 94 3 – ⬤ ⬤⬤ – –

① Særligt velegnet til grenmateriale
② Kun egnet til hårdt snittemateriale

③ Usikkerhedsfaktorer KpA efter RL 2006/42/ECRS
④ Vægt uden brændstoffer
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Tilbehør
ƒ

Smarte løsninger Forbrugsstoffer Personligt sikker-
hedsudstyr 

Håndværktøj og 
skovtilbehør





Rustet til fremtiden. Med 
vores digitale løsninger.
ƒ

Intelligent skovbrug 320320 STIHL connected 322322
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Høreværn ADVANCE ProCOM

Artikelnr. 0000 884 0544

Høreværn ADVANCE ProCOM 

med hjelmfæste

Artikelnr.                0000 889 8011

Flere oplysninger om varianterne

Fremgår fra side 367

NYHED ADVANCE ProCOM 
Intelligent, effektiv og komfortabel 
kommunikation

Med samtalesystemet STIHL ADVANCE ProCOM kan du kommunikere klart og effektivt under arbejdet - også i støjende 
omgivelser. Det intelligente høreværn giver mulighed for direkte forbindelse til op til 15 andre headsets og har en rækkevid-
de på op til 600 m. Med Bluetooth®-forbindelsen kan du også bruge mange smartphone-funktioner. ADVANCE ProCOM 
kombinerer kompleks teknologi med enkel betjeningslogik og meget bekvem håndtering.

Intelligent skovbrug 
ƒ

Modelvarianter:

NYHED ADVVAANNCCEE PPrroCOM
Intelligent effektiv og komfortabel

ƒ

accepter
telefonopkald

Sluk mikrofon/aktiver 
omgivelseslyd

Mikrofon
Push-to-talk

SKRU OP/FM-RADIO

Status-LED

Tænd og sluk/
multifunktions-
knap

SKRU NED
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Teknik

 Med Intercom Mesh-teknologien 
kan op til 16 personer oprette 
forbindelse til hinanden via 
ADVANCE ProCOM.

600 m600 m

  Direkte forbindelse mellem 
headsets over en afstand på 
op til 600 m. Hvert headset 
fungerer i den forbindelse som 
en forstærker.

 Lyde fra omgivelserne kan 
også høres, når headsettet 
bæres. Så snart en kritisk 
lydstyrke nås, slukker  
headsettet elektronisk.

Ekstremt høj dæmpning af støj 
og larm.

IP 64

 Takket være beskyttelsesklas-
se IP 64, påvirker sved, snavs 
og regn ikke headsettets 
elektronik.

Komfort

 Enkel betjeningslogik med 
ergonomiske knapper, der er 
lette at mærke forskel på.

 Før telefonsamtaler via  
Bluetooth®-forbindelse til din 
smartphone.

 Med ProCOM-appen kan 
yderligere indstillinger 
tilpasses individuelt (f.eks. 
mikrofonens følsomhed).

 Mulighed for kobling af 
håndholdte trådløse enheder 
via Bluetooth® for forlængelse 
af rækkevidden samt til 
kommunikation med brugere, 
der ikke anvender ADVANCE 
ProCOM.

Underholdning

 En indbygget FM-radio sørger 
for underholdning til arbejdet. 
Desuden kan der overføres 
musik fra andre lydkilder.

 Smartphonens stemmeassisten-
ter kan bruges med et tryk på 
en knap på headsettet.

ForkLAring af de intelligente funktioner:
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Digital flådestyring med  
STIHL Connected
ƒ
Ét system – mange fordele

Spar penge

  Undgå tab af maskiner

  Det er slut med at glemme 
maskiner på arbejdsstedet

  Optimer  
flådestørrelsen

  Du informeres om maskinudnyt-
telsen på baggrund af fakta

  Altid adgang til alle 
informationer

  Undgå ineffektivt papirarbejde

bevar overblikket

  Reducer spildtid

  Du har det fulde overblik over 
dine maskiners tilstand

  Glem aldrig det  
vigtige

 Du mindes om vigtige hændelser, 
 f.eks. sikkerhedskontroller

  Optimeret  
information

  Digitale noter giver mere  
gennemsigtighed

Spar tid

 Bevar overblikket

  Bevar overblikket over dine 
maskiner

  Automatisk modtagel-
se af maskindata

  Du behøver ikke længere scan-
ne eller notere manuelt

  Find maskinernes  
placering

 Du ved altid, hvor dine maskiner 
 befinder sig
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Forbundne produkter

Udgangspunktet for STIHL connected er forbindelsen af dine 
maskiner. Det sker via STIHL Smart Connector eller via den 
allerede indbyggede forbindelsesfunktion i forbindelse med 
udvalgte STIHL batterier.

STIHL 
connected app①

Med STIHL connected App 
har du det komplette 
overblik over din flåde 
af maskiner, også når du 
er på farten, og desuden 
overfører du dataene fra 
dine forbundne produkter 
til STIHL Cloud. Fås til iOS 
og Android.

STIHL 
connected-boks

Som alternativ til STIHL 
connected App kan du 
også registrere dataene 
med STIHL connected Box. 
Hvis den monteres på et 
centralt sted, overføres 
dataene fra dine forbundne 
maskiner automatisk, når de 
er inden for rækkevidde. 

STIHL connected Portal①

De, i STIHL Cloud, gemte maskindata er tilgængelige på 
STIHL connected Portal til evaluering og anvendelse.

Systemmoduler og forbindelse
ƒ

①   I øjeblikket kan alle softwarefunktioner i STIHL connected anvendes gratis. Visse funktioner vil dog i fremtiden kun kunne bruges mod betaling.

Det, jeg bedst kan lide ved STIHL connected 
Portal, er, at jeg har overblik over, hvor 
mine maskiner befinder sig, og hvilke af 
dem der er i brug.«

Tilo Maecker, direktør, Gartengestaltung und Landschaftsbau grün|wert 
Ostfriesland GmbH

»
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Det fulde overblik – med STIHL 
connected app
ƒ
I STIHL connected App har du fuldt overblik over dine forbundne maskiner, også når du er på farten, og du har direkte adgang  
til oplysninger som driftstid, senest kendte position og vedligeholdelsestilstand. Hvis en maskine ikke kører, som den skal, kan  
du i appen gemme en note til værkstedet eller tage direkte kontakt til en STIHL forhandler. Kort før du forlader arbejdsstedet,  
kan du i STIHL connected App kontrollere, om du har husket alle maskiner.

Oversigt

Du har over alt og til enhver tid det 
fulde overblik over hele din flåde af 
maskiner, og du kan se deres tilstand.

Fuldstændighed 

Du ved altid, hvilke maskiner der er  
i nærheden, og du ser straks, om der 
mangler en efter arbejde i marken.

Vedligeholdelse 

Du informeres om behov for vedli-
geholdelse, og du kan booke servi-
cebesøg direkte i appen. Egne og 
individuelle vedligeholdelsesintervaller 
kan også indstilles, så du ikke glemmer 
vigtige eftersyn.

DETALJEREDE MASKINOPLYSNINGER –
med STIHL connected Portal 
ƒ
Med STIHL connected Portal er det let og enkelt at  
administrere din maskinpark digitalt. I den forbindelse har  
du altid overblik, du kan planlægge dine opgaver effektivt, og 
samtidig kan du lave detaljerede analyser af dine forbundne 
maskiner. Desuden kan du invitere dine medarbejdere, fordele 
dem på bestemte teams og styre deres muligheder for  
systemadgang individuelt.

324 Smarte løsninger 



Connected Box

Via STIHL connected Box overføres dine forbundne 
maskiners og batteriers driftsdata hurtigt og pålideligt 
til STIHL Cloud. Dataene er derefter tilgængelige i 
STIHL connected App eller på STIHL connected Portal. 
STIHL connected Box fås i to varianter – stationær med 
mulighed for forbindelse med LAN/WLAN og mobil med 
LAN/WLAN- og simkortfunktion①.

connected Box

Artikelnr. CE02 400 9600

connected mobile Box

Artikelnr. CE02 400 9800

SMART CONNECTOR

Smart Connector er det samlede STIHL connected-systems 
universelt anvendelige basisløsning til oprettelse af forbindelse 
til benzin-, el- og batterimaskiner. Den placeres udvendigt på 
maskinen og registrerer dens driftstid. Dataene overføres via 
Bluetooth® til STIHL connected App eller STIHL connected 
Box. Maskinoplysningerne, f.eks. maskinens driftstid eller 
servicebehov, står derefter til rådighed både i STIHL connected 
App og på STIHL connected Portal. Smart Connector kan 
også anvendes med maskiner fra andre producenter.

Artikelnr. 0000 400 4900

SMART CONNECTOR 2 A

Den nye Smart Connector 2 A supplerer det samlede STIHL 
connected-system og er løsningen til oprettelse af forbindelse 
til udvalgte professionelle batteridrevne produkter i STIHL 
AP-systemetet. Smart Connector 2 A placeres på en forberedt 
plads på maskinen og leverer via tilslutningen til maskinens 
elektronik oplysninger om bl.a. driftstid og omdrejningstal, der 
derefter står til rådighed på STIHL connected Portal. Dataene 
overføres i den forbindelse på samme måde som med Smart 
Connector. Med et tryk på en knap kan du via LED-displayet 
se, om der er en meddelelse vedrørende maskinen, f.eks. 
om servicebehov. I STIHL connected App og på STIHL 
connected Portal kan du finde flere oplysninger herom.

Artikelnr. CA01 400 4900

NYHED
MART CONNECTOR 2 A
YHED

Side 51
Batterier med indbygget 
konnektivitet

De rygbårne batterier AR 2000 L og AR 3000 L samt det 
nye batteri AP 500 S kan integreres i STIHL connected 
og administreres som en maskine: Du kan se ladetilstand, 
anvendelsesvarighed og serienummer i STIHL connected App 
samt på STIHL connected Portal.

① Separat mobilabonnement kræves

1
er med indbygget
tivitet
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Flydende kærlighed  
til dine maskiner.  
Dråbe for dråbe.
ƒ

Brændstoffer og smøremidler til 2-takts motorer 329329

Brændstoffer og smøremidler til 4-takts motorer 333333

Rengøringsmidler 334334

Tilbehør til forbrugsstoffer 336336
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STIHL 
Optimum 
System
ƒ

① Patenteret i et flertal europæiske lande
② Forklaring af kontrolmærker på side 427

③  Korrekt opbevaring: I teknisk godkendte, lufttætte beholdere. Opbevares tørt og mørkt om muligt,  
ved en rumtemperatur på maks. 20°C

Driftssikker,  
stærk og ren.
Vi ved hvad en motor har brug for. 
Med vores lange erfaring og viden om 
motorer og brændstoffer, arbejder vi i 
vores udvikling af fedt, olie og brænd-
stof på at opnå optimale resultater for 
menneske, maskine og miljø. Konkret 
betyder det: Høj effekt kombineret 
med minimal slitage og lavt udslip af 
skadelige stoffer.

STIHL Praktisk test
Gennem en række ude-af-huset-tests 
bliver STIHL produkter gennemtestet 
under de mest realistiske driftsforhold.

STIHL Testanlæg
Alt STIHL udstyr skal  
gennem omfattende tests- og 
langtidsprøvning på vores 
mere end 100 testanlæg.

STIHL Udvikling
Der er mere end 500 
 personer, som arbejder  
i vores moderne udviklings-
afdeling og laboratorium.

Kvalitetsforbrugsstoffer 
for menneske, maskine 
og miljø.
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Brændstoffer 
og 
smøremidler 
til 2-takts  
motorer
ƒ

 ● Brændstoffer og smøremidler af høj kvali-
tet, der giver optimal ydelse

 ● Optimale smøreegenskaber

 ● Forbrænding næsten uden restprodukter

 ● Særlig miljøvenlig

MotoMix
FÆRDIGBLANDET BRÆNDstof

 ②

Færdigblandet brændstof (1 : 50) til alle STIHL 2-takts og 
4-MIX motorer, optimal effektudvikling, bedste kold-
startsegenskaber, maks. acceleration i hele omdrejningsom-
rådet, bedste drifts egenskaber også ved pludseligt skiftende 
belastning. Med kvalitetsolien STIHL HP Ultra til fremragende 
motor smøring og højeste renhed, fuldsyntetisk og biologisk 
nedbrydelig, til optimal ydeevne og lang levetid. Indeholder 
ikke etanol, stort set ingen olefiner eller aromater, bruger- og 
motorvenlig med begrænsede emissioner. Lang lagerholdbar-
hed på mindst 2 år ③. Pålidelig høj ydeevne fra samme leve-
randør – STIHL 2-takts/4-MIX motorer og STIHL MotoMix er 
afstemt efter hinanden, og alle anvendelsesområder, man kan 
forestille sig, kontrolleres under omfattende tests. Få oplyst 
dagsprisen hos din STIHL forhandler.

1 l

Artikelnr. 7001 874 0102 

25 l

Artikelnr. 7001 871 0014

5 l 
Artikelnr. 7001 871 0013

208 l

Artikelnr. 7001 871 0015

Tilbehør: Automatisk hældetud til benzin

Til enkel tankning af maski-
nerne uden overfyldning. Til 
STIHL kombidunk,  
passer til alle tankåb ninger  
Ø >23,5 mm.

Artikelnr. 0000 890 5005

Tilbehør: HÆLDESTUDS TIL STIHL MOTOMIX 25 L

Til let, ren dosering og om-
hældning. Høj gennemstrøm-
ningsmængde. 

Artikelnr. 7001 881 0203 

Påfyldningssystem til STIHL 5 l dunke

Til nem tankning direkte fra 
STIHL  MotoMix og Moto- 
4Plus 5 l dunke.  Fleksibel, 
med mulighed for udvidelse.

Artikelnr. 7001 881 8800 

Patent
EP 2031043 ①
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+ Egnet
++ Velegnet
+++ Meget velegnet

HP Ultra
2-takts motorolie

Fuldsyntetisk olie til længerevarende drift med maksimale 
krav til motoren. Fremragende smøreegenskaber, forbrænding 
med få restprodukter, over 60 % biologisk nedbrydelig 
(i henhold til OECD 301 B), særligt lavt svovlindhold,
JASO-FB, ISO-L-EGB, blandingsforhold 1 : 50. Egnet til alle 
STIHL motorer, især STIHL 4-MIX® motorer.

100 ml (til 5 l)

Artikelnr. 0781 319 8060

1 l (til 50 l), doseringsflaske

Artikelnr. 0781 319 8061

HP Super
2-takts motorolie

Delsyntetisk „Low-Smoke-olie“ udviklet specielt til 
STIHL motorer. Fremragende startegenskaber og ren 
forbrænding med begrænset røgudvikling. JASO-FD, 
ISO-L-EGD, blandingsforhold 1 : 50.

100 ml (til 5 l)

Artikelnr. 0781 319 8052

1 l (til 50 l), doseringsflaske

Artikelnr. 0781 319 8054

TIP FRA FAGMANDEN

De bedste smøreegenskaber og største renhed. Det er de 
vigtigste udviklingsmålsætninger for alle STIHL motorolier.
Et stempel ser nærmest ubrugt ud i et STIHL testlaboratorium 
også efter flere hundrede driftstimer med konsekvent brug af 
HP Ultra (se illustration).
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2-takts motorolie

HP Ultra +++ +++ +++ +++ ja
Biologisk nedbrydelig, 

askefri forbrænding
Den bedste STIHL motorolie til 

renhed og lang levetid på motoren

HP Super ++ +++ +++ ++ ja
Begrænset røgudvikling,  fremragende 

blandeegenskaber
Top-motorolie, der sikrer lang levetid

① Se i betjeningsvejledningen til den pågældende maskine
② Forklaring af kontrolmærker på side 427

500 h med HP Ultra
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SynthPlus
kædeolie

Delsyntetisk, højtydende smøremiddel imod slitage 
og paraffindannelse ved længere tids stilstand. Flydende ned 
til –25 °C, med fersk olie af høj kvalitet.

1 l

Artikelnr. 0781 516 2000

20 l

Artikelnr. 0781 516 2004

5 l

Artikelnr. 0781 516 2002

Hældestuds
til kædeolie

For nem dosering og genopfyldning. 

Til 20 l

Artikelnr. 0000 881 0119
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Savkædeolier

SynthPlus
Syntetisk og 

mineralsk
Rigtig 
god

Højtydende olie 7 -25

BioPlus Planteolie God
Miljøvenlig, 

biologisk nedbrydelig
4 -20

Med STIHL forbrugsstoffer, 
der værner om miljøet

Hos STIHL går miljø og hightech hånd i hånd. Udviklingen 
af nye teknologier og produkter skærpes også hele tiden af 
øgede miljøkrav. BioPlus kædeolien er eksempelvis fremstillet 
på vegetabilsk basis og er derfor yderst miljøvenlig. Samtidig 
udmærker den sig ved fremragende smøre- og 
vedhæftningsegenskaber. Den nedbrydes fuldstændig 
i skovbunden i løbet af ingen tid og bærer det europæiske 
miljømærke. Dette er en tydelig reference for forbrugere, 
som med køb af miljøvenligere produkter ønsker at yde et 
særligt bidrag til miljøbeskyttelsen. Yderligere oplysninger 
om EU's Ecolabel finder du på side 427.

BioPlus kædeolie
②

Særlig miljøvenlig olie på plantebasis med fremragende smø-
re- og vedhæftningsegenskaber. Hurtig biologisk nedbrydning 
i jorden, udmærkelse med bl.a. det europæiske miljømærke, 
kontrolleret iht. OECD 301 B. Beholderen til BioPlus består af 
25 % genanvendt materiale.

1 l

Artikelnr. 0781 516 3001

20 l

Artikelnr. 0781 516 3007

5 l

Artikelnr. 0781 516 3004
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Multioil Bio

Alsidig multifunktionsolie. Kan anvendes som smøremiddel 
(f.eks. til GTA 26), korrosionsbeskyttelse, rustbeskyttelse og 
krybeolie. Kan ikke anvendes som kædeolie til MS. Oliens 
sammensætning er miljøvenlig, idet den er fremstillet af 90 %
bæredygtige råstoffer og er 90 % biologisk nedbrydelig. 
Naturoliebasis, bliver ikke til harpiks.

50 ml

Artikelnr. 0782 516 8500

NYHED 150 ml

Artikelnr. 0782 516 8504

Fedtpresse

Til præcis smøring.

Artikelnr. 1108 890 2500

Superlub FS

Højtydende gearfedt til
smøring af STIHL trimmere
og kratryddere.

Tube, 80 g

Artikelnr.
0781 120 1117

Tube, 225 g

Artikelnr.
0781 120 1118

Multilub

Universalfedt til alle STIHL
hækkeklipper- og elsavgear.

Tube, 80 g

Artikelnr.
0781 120 1109

Tube, 225 g

Artikelnr.
0781 120 1110



Moto4Plus
benzin

Specialudviklet maskinbenzin til små STIHL 4-takts motorer. 
Indeholder ikke etanol, stort set ingen olefiner eller aromater, 
bruger- og motorvenlig med begrænsede emissioner. Lang la-
gerholdbarhed på op til 2 år. Pålidelig høj ydeevne fra samme 
leverandør – små STIHL 4-takts motorer og STIHL Moto4Plus 
er afstemt efter hinanden, og alle anvendelsesområder, man 
kan forestille sig, kontrolleres under omfattende tests. Få 
oplyst dagsprisen hos din STIHL forhandler.

 1 l

Artikelnr. 7001 874 0100

25 l

Artikelnr. 7001 872 0001

5 l

Artikelnr. 7001 872 0000

208 l

Artikelnr. 7001 872 0002

SAE 30
motorolie

Motorolie med høj ydeevne til alle anvendelsesforhold for 
maskiner med 4-takts motorer inden for havearbejde. Med 
basisolie og additiver af høj kvalitet til perfekt smøring med 
et lavt forbrug, API SJ/CF.

600 ml

Artikelnr. 0781 309 2002 

Brændstoffer 
og 
smøremidler 
til 4-takts 
motorer
ƒ

● Problemfri brug af maskinerne 

● Perfekt smøring af alle komponenter med 
et lavt forbrug

● Særlig miljøvenlig
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Varioclean

Specialrensemiddel til 
opløsning og fjernelse af 
rester af bioolie samt til 
rengøring af motorredskaber og 
STIHL HD2-filtre (sorte), trådfiltre 
(sølvfarvede) og PA-filtre (hvide).

Sprøjteflaske, 500 ml

Artikelnr. 0000 881 9400

Dunk, 5 l

Artikelnr. 0000 881 9409

Superclean

Spray med dobbeltfunktion: Opløsning 
af harpiks og snavs, samtidig smøremiddel 
og korrosionsbeskyttelse. Til skæreudstyr, 
hækkeklipperknive og motorsave.

Spray, 300 ml

Artikelnr. 0782 420 1002

Multispray

Multifunktionsolie til smøring, 
frigørelse af snavs og fastsiddende 
dele, som korrosionsbeskyttelse, 
kontaktspray og krybeolie.

Spray, 400 ml

Artikelnr. 0730 411 7000

Rengørings-
midler
ƒ

● Afstemte formler til alle rengøringsopgaver

● Optimal beskyttelse mod korrosion

● Effektivt smøremiddel til forskellige 
anvendelsesområder

⬤⬤ Egnet

Rengøringsmidler Anvendelsesområder

Superclean
Skæreudstyr, hækkeklipperknive 

og motorsave
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Multispray Værktøjer og maskiner ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Varioclean
Savkæder, sværd, knive, rundsavsblade 

og maskinhuse
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Multiclean Kunststof-, metal-, gummi- og lakoverflader ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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CARE & CLEAN KIT HS PLUS

Til pleje af STIHL hækkeklippere 
og stanghækkeklippere.

1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

Artikelnr. 0782 516 8604

CARE & CLEAN KIT FS PLUS

Til pleje af STIHL trimmere og 
kratryddere.

1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Artikelnr. 0782 516 8602

Care & Clean Kit ¡MOW® 
og plæneklipper

Rengørings- og plejemiddelsæt 
iMOW® og plæneklippere. 
Til effektiv rengøring af skjold, 
skæresystem og iMOW®-
ladestation. 

1 × Multiclean, 500 ml
1 × rengøringsbørste med skraber
1 × mikrofiberklud (grå)

Artikelnr. 0782 516 8600

MULTICLEAN

Universelt anvendeligt rengørings-
middel til kunststof-, metal-, 
gummi- og lakoverflader. Fjerner 
selv genstridigt snavs både 
grundigt og skånsomt.

Sprøjteflaske, 500 ml

Artikelnr. 0782 516 8200
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VIRKNING Fjernet Brugsinstruktioner

– – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ –
Påfør skæreværktøjerne spray efter brug. Sæt hækkeklipperens knive 
kortvarigt i bevægelse efter påføring af spray.

⬤⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – Påfør spray på værktøjer, og tør efter med en klud.

– – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤
Påfør spray på værktøjer og apparater, vask af med vand, og tør efter 
med en klud. Beskyt efterfølgende mod korrosion med Multispray. 
Bær beskyttelsesbriller under anvendelsen.

– – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤⬤ Spray Multiclean f.eks. på en mikrofiberklud, og tør overfladen af.
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Tilbehør til 
forbrugs-
stoffer
ƒ

● Nemmere transport af forbrugsstoffer

● Ren påfyldning af maskinerne

● Pålideligt udstyr til professionelle og 
private brugere

Kombidunk

Standard

Dobbeltbeholder til 5 l 
brændstof og 3 l kædeolie. 
Med UN-godkendelse.

Orange

Artikelnr. 0000 881 0113

Transparent

Artikelnr. 0000 881 0123

Prof

Professionel udførelse med 
to ekstra rum til værktøj og 
påfyldningssystem (værktøj 
og påfyldningssystem 
medfølger ikke).

Orange

Artikelnr. 7001 881 0101

Transparent

Artikelnr. 7001 200 0001

Tilbehør: Påfyldningsrør (SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION)

Sort, med låg.

Til kædeolie

Artikelnr. 0000 881 0128

Fleksibelt, til brændstof

Artikelnr. 0000 881 0116 

Lille

Lille dobbeltbeholder til 3 l 
brændstof og 1,5 l kædeolie. 
Med UN-godkendelse, inkl. 
udløbsrør, dunken passer til 
STIHL påfyldningssystemer.

Orange

Artikelnr. 0000 881 0124

Tilbehør: Påfyldningsrør (SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION)

Sort, med låg.

Artikelnr. 0000 881 8804

Tilbehør: Låg til kombidunke
(Ikke illustreret)

Låg til kombidunke orange og transparent.

Artikelnr. 0000 881 0115
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Benzindunk

Praktisk benzindunk.  
Med UN-godkendelse. 

5 l, orange

Artikelnr. 0000 881 0200

Automatisk hældetud  
til savkædeolie

Til enkel tankning af maskin erne 
uden overfyldning. Til alle  
tankåbninger Ø > 23,5 mm.

Artikelnr. 0000 890 5004

Automatisk hældetud til benzin

Til enkel tankning af maskin erne 
uden overfyldning. Til STIHL 
 kombidunk. Passer til alle  
tankåbninger Ø > 23,5 mm.

Artikelnr. 0000 890 5005

PÅFYLDNINGSSYSTEM  
TIL STIHL 5 L DUNKE

Til nem tankning direkte fra STIHL 
MotoMix og Moto4Plus 5 l dunke.  
Justerbar og fleksibel.

Artikelnr. 7001 881 8800

Holder

Til praktisk opbevaring af  
påfyldningssystemet. Til 
 kombidunken Standard og  
den lille kombidunk 3 l/1,5 l. 

Artikelnr. 0000 881 0126

Til praktisk opbevaring af værktøj. 
Til kombidunken Standard.
 
 

Artikelnr. 0000 881 0127
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ALSIDIG. FUNKTIONEL. 
BESKYTTENDE.
ƒ

Sikkerhedstøj – når der arbejdes med motorsav 342342

Sikkerhedstøj – når der arbejdes med andre  
maskiner end motorsav 352352

Advarselstøj 354354

Regn- og funktionstøj 356356

Mål og størrelser 360360

Sikkerhedssko uden skæreindlæg 362362

Læderstøvler med skæreindlæg 363363

Hoved- og ansigtsbeskyttelse  
samt arbejdshandsker 366366

339Personligt sikkerhedsudstyr



Mere om personligt 
sikkerhedsudstyr 
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side. 
Yderligere forklaringer og anvisninger fremgår fra side 414 og på stihl.dk.

05 Høj
sikkerhed

Teknik

01 HIGHTECH-FIBRE AF HØJ KVALITET

Egenudviklede materialer til høj beskyttelse mod torne, 
vand, vind og kulde, uden at der gås på kompromis med 
åndbarheden og komforten.

02 GENNEMTÆNKT KONCEPT 

Funktionsbeklædning med gennemtænkte svar på 
brugernes krav – f.eks. individuelt regulerbare ventilati-
onsåbninger, robust specialstof på udsatte steder, bl.a. 
knæ og albuer, og patentanmeldte innovative løsninger til 
specialanvendelse. 

Komfort

03 Pleje og komfort

STIHL beskyttelsestøj kan endda vaskes ved 60 grader og 
centrifugeres ved maks. 400 omdr./min. Dermed fjernes 
olie og harpiks lettere. De anvendte materialer tørrer 
hurtigt og sørger med elastiske fibre for optimal komfort. 
Certificeringen iht. Oeko-Tex® Standard 100 dokumente-
rer desuden, at materialerne er skånsomme mod huden. 

04 OMFATTENDE UDVALG AF STØRRELSER FRA STIHL

Bukserne fås også i både korte og lange størrelser samt 
efter mål. Du kan vælge imellem komfortable og krops-
nære pasformer. Tøj i modelserien ADVANCE passer også 
godt til kvinder.

01 Vejrbestandigt
og åndbart

03 Brugervenligt
02 Praktisk

04 God pasform

05 Høj
sikkerhed
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①  Kædehastighederne under test kan ikke overføres til 1:1 virkelige forhold.   
(Klassifikationerne tager ikke højde for en motorsavs maksimale kædehastighed)

②  Du kan finde yderlige forklaringer om skæreindlægsområder i sikkerhedstøj på side 420

Sikkerhed

05 SKÆREINDLÆG OG ADVARSELSFARVER

Eksklusivt udviklede skæreindlæg yder god beskyttelse 
selv i meget lette modeller. Kontrolleres i henhold til 
 meget strenge interne kriterier og ved løbende afprøv-
ninger på de strengeste certificerede, europæiske 
 institutter. Hertil kommer det nære samarbejde med  
vores langvarige leverandører og regelmæssige lokale 
kontrolbesøg. Den højtsiddende orange advarselsdel  
og refleks elementer sørger for, at du bliver set, selvom  
du arbejder under ugunstige lysforhold. De udvalgte 
yderstoffer sikrer en meget høj UV-beskyttelse.

BEMÆRK

Der er ikke noget personligt sikkerhedsudstyr, der kan give 
en fuldstændig beskyttelse mod personskade. Det er ikke en 
erstatning for den rigtige og sikre arbejdsteknik. Læs og over-
hold derfor altid brugsanvisningerne til sikkerhedsudstyret og 
motorredskaberne, og følg gældende forskrifter til forebyg-
gelse af ulykker.
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Skærebeskyttelseskategorier EN 381 eller EN ISO 11393

Beskyttelsesniveau / klasse 0 (=̂ 16 m/s ①) – – – – ⬤

Beskyttelsesniveau / klasse 1 (=̂ 20 m/s ①) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Beskyttelsesniveau / klasse 2 (=̂ 24 m/s ①) ⬤ ⬤⬤ – – –

Beskyttelsesniveau / klasse 3 (=̂ 28 m/s ①) – – ⬤⬤ – –

KWF anbefaler sikkerhedsklasse 1. ②
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Sikkerhedstøj 
- når der  
arbejdes med 
motorsav
ƒ

 ● Til skovarbejdere, arborister,  
brændesankere samt skov- og grundejere

 ● Til optimal beskyttelse ved arbejde  
i skoven og med træer

 ● Behagelig bærekomfort takket være  
innovative materialer og omhyggelig  
forarbejdning

.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

MODELSERIEN 
CLASSIC
ƒ
Skovarbejdertøjet i modelserien CLASSIC giver 
god beskyttelse og har lang holdbarhed. En serie 
for alle, som arbejder meºd motorsav.

Skovjakke  
CLASSIC

Skovjakke i meget slidstærkt vand- og smudsafvisende ma-
teriale. Signalorange på skuldre, bryst og ærmer. Praktiske 
lommer, ventilation hen over ryggen. 

Størrelse 42 / 44 – 62 / 64

Artikelnr. 7001 883 0444 – 7001 883 0464

Sikkerhedsoveralls  
CLASSIC

 

Slidstærke sikkerhedsoveralls med vand- og smudsafvisende 
materiale. CLASSIC sikkerhedsoveralls leveres med skæreind-
læg med 6 lag, der giver lettere og mere behagelige bukser. 
Sikkerhedsoveralls leveres med signalorange seler. 

 Sikkerhedsoveralls, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse 40 – 64 ①

Artikelnr. 7001 883 4340 – 7001 883 4364

Skovjakke  
CLASSIC
EN 471 

342 Personligt sikkerhedsudstyr



① 7001 883 4341, str. 50, livvidde 89-109. 7001 883 4343, str. 52, livvidde 93-113. 7001 883 4345, str. 54, livvidde 98-118. 7001 883 4347, str. 56, livvidde 103-123
② Forklaring af kontrolmærker på side 427

Modelserien 
FUNCTION
ƒ
Skovarbejdstøjet i modelserien FUNCTION er 
udviklet specifikt til begyndere og lejlighedsvise 
brugere. Det byder på godkendte skæreindlæg 
og en masse praktiske løsninger, såsom alsidige 
lommer og komfortable ventilationsåbninger.

Sikkerhedsbukser  
FUNCTION Universal

  

 ②

Åndbart materiale med stor bærekomfort, i farverne antracit, 
sort og signalorange. Godkendt skæreindlæg i henhold til 
EN 381, bevægelsesfrihed på sædet og i skridtet, nyrebeskyt-
telse og tornebeskyttelse både på den forreste og bageste 
del af buksebenene. Ventilationsmateriale på baglåret. 

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1502 – 0088 342 1508

Sikkerhedsbukser  
FUNCTION Ergo

 

 ②

Af særligt robust materiale for lang holdbarhed. Moderne og 
attraktivt design. I farverne sort og signalorange, elastiske 
indlæg, ventilations lynlåse til lufttilførsel, knæforstærkninger, 
refleksindsatser for god synlighed, fleksible lommer, to forlom-
mer med lynlåse. 

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse S – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1103 – 0088 342 1108
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.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

SIKKERHEDSBUKSER  
DYNAMIC

 

 ②

Forside yderst robust og modstandsdygtig med Beaver 
Extrem. I farverne antracit og signalorange, knæene er 
forbøjede og dobbeltforstærkede, materialet er åndbart og 
torne afvisende.  
 
 
 
 

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 2, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1702 – 0088 342 1708 ①

Modelserien 
DYNAMIC
ƒ
Med skovarbejdstøjet i serien DYNAMIC  
får professionelle både lang levetid og  
fuld  bevægelsesfrihed. Kombinationen af  
rivefaste materialer, godkendte skæreindlæg  
og elastiske indsatser gør det muligt.
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① Også tilgængeligt efter mål, artikelnr.: ..99
② Forklaring kontrolmærker på side 427

Modelserien ADVANCE – 
også ideel til kvinder

Modelserien ADVANCE imponerer ikke kun 
med gennemtænkte detaljer, designs og funk-
tioner, den er også lige velegnet til kvinder og 
mænd. Takket være den høje andel af elastiske 
materialer, særlig i forbindelse med ADVANCE 
X-Flex og ADVANCE X-TREEm, passer jakkerne 
og bukserne perfekt til forskellige kropstyper, 
samtidig med at de giver maksimal bevægel-
sesfrihed. Det eksklusivt til STIHL udviklede 
skæreindlægsmateriale AVERTIC™ pro lite er 
ikke kun meget åndbart, men også ultralet og 
sørger dermed for behagelig komfort. Mange 
jakker og bukser i modelserien ADVANCE fås i 
mange forskellige størrelser, så alle kvinder kan 
finde arbejdstøj til skoven, der passer perfekt. 
Og hvis du ikke kan finde den perfekte pas-
form, kan mange bukser og overalls fremstilles 
efter mål.

Slim Fit-pasform, meget elastiske materialer, ultra-

lette skæreindlæg og regulerbar ærmebredde gør 

især ADVANCE X-TREEm til velegnet arbejdstøj til 

skoven for kvinder.

Modelserien Advance
ƒ
Skovarbejdstøjet i serien ADVANCE med testede skæreindlæg er fremstillet af ekstremt lette  
højteknologiske fibre, der sikrer lav vægt, høj åndbarhed og fremragende beskyttelse imod fugt  
og kulde. Praktiske ventilationsåbninger og gennemtænkte lommeløsninger giver ekstra komfort.  
Bukser og jakker i serien  ADVANCE kan kombineres med hinanden.
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Jakke  
ADVANCE X-Vent

 ②

Let og særdeles åndbar skovjakke, der er særligt velegnet til 
sommerlige temperaturer og/eller omfattende fysisk aktivitet.  
I farverne signalorange og sort. Sølvfarvet netfor på ryggen, 
under armene og i lommerne til optimal ventilation. Vand- og 
smudsafvisende. Høj andel af farven signalorange. Reflekte-
rende detaljer. To brystlommer samt lomme i ryggen, inderfo-
ret og i ærmet. Slitagebeskyttelse på skuldrene. Stort STIHL 
logo på ryggen.

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 335 1003 – 0088 335 1007 

SIKKERHEDSBUKSER  
ADVANCE X-Light

 ②

I det eksklusivt til STIHL udviklede, ultralette og ekstremt 
åndbare skæreindlægsmateriale AVERTIC™ pro lite. I farven 
sort. Særligt ventilationsstof på det bageste benområde, 
hvilket gør dem velegnede til varme dage. Elastisk skridt med 
ProElast. Lommer, der kan lukkes. Bukser med lang lynlås til 
nem af- og påklædning. Reflekterende detaljer sørger for 
mere synlighed.  

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse S – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1403 – 0088 342 1408 ① 

Velegnet  
til brug om  
sommeren

Meget let til  
brug om sommeren

Meget robust  
og fleksibel

.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360 ① Også tilgængeligt efter mål, artikelnr.: ..99
② Forklaring af kontrolmærker på side 427

Velegnet til  
brug om efteråret/ 
vinteren

Jakke 
 ADVANCE  X-Shell

 ②

Udviklet og fremstillet eksklusivt til STIHL af Schöffel. Eks-
tremt elastisk, hurtigtørrende og varmende. De sorte områder 
er vandafvisende og luftgennemtrængelige, farvede områder 
er vandtætte og åndeaktive. Bryst- og inderlomme samt slita-
gebeskyttelse på skuldrene. I farverne sort og signalorange. 
Med ærmelomme og reflekterende påsyede forstærkninger. 

 

Størrelse XS – XXL

Artikelnr. 0088 335 1202 – 0088 335 1207 

SIKKERHEDSBUKSER   
ADVANCE X-Flex

 ②

I det eksklusivt til STIHL udviklede, ultralette og ekstremt 
åndbare skæreindlægsmateriale AVERTIC™ pro lite.  Dette 
materiale med seks lag er 20 % lettere end de tidligere 
skæreindlæg med seks lag. Farve sort og signalorange, speciel 
konstruktion i skridtet af hensyn til bevægelsesfrihed, yderstof 
særligt robust, elastisk og åndbart, knæbeskyttelse elastisk og 
vandtæt, torne- og fugtbeskyttelse nederst på buksebenene, 
smudsafvisende, lange ventilationslynlåse bagpå.

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1202 - 0088 342 1208 ① 
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Jakke   
ADVANCE X-TREEm

 ②

Udviklet specielt til STIHL, med mange praktiske detaljer: 
Højelastiske ProElast-materialeindlæg til optimal bevægelses-
frihed og åndbarhed. I farverne sort, signalorange og sølv. 
Fastgøringsmulighed for håndsavsbeskyttelsen. Aftage-
lige  ærmer, afstandsmateriale på skuldrene og justerbar 
ventilations åbning for en behagelig kropstemperatur. Slita-
gebeskyttelse vha. keramikbelagte besætninger på albuerne. 
Udvendigt skulderområde med DotGrip-slitagebeskyttelse. 
Stor synlighed vha. store områder i signalorange. To brystlom-
mer, en indvendig lomme og en ærmelomme. 
 
 
 

Størrelse XS – XXL

Artikelnr. 0088 335 0802 - 0088 335 0807 

SIKKERHEDSBUKSER   
ADVANCE X-TREEm

 ②

Udviklet specielt til STIHL, buks med skærebeskyttelse og 
uovertruffen komfort: Højelastisk ProElast. Optimal til klatring 
og velegnet til professionel brug under ekstreme forhold. I 
farverne sort, signalorange og sølv. Blødt og hurtigt tørrende 
indvendigt for. Brug af robuste, smuds- og vandafvisende 
materialer på bukseforsiden og sædet gør bukserne særligt 
velegnede til skovarbejde. Tægebeskyttelse vha. en meget 
åndbar gamache til fastgørelse på skoen. Slitage beskyttelse 
gennem brug af keramikbelagte besætninger. Let og særligt 
åndbar skærebeskyttelsesmateriale AVERTIC™ pro lite. Flad 
lomme med lynlås på hofte, sæde og lår. Ventilationsåbninger 
med lynlås til regulering af kropstemperaturen. Leveres med 
seler. 

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 342 1602 – 0088 342 1608 ① 
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Advance 

X-LIGHT

Meget lette bukser med skæreindlæg 
og ekstra høj bærekomfort

Advance 

X-FLEX

Elastiske beskyttelsesele-
menter sørger for mere 
bevægelsesfrihed og  
effektiv tornebeskyttelse

Advance 

X-TREEm

Meget høj bærekomfort 
og funktionelle detaljer. 
Specialdesignet til skovar-
bejdere.

Advance 

X-SHELL

Hurtigttørrende og varmende stoffer 
til brug på kolde dage

Advance 
X-VENT

Stærkt åndbare stoffer sørger for en 
behagelig kropstemperatur, ved arbej-
de under varme forhold.

Den perfekte kombination til 
ethvert brug 
ƒ
Modelserien ADVANCE byder på et godt afstemt system af jakker og bukser. Deres design og funktioner er udviklet således, at de 
kan kombineres på forskellig vis med hinanden. Valget træffes på baggrund af vejrforholdene og den tilsigtede anvendelse. Sættet 
ADVANCE X-TREEm fungerer bedst som en enhed, fordi det er beregnet til de specielle krav i forbindelse med skovarbejde.
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.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360 ① Målt fra linningen til buksernes kant
②  Patenteret i flere europæiske lande

SIKKERHEDSCHAPS Chaps 270°
Yderstof: 65 % polyester, 35 %  bomuld 

Foring: 100 %  poly ester

Til lejlighedsvis brug af motorsave. I farverne antracit og 
signalorange i jeanslook. Mere komfort takket være elastiske 
remme. Let og åndbar. Y-lukning til hurtig af- og påklædning. 
Reflekterende STIHL logo i højre side, udvidet skærebeskyt-
telsesområde.

 Sikkerhedsklasse 1, design B  

(EN ISO 11393)

Længde 100 cm ①

Artikelnr. 0088 521 0204 

Perfekt til  
lejlighedsvis brug

klatrebukser X-Climb
Yderstof: 89 % polyester, 11 % elasthan

Foring: 100 % polyester

Robuste klatrebukser uden skærebeskyttelse. Elastisk og 
åndbar, ekstra vandtæt ved knæene. Beskyttelse mod torne 
og vandindtrængen i nederste benområde, smudsafvisende, 
ventilationsåbninger med lynlåse bagtil, nyrebeskyttelse, kro-
ge til fastgøring af snørebånd, lukbare lommer, reflekterende 
detaljer. Brun.

Størrelse XS – XXL

Artikelnr. 0088 494 0002 – 0088 494 0007 

også perfekt til 
havearbejde

brandchaps  Firefighter
Yderstof: 79 % bomuld, 20 % polyester, 1 % kulfiber

Chaps, udviklet i samarbejde med redningstjensterne. Til brug 
på alarmstedet, hvor man hurtigt skal iføres en skærebeskyt-
tende forstærkning. Linning og ben clipses hurtig på med 
spænder. Stof i brandhæmmende materiale. 

 Sikkerhedsklasse 2, design A  

(EN ISO 11393)

Størrelse One size

Artikelnr. 7001 884 0817 

FS-benbeskyttelse
65 % polyester, 35 % bomuld

Patenteret og åndbar suppleren-
de stød beskyttelse til ekstreme 
arbejdsopgaver, til anbringelse i de 
indvendige benlommer. 

Længde 50 cm

Artikelnr. 0000 885 1801 

FS-seler
82 % polyester, 18 % elastodien (naturgummi),  

Forstærkningssøm og ryg: Læder

Elastiske seler med elastisk vel-
crolukning, forhindrer tryksteder 
forårsaget af bæreselen, universel 
til alle størrelser. Orange. 
 

Længde 110 cm 

Bredde 5 cm  

Artikelnr. 0000 884 1593 

Patent EP 
2465369 B1 ②
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Modelserien Classic

Skovjakke CLASSIC
7001 883 0444 –

7001 883 0464
42 / 44 – 62 / 64

    

– –

⬤ ⬤

Sikkerhedsoveralls 
CLASSIC

7001 883 4340 –

7001 883 4364

40 – 64,  
D100 – D112

A / 1 6 ⬤

Modelserien FUNCTION

SIKKERHEDSBUKSER 
FUNCTION Universal

0088 342 1502 –

0088 342 1508

XS – 3XL, S-6 – XL-6,  
M+6 – XL+6

    

A / 1 9 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SIKKERHEDSBUKSER  
FUNCTION Ergo

0088 342 1103 –

0088 342 1108

XS – 3XL, M-6 – XL-6,  
M+6 – XL+6, 99

A / 1 8  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Modelserien DYNAMIC

SIKKERHEDSBUKSER DYNAMIC
0088 342 1702 –

0088 342 1708
XS – 3XL   A / 2 8 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Modelserien ADVANCE

Skovjakke ADVANCE X-Vent
0088 335 1003 –

0088 335 1007
S – XXL

  – –

⬤

⬤ ⬤ ⬤

Skovjakke ADVANCE X-Shell
0088 335 1202 –

0088 335 1207
XS – XXL

SIKKERHEDSBUKSER ADVANCE 
X-Light

0088 342 1403 –

0088 342 1408
S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A / 1 6 ⬤ ⬤

⬤

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SIKKERHEDSBUKSER  
ADVANCE X-Flex

0088 342 1202 –

0088 342 1208
XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99   ⬤

Skovjakke ADVANCE X-TREEm
0088 335 0802 –

0088 335 0807
XS – XXL

  

– –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

m

SIKKERHEDSBUKSER  
ADVANCE X-TREEm

0088 342 1602 –

0088 342 1608
XS – 3XL, 99 A / 1 6 ⬤ ⬤ ⬤

⬤⬤ Fås
– Fås ikke

+ Egnet
++ Velegnet
+++ Fremragende

..  det sidste tal i artikelnummeret angiver   
størrelsen – se side 360

①   Til modeller uden knapper skal der benyttes seler med klemmer
② Kun i skridtet 
③ Forklaring af kontrolmærker på side 427
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0,7 – –

– / – / – – / – – / ⬤⬤ – / – / – ++ + + + – / – – / ⬤⬤ / –
Yderstof: 85 % polyester,  

15 % bomuld
Foring: 100 % polyester

1,6 – ⬤

1,25 – ⬤⬤ – / – / ⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤ ⬤⬤ / – / –

++ – ++ + – / 60

⬤⬤ / – / –

Antracit, signalorange: 100 % polyester
Sort: 65 % polyester,  

35 % bomuld
Foring: 100 % polyester

1,4 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ / –
Yderstof: 65 % polyester, 35 % bomuld

Signalorange: 70 % polyester, 30 % bomuld
Foring: 100 % polyester

1,5 – ⬤⬤ – / – / – ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – +++ ++ ++ ++ – / 80 – / ⬤⬤ / –

Yderstof 1: 50 % polyamid,  
50 % bomuld 

Signalorange: 70 % polyester,  
30 % bomuld 

Yderstof 2: 93 % polyamid,  
7 % polyurethan 

Foring: 100 % polyester

0,45

– –

– / – / ⬤

– / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / –

++ + +++ –

40+ / – – / ⬤⬤ / –

Advance X-Vent 
Yderstof: 100 % polyester

ADVANCE X-Shell 
Yderstof: 100 % polyester 

Membran: Polyurethan
0,7 – / – / – +++ +++ ++ +++

0,99

⬤ ⬤

– / – / ⬤

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤ ②

+ ++

+++ – 40+ / – – / ⬤⬤ / –

Advance X-Light 
Yderstof: 75 % polyester,  

20 % polyamid, 5 % polyurethan 
Foring: 100 % polyester

ADVANCE X-Flex 
Yderstof: 89 % polyester,  

11 % elastan 
Foring: 100 % polyester

1,3 – / ⬤⬤ / – +++ +++

m 0,65 – –

– / ⬤⬤ / –

– / –

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ++ +++ +++ + 40+ / – – / ⬤⬤ / –

ADVANCE X-TREEm 
Yderstof: 80 % polyester,  

15 % polyamid, 4 % elastan, 
1 % keramik

Foring: 66 % polypropylen,  
34 % polyesterm

1,2 ⬤ ⬤⬤ – / ⬤
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Rydningsbukser BASIC
Yderstof: 65 % polyester, 35 % bomuld

Praktiske rydningsbukser i teflonbehandlet Canvas. Stoffet er 
både vand- og smudsafvisende og olieresistent. Bredt refleks-
bånd rundt om begge bukseben giver god synlighed. Polstring 
fortil på knæ og lomme. Mulighed for ekstra polstring på højre 
lår (pude medfølger).

Størrelse 46 – 64

Artikelnr. 7001 884 5946 – 7001 884 5964 

Passende tilbehør:

FS-seler FS-benbeskyttelse

.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

Knæbeskyttere
100 % polyethylen

Farven sort, til indsætning i knæpol-
stringslomme, opfylder kravene iht. 
DIN EN 14404. Kan bruges sammen 
med knælommer i alle standard- 
arbejdsbukser.

 
Artikelnr. 0000 884 1595

FS-seler
82 % polyester, 18 % elastodien (naturgummi),  

Forstærkningssøm og ryg: Læder

Elastiske seler med elastisk velcrolukning, 
forhindrer  tryksteder forårsaget af bærese-
len, universel til alle størrelser. Orange.

Længde 110 cm Bredde 5 cm

Artikelnr. 0000 884 1593

Passende tilbehør:

Sikkerhedstøj  
– når der  
arbejdes  
med andre 
maskiner end 
motorsav
ƒ

 ● Giver optimal beskyttelse ved pleje af 
grønne områder

 ● Bekvemt at anvende

 ● Høj kvalitet med mange ekstrafunktioner
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Rydningsbukser  
TriProtect FS
Yderstof: 65 % genanvendt polyester, 35 % ekobomuld,  

Foring: 100 % polyester

Med tredobbelt funktion: Beskyttelse mod slag, torne og 
væske. Yderstof med vintagelook. Høj åndbarhed. Lynlåse til 
ventilation på bagsiden af låret. To hoftelommer med lynlås, 
baglomme og målebåndslomme i højre side. Lårlomme med 
integreret mobiltelefonlomme i venstre side.

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 458 0102 – 0088 458 0108 

Praktisk tilbehør:

FS-seler Knæbeskyttere FS-benbeskyttelse

① Patenteret i flere europæiske lande

Patent EP 
2465369 B1 ①

FS-benbeskyttelse
65 % polyester, 35 % bomuld

Patenteret og åndbar  supplerende 
stød beskyttelse til ekstreme arbejds-
opgaver, til anbringelse i de indvendige 
benlommer.

Længde 50 cm

Artikelnr. 0000 885 1801
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.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

Advarselstøj
ƒ

 ● Jakker med skæreindlæg til arbejde med 
motorsave over hoftehøjde

 ● Advarselstøj til god synlighed ved arbejde 
på veje og baner samt arbejde under for-
hold med vejrmæssigt ringe sigt

 ● Beskyttelsestøj til optimal beskyttelse  
i al slags vejr

 ● Beskyttelsestøj til arbejde med  
kratryddere eller motorsav

Advarselsjakke  
Vent
Yderstof: 100 % polyester

Let, elastisk og stærkt åndbar signaljakke til sommerlige 
temperaturer og omfattende kropslig aktivitet. Farve signal-
orange i funktionsstoffet Mag Cool, farven sort med let 
torne- og slitagebeskyttelse, 90 % polyester, 10 % elasthan, to 
bryst lommer, taljeelastik til god pasform, refleksstriber til god 
synlighed. 

Beskyttelsesklasse 2 (EN ISO 20471) 

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 326 0102 – 0088 326 0108 

Velegnet til brug
om sommeren

Advarselsjakke  
Comfort
Yderstof: 80 % polyester, 15 % polyamid, 5 % elastan

Højelastisk, let jakke med signalorange, refleksbånd og logo-
type i refleksfarve, godkendt efter EN ISO 20471, klasse 2 
(størrelse XS – S, beskyttelsesklasse 1). Hurtigttørrende 
 materiale med gode åndeegenskaber. Med lynlås og tryk-
knapper. Elastisk i taljen, blødt for, krave og albuer forstærket 
med Keprotec®.

Beskyttelsesklasse 2, størrelse XS – S beskyttelsesklasse  1 (EN ISO 20471) 

Størrelse S – 3XL

Artikelnr. 7001 883 2601 – 7001 883 2606 
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① Forklaring af kontrolmærker på side 427

Advarsels jakke med  
skæreindlæg  Protect MS
Yderstof og foring: 100 % polyester

 ①

Let og åndbar advarselsjakke med god bevægelsesfrihed. 
Farve: Signalorange/gul samt sort. Tornebeskyttelse på albuer 
og skuldre. Ventilationsmateriale på ærmerne. To brystlommer 
med lynlås, udgangsåbning til seletøj på ryggen, med åndbare 
ADVANCE-skæreindlæg på skuldre, ærmer og mave.

 Sikkerhedsklasse 1, design B (EN ISO 11393) 

Beskyttelsesklasse 2 (EN ISO 20471)

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr. 0088 326 0402 – 0088 326 0408 ① 

Advarselsbukser med  
skæreindlæg Protect MS
Yderstof og foring: 100 % polyester, 

Forstærkninger: 65 % polyester og 35 % bomuld

 ②

Robuste beskyttelsesbukser med funktionel materiale-
blanding. Farve: Signalorange/gul samt sort. Ventilations-
materiale på bagsiden af låret, robust materiale på knæ og 
underben. To sidelommer, en baglomme, en tomme stok lomme, 
nyrebeskyttelse, smæk, der kan knappes op, smæklomme og 
høj rygdel til kuldebeskyttelse.

 Sikkerhedsbukser, sikkerhedsklasse 1, design A  

(EN ISO 11393) Beskyttelsesklasse 2 (EN ISO 20471) 

Størrelse S – 3XL

Artikelnr. 0088 399 0103 – 0088 399 0108 ① 

Praktisk tilbehør:  
SELER
Yderstof og foring: 100 % polyester

Praktiske seler der ændrer bukserne  
Protect MS til overalls. Stor brystlomme.

One size

Artikelnr. 0088 522 0010

Advarselsjakke  
CLASSIC
Yderstof: 85 % polyester, 15 % bomuld

Jakke i meget slidstærkt vand- og smudsafvisende yderstof. 
Hele jakken er i signalorange og har flere og tydelige reflek-
ser, som giver maksimal synlighed. Godkendt iht. EN ISO 
20471, klasse 3. Praktiske lommer, ventilation bagtil samt 
netfor. 
 

Beskyttelsesklasse 3 (EN ISO 20471) 

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 7009 884 0648 – 7009 884 0664 
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.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

Advarselsjakke  
ADVANCE X-TREEm

Yderstof: 80 % polyester, 15 % polyamid, 4 % elastan,  

1 % keramik

Foring: 66 % polypropylen, 34 % polyester

Yderst elastisk og åndbar skovjakke med ekstra refleksstri-
ber for optimal synlighed. Der er mulighed for fastgørelse af 
håndsavsbeskyttelse. Aftagelige ærmer, justerbar ventilation 
samt slitage beskyttelse på albuer. 2 brystlommer, en inderlom-
me samt en lomme i ærmet.

Beskyttelsesklasse 2 (EN ISO 20471)

Størrelse XS – XXL

Artikelnr. 7001 883 2614 - 7001 883 2619 

Refleksvest
Yderstof: 100 % polyester

Praktisk refleksvest i signalorange og brede refleksbånd for 
høj synlighed. Rummelig og let at tage på.

Beskyttelsesklasse 2 (EN ISO 20471) 

Størrelse M/L – XL/XXL

Artikelnr. 7001 884 0607 – 7001 884 0608 

Regn- og 
funktionstøj
ƒ

 ● Åndbart funktionstøj er ideelt til  
fysisk krævende opgaver

 ● Optimal beskyttelse imod regn,  
vind og sne

 ● Fugttransport indefra og ud
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① Forklaring af kontrolmærker på side 427

REGNJAKKE Raintec

Med sammensvejsede sømme og vandafvisende lynlåse.  
I farverne sort og signalorange, reflekterende kantsnore,  
EN 343 klasse 3 (bedste kategori) inden for åndeaktivitet: 
RET < 10 m2 PA/W og vandtæthed: ≥ 10 000 Pa.

Jakke
Yderstof: 75  % polyester, 25 % polyuretan, membran: 100 % polyuretan, 

Foring: 100 % polyester

 ①

Lange ventilationsslidser under 
ærmerne, høj andel af signalorange,  
stort reflekterende STIHL logo på 
ryggen, viddeindstillelig softshell-
krave, sammenfoldelig hætte med 
skygge.

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 554 0103 – 0088 554 0107 

REGNBUKSER
Yderstof: 70 % polyester, 30 % polyamid, membran: 100 % polyuretan, 

Foring: 100 % polyester

 ①

Ventilationslynlåse på lårene,  
sidelynlås til lettere iførelse,  
ventilationsåbninger i hoftehøjde 
som adgang til arbejdsbukser, 
gennemprøvet tornebeskyttelse 
i ACTION ARCTIC på udsatte 
steder, praktisk lomme på låret. 

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 352 0003 - 0088 352 0007 

REGNJAKKE Duroflex
Ytmaterial: 100 % polyester, belægning: 100 % polyuretan

 ①

Af vandtæt, elastisk og slidstærkt 
materiale. Høj andel af signaloran-
ge. Vandsøjle: ≥ 5.000 mm. Åndbar 
takket være ventilationsåbninger  
på ærmerne samt på for- og 
bagsiden. Hætte, der kan gemmes 
i kraven. 
 
 
 
 

God i kombination med 
regnbukserne Raintec

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 554 0203 – 0088 554 0207 

Regnjakke
Yderstof: 100 % polyester

Regnjakke med langt rygstykke 
og kort forstykke. Lukkes med 
trykknapper fortil.

Størrelse M/L - XL/XXL

Artikelnr. 7001 884 9100 - 7001 884 9101 
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.. det sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen – se side 360

Funktionstøj ADVANCE
Yderstof: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elastan

Optimalt klima for kroppen og hurtigtørrende takket være 
bortledning af transpiration, indvævede funktionszoner uden 
syninger og lufthæmmende antibakterielle sølvioner ②. Den 
kropsnære pasform forhindrer flåt i at trænge ind. Med vævet 
motorsavsmotiv. UV-beskyttelse EN 13758-1: 50+.

Funktionstrøje med korte ærmer
 ①

 

Med rund hals. 

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 585 0048 - 0088 585 0064 

Funktionstrøje med lange ærmer

  ①

 

Lynlås, tommelfingerstrop. 

 

Sort

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0000 888 6048 - 0000 888 6064 

Funktionsbukser lang

  ①

 

Bagsiden af benene og 
bagdel med varmende funk-
tionszone.

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0000 888 5948 - 0000 888 5964 

① Forklaring af kontrolmærker på side 427
② Biocidprodukt

Strikket pullover 
X-FIT
Yderstof: 100 % uld

Varm og behagelig med for- 
stærkninger i Keprotec© på albuerne.  
Høj krave og lynlås samt  
manchetter med tommel- 
fingerhuller.

Antracit

Størrelse S – 3XL

Artikelnr. 7001 884 5407 – 7001 884 5412 

Værktøjs læderrem

Ekstremt robust, lang holdbarhed, ca. 3 mm  
tykt kerneokselæder.

4 cm Bredde, 125 cm længde

Farve Artikelnr.
 7001 881 0500 

Førstehjælpskit

Praktisk førstehjælpskit, der indeholder sterilt kompres,  
(17 x 17 cm), sårrens, plaster, bomuldsforbinding samt spejl.

Artikelnr. 7001 884 2600 
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Funktions-T-Shirt  
DYNAMIC Mag Cool
Yderstof: 100 % polyester

  ①

 

Med MS 661 C-M grafiktryk. Ekstremt funktionel, 
 transporterer fugt væk fra kroppen, åndeaktiv,  
hurtigttørrende, lugtneutral.

Signalorange med sort tryk

Størrelse S – XXL

Artikelnr. 0088 302 0148 - 0164 

seler
70 % polyester, 30 % gummi

Brede seler med læderstropper til bukser med seleknapper. 

Med knapper 

Længde 118 cm Bredde 5 cm

Artikelnr. 7001 885 1501

Længde 118 cm Bredde 5 cm

Artikelnr. 7001 885 1500 
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① Jeansstørrelser er angivet i tommer. Målingen i tommer ganget med 2,54 er lig med taljeomkredsen  3 og indersiden 5 i cm.

1 Kropsstørrelse 
Fra top til tå 

2 Brystmål 
Omkring det bredeste sted på  
brystpartiet

3 Taljemål 
Måles rundt taljen, uden at  
stramme målebåndet 
A  Bukser: Målet på linningen 

(måles ved bukselinningen)
 B  Overalls: Mavemål 

(måles i navlehøjde)
4 Hoftemål  

Største omkreds omkring bagdelen
5 Benlængde 

 Målt fra skridtet ned til gulvet
6 Lårmål 

Kraftigste sted på låret
7 Armlængde 

Målt fra spidsen af skulderen over 
albuen til knoerne med bøjet arm

 Jakkelængde 
Uden krave til søm  
(målt på en passende jakke)

Tøj efter mål

Stå med en opret, afslappet holdning. Få en medhjælper til at kontrollere dine mål. Til 
bestilling af tøj efter mål skal du bruge de nedenfor anførte mål. Det vil være nyttigt, 
hvis du angiver den størrelse, du normalt bruger. Desuden kan du for at være mere 
præcis f.eks. angive: "Som størrelse M, men med 8 cm kortere ben eller ca. 5 cm smal-
lere talje." Priser og leveringsbetingelser i forbindelse med specialstørrelser oplyses 
af din STIHL forhandler.

Sådan laver du en    
korrekt bestilling

1. Vælg ønsket model.
2. Find først frem til din størrelse 

i tabellerne. Til jakker: Udvalg 
efter brystmål eller internationale 
størrelser. Til bukser ①: Udvalg efter 
jeansmål eller internationale størrelser

3. Udfyld bestillingsnummeret (..) med 
det tal, der svarer til din internatio-
nale størrelse: 
Normale størrelser 
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, 
XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
Korte størrelser 
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, 
XXL-6=..17 
Lange størrelser 
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, 
XL+6=..26

4. Vigtigt: De anførte mål er kropsmål. 
Færdigsyede beklædningsstykker 
afviger fra kropsmålene. 
Skærebeskyttelsestøjet er godkendt 
iht. EU- (2016 / 425 og svarer til 
CE-kategori 3.

Damestørrelser måles ud fra hofteom-
kreds og indersøm eller jeanslængde. 
De internationale størrelser er baseret 
på herrestørrelser – kvinder bør ge-
nerelt vælge en størrelse mindre end 
deres sædvanlige størrelse.
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Internationale normale størrelser / International normal sizes

Størrelse (artikelnr.) / 
Size (Order Number)

XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Højde 
Body height, cm 1

170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Brystmål 
Chest circumference, cm 2

76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Taljemål 
Waist circumference, cm 3

62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Hoftemål 
Seat circumference in cm 4

76 – 82 82 – 88 88 – 104 104 – 110 110 – 116 116 – 122 122 – 128

Jeansmål i tommer talje / længde 
Jeans size in inch Waist / length

25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Internationale korte størrelser / International short sizes

Størrelse (artikelnr.) / 
Size (Order Number)

S–6 (..13) M–6 (..14) L–6 (..15) XL–6 (..16) XXL-6 (..17)

Højde 
Body height, cm 1

166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178 174 – 180

Brystmål 
Chest circumference, cm 2

84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124

Taljemål 
Waist circumference, cm 3

74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120

Hoftemål 
Seat circumference in cm 4

82 – 88 88 – 104 104 – 110 110 – 116 116 – 122

Jeansmål i tommer talje / længde 
Jeans size in inch Waist / length

29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5 43 – 47 / 31

Internationale lange størrelser / International long sizes

Størrelse (artikelnr.) / 
Size (Order Number)

S+6 (..23) M+6 (..24) L+6 (..25) XL+6 (..26)

Højde 
Body height, cm 1

178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Brystmål 
Chest circumference, cm 2

84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Taljemål 
Waist circumference, cm 3

68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Hoftemål 
Seat circumference in cm 4

80 – 86 86 – 102 102 – 108 108 – 114

Jeansmål i tommer talje / længde 
Jeans size in inch Waist / length

27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5

Sikkerhedsoverall CLASSIC D-størrelse / BIB PROTECTIVE TROUSERS D-SIZES

Specialstørrelse / 
odd sizes

D100 D104 D108 D112

Højde 
Body height, cm 1

176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188

Taljemål 
Waist circumference, cm 3

89 – 109 93 – 113 98 – 118 103 – 123

Benlængde 
Inner leg lenght, cm 5

81 82 83 84

Sikkerhedsoverall CLASSIC / BIB PROTECTIVE TROUSERS CLASSIC
Internationale størrelser 
(modsv. damestørrelse) / 
international sizes  
(corresp. women size)

40 
(30)

42 
(32)

44 
(34)

46 

(36)
48 

(38)
50 

(40)
52 

(42)
54 

(44)
56 

(46)
58 

(48)
60 

(50)
62 

(52)
64 

(54)

Højde 
Body height, cm 1

158 –  
164

164 –  
170

164 –  
170

170 –  
176

170 –  
176

176 –  
182

176 –  
182

182 –  
188

182 –  
188

182 –  
188

182 –  
188

188 –  
194

188 –  
194

Talje 
Waist circumference, cm 3

63 –  
83

67 –  
87

72 –  
76

76 –  
80

80 –  
84

84 –  
88

88 –  
92

92 –  
96

96 –  
100

100 –  
104

104 –  
108

108 –  
112

112 –  
116

Benlængde 
Inner leg lenght, cm 5

77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 85 85

Skovjakke CLASSIC / CLASSIC EN ISO 20471 / JACKET CLASSIC / JACKET CLASSIC EN ISO 20471

Internationale størrelser / 
international sizes

XS  
(42 – 44)

S  
(46 – 48)

M  
(50 – 52)

L  
(54 – 56)

XL  
(58 – 60)

XXL  
(62 – 64)

3XL  
(66 – 68)

Højde 
Body height, cm 1

164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200

Brystmål
Chest circumference, cm 2

102 – 106 110 – 114 118 – 122 126 – 130 134 – 138 142 – 146 150 – 154

Skovjakke CLASSIC / CLASSIC EN ISO 20471 / JACKET CLASSIC / JACKET CLASSIC EN ISO 20471

Internationale størrelser / 
international sizes

XS  
(42 – 44)

S  
(46 – 48)

M  
(50 – 52)

L  
(54 – 56)

XL  
(58 – 60)

XXL  
(62 – 64)

3XL  
(66 – 68)

Højde 
Body height, cm 1

170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194

Brystmål 
Chest circumference, cm 2

111 114 115 118 126 134 142
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Sikkerhedssko Worker S2 

Ydermateriale af førsteklasses åndbart nubuklæder og teks-
tilindsats. Høj bærekomfort takket være polstret skaftkant, 
isolerende PU-mellemsål, ergonomisk og udskiftelig indersål. 
Lav vægt. Orange refleksmateriale hele vejen rundt. Skridfa-
ste og grovmønstrede olie- og brændstofresistente profilsåler 
iht. EN ISO 20345 S2. 

Størrelse 39 – 48

Artikelnr. 0088 530 0239 – 0088 530 0248 

NYHED

Sikkerhedsstøvler Worker S3 

Ydermateriale af førsteklasses meget åndbart nubuklæder og 
tekstilindsats. Høj bærekomfort takket være polstret skaftkant, 
isolerende PU-mellemsål, komfortabel og udskiftelig indersål, 
mellemsål i stål samt lav vægt. Orange refleksmateriale hele 
vejen rundt og grovmønstrede olie- og brændstofresistente 
profilsåler iht. EN ISO 20345 S3. 

Størrelse 39 – 48

Artikelnr. 0088 489 0139 – 0088 489 0148 

NYHED

De sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen: 
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Sikkerhedssko  
uden  
skæreindlæg
ƒ

 ● Sikkert fodfæste og god beskyttelse med 
skridsikker profileret sål og stålsnude

 ● Til arbejde udendørs eller på værksted

 ● Høj komfort og god beskyttelse             
mod skader

362 Personligt sikkerhedsudstyr



Læderstøvler
med 
skæreindlæg
ƒ

● Giver den rigtige beskyttelse ved 
arbejde med motorsaven

● Med stålkappe og skæreindlæg

● Sikkert fodfæste og stabil støtte til foden

① Forklaring af kontrolmærker på side 427

Motorsavs-Læderstøvler 
FUNCTION

①

Ydermateriale i vandafvisende, gennemgående okselæder. Høj 
bærekomfort takket være åndeaktivt tekstilfor med polstret 
skaftkant, robuste snøreelementer med strammekroge, slid-
stærk og modstandsdygtig tåkappe, dæmpende PU-mellems-
ål, godt fodfæste med skridsikker profilsål. Sort.

Størrelse 39 – 47

Artikelnr. 0088 532 0439 – 0088 532 0447

Motorsavs-Læderstøvler 
DYNAMIC Ranger

①

Ydermateriale i eksklusivt vandafvisende okselæder. Høj 
brugskomfort, åndbart tekstilfor med polstret skaftkant, 
slitage- og friktionsfast tåkappe, robuste snøreelementer, 
dæmpende PU-mellemsål, godt fodfæste med skridsikker 
profilsål. 

Størrelse 36 – 50

Artikelnr. 0088 532 0536 – 0088 532 0550
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Motorsavs-Læderstøvler 
DYNAMIC GTX

   ①

Ydermateriale af vandafvisende læder, kombineret med den 
vandtætte og åndbare GORE-TEX® Extended Comfort-mem-
bran. Høj komfort takket være ergonomisk blød indersål, 
snørebåndshuller med let indføring, slidstærk tåbeskyttelse, 
godt fodfæste vha. skridsikre profilsåler, refleksindsatser til 
øget sikkerhed. 

Størrelse 36 – 50 
Artikelnr. 0088 532 0236 – 0088 532 0250 

Motorsavs-Læderstøvler  
DYNAMIC S3

 ①

Ydermateriale af førsteklasses og meget vandvisende nub-
uklæder, der er garvet på en bæredygtig måde. Kan anvendes 
til alle formål, takket være S3-perforeringsbeskyttelse også 
egnet til byggepladser. Særligt åndbart indermateriale for god 
fugtighedstransport, polstret skaftkant, robuste snøreelemen-
ter med strammekroge, letløbsøjer, udtagelig og ergonomisk 
indlægssål, stålmellemsål som gennemtrædningsbeskyttelse 
og indirekte skæreindlæg, slitage- og friktionsfast tåkappe, 
dæmpende PU-mellemsål, godt fodfæste med skridsikker 
profilsål. 

Størrelse 38 – 48

Artikelnr. 0088 532 0138 – 0088 532 0148 

Motorsavs-Trekkingstøvle  
ADVANCE GTX

  ①

Ydermateriale i eksklusivt og særligt vandafvisende bjerg-        
oksevelourlæder, til professionelt arbejde med motorsave på 
skråninger og til træpleje. Farve sort og orange, robuste snø-
reelementer med strammekroge, letløbsøjer, vandtæt og særligt 
åndeaktiv GORE-TEX®-membran. Eksklusiv, udtagelig og særligt 
sugende ergonomisk indlægssål, supplerende fugt- og slitage-
beskyttelse med høj gummikant, dæmpende PU-mellemsål, godt 
fodfæste med skridsikker specialprofilsål. 
 

Størrelse 39 – 48

Artikelnr. 0088 532 0339 – 0088 532 0348 

De sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen: 
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

① Forklaring af kontrolmærker på side 427
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Motorsavs-gummistøvler  
Special

 ①

Håndfremstillede motorsavs-gummistøvler af naturgummi. 
Grovmønstrede, selvrensende gummiprofilsåler, der står godt 
fast. Gummiskaft med snøre, refleksbånd, profil ved svangen, 
godt fodfæste takket være skridsikre profilsåler.

Størrelse 36 – 50

Artikelnr. 0088 493 0036 – 0088 493 0050 
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Arbejdssko uden skæreindlæg

Sikkerhedssko  
Worker S2 NYHED 0088 530 02.. – ⬤⬤ / – / S2 1,0 – – – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – –

Sikkerhedssko  
Worker S3 NYHED 0088 489 01.. – ⬤⬤ / – / S3 1,3 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – – –

Støvler med skæreindlæg

Læderstøvler  
FUNCTION 

0088 532 04.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S2 1,9 1 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

Læderstøvler  
DYNAMIC Ranger

0088 532 05.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S2 1,9 1 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

Læderstøvler  
DYNAMIC S3

0088 532 01.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S3 2,0 1 ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

Læderstøvler  
DYNAMIC GTX

0088 532 02.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S2 2,2 1 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ – – ⬤

Trekkingstøvler ADVANCE 
GTX

0088 532 03.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S2 2,5 2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤

GUMMISTØVLEr  
Special

0088 493 00.. 35 ⬤⬤ / ⬤⬤ / S2 3,1 3 – ⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – –

⬤⬤ Standard
– Fås ikke

Outlast strømpe
50 % outlast, 24 % uld, 20 % polyamid,  

6 % lycra

Strømper i outlastmateriale som 
holder fødderne både tørre 
og varme. Outlastmaterialet 
transport erer fugten væk, og på 
den måde holdes fødderne tørre, 
selv i gummistøvler.

Størrelse 37 / 39 – 46 / 48

Artikelnr. 7001 884 1004 – 7001 884 1007 

Snørebånd (Ikke illustreret)

Worker S2, 110 cm

Artikelnr. 0000 884 1599

Worker S3, 140 cm

Artikelnr. 0000 885 1700

Ranger / Ranger GTX, 160 cm

Artikelnr. 0000 884 1589

Advance GTX, 230 cm

Artikelnr. 0000 884 1782

Function, 190 cm

Artikelnr. 0000 884 1783

Dynamic GTX, 170 cm

Artikelnr. 0000 889 9200
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Hoved- og 
ansigts-
beskyttelse samt 
arbejdshandsker
ƒ

 ● Beskytter hoved, ører og ansigt imod  
motorstøj, spåner, splinter og småsten

 ● Individuelt indstillelige ansigts- og 
høreværnskombinationer

 ● Beskyttelse til ører, øjne og hænder,  
der passer til individuelle behov

Høreværn

Timbersports®  Edition 

Et must til store og små fans. Høreværn i TIMBERSPORTS®- 
design med polstret hovedbøjle og bløde puder, der giver 
behagelig bærekomfort.

Til voksne  

EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
Artikelnr. 0000 884 0546 

Til børn

EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Artikelnr. 0000 884 0547 

NYHED

S2H 

Let og komfortabelt høreværn med god dæmpning. Med 
bløde puder og polstret hovedbøjle, der giver behagelig 
bærekomfort.

EN 352 SNR 30 ((H: 34, M: 27, L: 18) til 110 dB(A))

Artikelnr. 0000 889 9022 

NYHED

Høreværn   
med FM-radio 

WorkTunes Pro 
Høreværn med FM-radio. Moderne elektronik giver meget 
god lydkvalitet. Integreret antenne for at forhindre skade 
eller fastklemning. Dual Shell Design med al elektronik på 
ydersiden, som giver bedre beskyttelse mod sved og fugt. 
Guide-stemme forenkler f.eks. søgning efter radiokanaler 
betydeligt. Kan tilsluttes mobilen via et kabel.

Høreværn, orange 

EN 352, SNR 32 (H: 34; M: 29; L: 22) (op til 112 dB(A))
Artikelnr. 7001 884 2262 

Hjelmfæste, orange

EN 352, SNR 31 (H: 33; M: 28; L: 21) (op til 111 dB(A))
Artikelnr. 7001 884 2263 
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Høreværn med Bluetooth®

ADVANCE ProCOM høreværn
Intelligent, effektiv og komfortabel kommunikation

ADVANCE ProCOM er på én gang høreværn og en innovativ 
kommunikationsløsning, der er tilpasset professionelles behov 
inden for skovbrug. Teknologien giver mulighed for netværks-
forbindelse af op til 16 personer, hvilket gør det muligt for 
brugerne at være i direkte kontakt med hinanden over en 
afstand på op til 600 m. Hvert headset fungerer desuden som 
forstærker, så større grupper kan opnå længere rækkevidder. 
Den gode stemmekvalitet tillader tydelig og bekvem kommu-
nikation, hvilket er særligt vigtigt i forbindelse med krævende 
opgaver. Maskinstøj dæmpes aktivt med filtrering - det giver 
dig ekstremt effektiv dæmpning af støj og larm. Mange smart-
phonefunktioner kan bruges via Bluetooth®, uden at enheden 
skal tages op af lommen. Klassiske trådløse enheder kan også 
integreres i kommunikationen med Bluetooth® via ADVANCE 
ProCOM, så også brugere uden høreværn kan kommunikere 
med. En indbygget FM-radio sørger for underholdning til 
arbejdet. Fås også som eftermonterbart sæt med ADVANCE 
ProCOM høreværn med hjelmfæste til hjelmene FUNCTION 
Universal og ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23) ①

Kompleks teknologi –  
let at betjene

ADVANCE ProCOM imponerer med en særligt enkel 
betjeningslogik. De store ergonomiske knapper er lette 
at mærke forskel på og betjenes nemt.  
 

Artikelnr. 0000 884 0544 

①  Ved brug af modellen ADVANCE ProCOM høreværn
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① 100 % UV beskyttelse
②  Ved arbejde med trimmere, kantskærere, kratryddere, løvblæsere, sprøjter og skæremaskinerskal der altid anvendes øjenværn (briller iht EN 166)
③  Forklaring af kontrolmærker på side 427

Ansigts-/høreværn
kort med kunststofvisir

ADVANCE GPC 28
 ③

Professionel kombination, optimal 
 balance, bærebånd indstillelige i flere trin, 
 dughæmmende  overfladebehandling på 
begge sider, aftagelige høreværn  afhængigt 
af anvendelse, pandebeskyttelse med 
ventilationsslidser, med polykarbonatvisir. 
Optimal komfort og vægtfordeling takket 
være holdesystem hele vejen rundt.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16) ①②

Artikelnr. 0000 884 0256 

Visir V4

Visir med skærm og hjelmfastgørelse 
til hjelmene G2000 og G3000.

Polykarbonat V4F ①②

Artikelnr. 7001 884 2226 

Rustfrit stål  V4C ②

Artikelnr. 7001 884 2225 

Ætset stål  V4J ②

Artikelnr. 7001 884 2273 

Visir V5

Visir til ansigts-/høreværn i  
serien 500 og hjelmen G3000.

Polykarbonat 5F-11 ①②

Artikelnr. 0000 884 0239 

Rustfrit stål  5C-1 ②

Artikelnr. 0000 884 0248 

Ætset stål 5J-1 ②

Artikelnr. 0000 884 0249 

Ørepropper

Peltor Expand ørepropper, der effektivt 
dæmper. Ekspanderer efter at man har sat 
dem i, perfekt pasform. 5 pakker af 10 stk.

EN 352. SNR 28 (H: 30; M: 24; L: 22)  
(108 dB(A))

Artikelnr. 7001 884 2203 

Ørepropper 
DYNAMIC GPC 30

Med blødt polstret hovedbøjle og 
ørekapsler. Forstørret visir, indvendigt 
med dughæmmende overfladebe-
handling, ekstra pandebeskyttelse, 

EN 166, EN 352, SNR 30 (H : 34; M: 
27; L: 18) (op til 110 dB(A))  ②③

Artikelnr. 0000 884 0253 

NYHED

DYNAMIC GB 29

Alsidige høreværn. Med Bluetooth®, så du kan anvende 
 smartphonefunktioner såsom opkald og musik uden at 
skulle tage din enhed op af lommen. Separat AUX-indgang, 
 batteridriftstid op til 38 timer.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Artikelnr. 0000 884 0519 

 

Høreværn  
WS ALERT XP 

Høreværn, der dæmpes direkte ved skadelige impulslyde, og 
som har en meget sofistikeret medhørsfunktion. Omgivende 
lyde høres tydeligt, og samtale kan foretages normalt. Medhør 
kan være aktiv, mens du taler i telefon eller lytter til musik 
eller radio. Dobbeltskalkonstruktionen beskytter elektronikken 
i høreværnet optimalt. Også udstyret med Bluetooth®,  
dynamisk højttaler, hukommelsesfunktion til radiokanaler  
og batteriopladning via kabel eller USB. 2 AA-batterier  
og 3,5 mm stereokabel (FL6CE) for tilslutning til ekstern 
medieafspiller medfølger. Genopladelige batterier, LR6 NM, 
fås som tilbehør.

Høreværn, sort 

EN 352, SNR 32 (H: 31; M: 29; L: 24) (op til 112 dB(A))
Artikelnr. 7001 884 0511 

Hjelmfæste, sort

EN 352, SNR 31 (H: 32; M: 29; L: 23) (op til 111 dB(A))
Artikelnr. 7001 884 0510 

Høreværn med Bluetooth® Visir
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Ansigts-/høreværn
kort med nylongitter

ADVANCE GPA 28
 ③

Professionel kombination, optimal 
balance, bærebånd indstillelige i flere 
trin, kan bæres med og uden høreværn 
afhængigt af anvendelse, pandebe-
skyttelse med ventilationsslidser, med 
nylongitter (polyamid PA). Optimal 
komfort og vægtfordeling takket være 
holdesystem hele vejen rundt.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16) ②

Artikelnr. 7001 884 0509 

DYNAMIC GB 29 PC

Med polycarbonatvisir i overens-
stemmelse med EN 166.  
Bluetooth® kan bruges til anven-
delse af smartphonefunktioner 
som opkald og musik uden at skulle 
tage din enhed op af lommen.

Artikelnr. 0000 884 0538 

DYNAMIC GB 29 PA

Med nylonnet (polyamid PA) i 
overensstemmelse med EN 1731. 
Med Bluetooth®, så du kan anvende 
smartphonefunktioner såsom op-
kald og musik uden at skulle tage 
din enhed op af lommen.

Artikelnr. 0000 884 0537 

Ansigts-/høreværn
med Bluetooth®

DYNAMIC GPA 30

Med blødt polstret hovedbøjle og 
høreværn. Forstørret visir, ekstra  
pandebeskyttelse. 

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H : 34;  
M: 27; L: 18) (op til 110 dB(A)) ②

Artikelnr. 0000 884 0254 

NYHED
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Modelserie G

G2000
HjelmHjelm 7001 884 2238

H31P3K, SNR 30
(H:35; M:27; L:20)

352, 397, 1731 Stålnet rustfri 4C, skærm V43 ⬤ ⬤ ⬤

G3000
HjelmHjelm 7001 884 0160

H31P3E, SNR 30
(H:35; M:27; L:20)

352, 397, 1731 Ætset gitter 5J, skærm V56 ⬤ ⬤ ⬤ •
G3000 med radio
HjelmHjelm 7001 884 2305

HTRX-SP3-01, SNR 29
(H:35; M:26; L:16)

352, 397, 1731 Ætset gitter 5J, skærm V56 ⬤ ⬤ ⬤ •
Modelserie FUNCTION

FUNCTION Universal
HjelmHjelm 0000 888 0809

SNR 26
(H:31; M:23; L:16)

352, 397, 1731 Nylonnet, lang levetid • ⬤ • • •
Modelserie advance

ADVANCE X-Vent
HjelmHjelm 0000 888 0805

SNR 29
(H:34; M:27; L:19)

352, 397, 1731 Ætset gitter, meget høj lystransmission • ⬤ ⬤ • • •
ADVANCE X-Vent Bluetooth®
HjelmHjelm 7001 200 0042

SNR 27
(H:31; M:23; L:18)

352, 397, 1731 Ætset gitter, meget høj lystransmission ⬤ ⬤ • • ⬤

ADVANCE X-CLIMB ME NYHEDHjelmHjelm 0000 888 0814
SNR 28

(H:35; M:26; L:16)
12492, 397, 352,

1731
Ætset gitter, meget høj lystransmission • ⬤ ⬤ • •

X-Forest NYHEDHjelmHjelm 7001 888 0800
X4P3, SNR 32

(H:36, M:30, L:21)
352, 397, 1731 Ætset gitter, meget høj lystransmission • ⬤ ⬤ ⬤ • •

Hjelme

G3000 med radio FUNCTION UniversalG3000G2000

⬤⬤ Standard

• Extra tilbehør
– Fås ikke

+ Normal
++ Egnet
+++ Velegnet

① Forklaring af kontrolmærker på side 427
② Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i hjelmsæt). 

Yderligere informationer findes fra side 374

  Kun så længe lager haves!

NYHED
ADVANCE X-CLIMB ME

NYHED
X-ForestADVANCE X-Vent ADVANCE X-Vent 

Bluetooth®
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Tilbehør ②

Hjelm Polyetylen 4-punkt – ⬤⬤ Huller, 6 ++ Kunstlæder ⬤⬤ 75 % – ++ ⬤⬤ – – – –

Hjelm Polyetylen 4-punkt – ⬤⬤ Huller, 24 ++ Kunstlæder ⬤⬤ 82 % – +++ ⬤⬤ – – – •

Hjelm Polyetylen 4-punkt – ⬤⬤ Huller, 24 ++ Kunstlæder ⬤⬤ 82 % – +++ ⬤⬤ – – – •
Tilbehør ②

Hjelm ABS 4-punkt • – Slidser + Kunstlæder ⬤⬤ 59 % – ++ • • – – •
Tilbehør ②

Hjelm ABS 6-punkt • ⬤⬤ Slidser +++ Funktions materiale ⬤⬤ 75 – 80 % – +++ • – • • –

Hjelm ABS 6-punkt ⬤ ⬤⬤ Slidser +++ Funktions materiale – 75 – 80 % – +++ • – • ⬤⬤ –

Hjelm ABS 6-punkt • ⬤⬤ Slidser +++ Kunstlæder ⬤⬤ 65 – 70 % – +++ • – – – •

Hjelm ABS 4-punkt • ⬤⬤ Huller, 10 +++ Kunstlæder ⬤⬤ 75 % – +++ ⬤⬤ – • – •
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ADVANCE X-Climb ME 
ƒ
UniversalkLAtrehjelm til brug 
i træer og på jorden

Klatrehjelmen ADVANCE X-Climb ME imponerer med høj bærekomfort, god 
balance og synlighed samt høj beskyttelse mod larm. Den opfylder standarderne 
EN 391 og EN 12492 og er dermed egnet til alle opgaver i træer og på jorden. 

Refleksmærkater 

for god synlighed hele vejen rundt
Hovedbånd MED
HURTIGJUSTERING 

for komfortabel tilpasning 
af det indvendige udstyr

4-punkts-hagerem

med innovativ selvlåsende 
magnetlukning 

Meget dæmpende høreværn

til reduktion af støjniveauet (SNR 28)

Store 
ventiLAtionsåbninger  

for høj bærekomfort

Ætset gitter,

for lang levetid 



600 m600m IP64

①

Bekvem og effektiv kommunikation – med 
sættet med ADVANCE ProCOM-ørekapsler

Med kommunikationsløsningen ADVANCE ProCOM 
kan op til 16 personer oprette netværksforbindelse til 
hinanden via høreværnene, så brugerne kan være i direkte 
kontakt med hinanden over en afstand på op til 600 m. 
Via Bluetooth®-forbindelse til din smartphone kan du føre 
telefonsamtaler eller bruge stemmeassistenter, uden at 
mobiltelefonen skal op af lommen.

① Forklaring af kontrolmærker på side 321

INTELLIGENT KOMBINATION!

ADVANCE 
X-Climb ME

ADVANCE ProCOM høreværn med hjelmfæste
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Sæt med  
Bluetooth®- 
ørekapsler

Mange smartphonefunktioner kan bruges via Bluetooth®, f.eks. 
telefon og musik, uden at enheden skal tages op af lommen. 
Passer til hjelmsæt ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent  
Bluetooth® og X-Forest.

EN 352, SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)

Artikelnr. 0000 889 9043 

Tilbehør til hjelmsæt

① Ved anvendelse af varianten ADVANCE ProCOM høreværn med hjelmfæste i kombination med hjelmene FUNCTION Universal og ADVANCE X-Climb og G3000

ADVANCE ProCOM 
høreværn med hjelmfæste
Intelligent, effektiv og  
komfortabel kommunikation 

NYHED

ADVANCE ProCOM er på én gang høreværn og en innovativ kommunikationsløsning, der er tilpasset professionelles behov inden for 
skovbrug. Teknologien giver mulighed for netværksforbindelse af op til 16 personer, hvilket gør det muligt for brugerne at være i direkte 
kontakt med hinanden over en afstand på op til 600 m. Hvert headset fungerer desuden som forstærker, så større grupper kan opnå 
længere rækkevidder. Særligt i forbindelse med krævende opgaver giver ADVANCE ProCOM med sin gode stemmekvalitet tydelig og 
bekvem kommunikation samt særligt enkel og komfortabel betjening via ergonomiske knapper. Maskinstøj dæmpes aktivt med filtrering. 
Det giver dig ekstremt effektiv dæmpning af støj og larm. Mange smartphonefunktioner kan bruges via Bluetooth®, uden at enheden skal 
tages op af lommen. Klassiske trådløse enheder kan også integreres i kommunikationen med Bluetooth® via ADVANCE ProCOM, så også 
brugere uden høreværn kan kommunikere med. En indbygget FM-radio sørger for underholdning til arbejdet. Fås også som høreværn 
ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21) ①

Artikelnr. 0000 889 8011 

Regnbeskyttelse  
indvendig montering

Forhindrer effektivt regn, sne eller  
småpartikler i at trænge ind oppefra.

Passer til hjelm FUNCTION Universal, G3000, X-Forest

Artikelnr. 7001 884 2297 

Passer til hjelm  modelserien ADVANCE

Artikelnr. 0000 889 8006 

Høreværn  
med hjelmfæste

Godt og alsidigt høreværn med  
hjelmfæste til STIHL hjelmer G3000,  
Function Universal, X-Climb, X-Forest og  
visirpakke ADVANCE GPA 28 og  
GPC 28. 

EN 352, SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)

Artikelnr. 7001 884 2277 
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⬤⬤ Standard
– Fås ikke
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Modelserie universal

universal
V9C, V9A, V6B 0000 884 0193 V9C, integreret i hjelm

EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤0000 884 0194 V9A, integreret i hjelm

7001 884 0100 V6B, kan integreret i hjelm

universal 
Solus

7001 884 0305 Med UV-filter EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤

universal
Metaliks

7001 884 0300 Allround EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤ ⬤

Modelserie DYNAMIC

DYNAMIC 
Light Plus

0000 884 0372 Meget høj kontrastforstærkning

EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤⬤ – ⬤0000 884 0371 Optimale ved stærkt sollys

0000 884 0370 Optimale ved begrænset lys

BESKYTTELSESBRILLER

376 Personligt sikkerhedsudstyr



377Personligt sikkerhedsudstyr

T
il

b
e

h
ø

r



St
ør

re
ls

er

A
rt

ik
e

ln
u

m
m

e
r

M
at

er
ia

le

St
an

da
rd

Yd
ee

vn
en

iv
ea

ue
r 

ih
t. 

E
N

 3
88

: S
lit

ag
e/

 
sn

it/
vi

de
re

ri
vn

in
g/

 
pe

rf
or

er
in

g/
sn

it 
IS

O

Pa
sf

or
m

/d
es

ig
n

Fø
ls

om
he

d

Sl
id

st
yr

ke

Ku
ld

e

Li
nn

in
g

Eg
en

sk
ab

er

Modelserien FUNCTION

Beskyttelseshandsker

FUNCTION  
Sensotouch

M=9
L=10

XL=11

0088 611 1509

0088 611 1510

0088 611 1511

Strikstof med 
nitrildypning

EN 388
EN 420

4 / 1 / 2 / 1 / X +++ +++ + – Elastisk
Velegnet til betjening 
af smartphones eller 

tablets

FUNCTION 
DuroGrip

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 1008

0088 611 1009

0088 611 1010

0088 611 1011

Strikstof med  
latexdypning

EN 388
EN 420

1 / 2 / 2 / 2 / X ++ + +++ ++ Elastisk
Godt (våd-) greb, 
god beskyttelse 

mod fugt

Kuldebeskyttelseshandsker

FUNCTION 
 ThermoGrip

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 1208

0088 611 1209

0088 611 1210

0088 611 1211

Strikstof med  
latexdypning

EN 388
EN 420
EN 511

2 / 2 / 3 / 2 / X ++ + +++ +++ Elastisk
Godt (våd-) greb, 
god beskyttelse 

mod fugt

Modelserien dynamic

Beskyttelseshandsker

DYNAMIC  
SensoLight

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 0808

0088 611 0809

0088 611 0810

0088 611 0811

Fårelæder/ 
tekstilhåndryg

EN 388
EN 420

1 / 1 / 1 / 2 / X ++ +++ ++ –
Elastisk,  

velcroluk-
ning

Refleksbånd,  
let

DYNAMIC 
Vent

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 1708 ①
0088 611 1709 ①
0088 611 1710 ①
0088 611 1711 ①

Syntetisk læder/
tekstilhåndryg

EN 388
EN 420

2 / 1 / 2 / 1 / X ++ ++ – –
Elastisk,  

velcroluk-
ning

Let,  
åndbar

+ Egnet
++ Velegnet

+++ Fremragende
– Fås ikke

① Fås fra foråret 2022!

ARBEJDSHANSKER
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Modelserien dynamic

Kuldebeskyttelseshandsker

DYNAMIC 
 ThermoVent

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 0508

0088 611 0509

0088 611 0510

0088 611 0511

Gedelæder/ 
tekstilhåndryg

EN 388
EN 420
EN 511

3 / 1 / 1 / 1 /  X +++ +++ ++ ++ Elastisk Åndbar

Sikkerhedshandsker

DYNAMIC 
Protect MS

S=8
M=9
L=10

XL=11
XXL=12

0088 610 0308

0088 610 0309

0088 610 0310

0088 610 0311

0088 610 0312

Okselæder  
gennemgående/ 

tekstilhåndryg

EN 388
EN 420

EN ISO 11393
3 / 1 / 2 / 2 / X ++ ++ +++ ++ Elastisk

Skærebe- 
skyttelsesklasse 1

Modelserien advance

Beskyttelseshandsker

ADVANCE 
Membran

M=9 0000 884 1144
Fårelæder /  

tekstilhåndryg
EN 388
EN 420

– +++ ++ +++ +++ Elastisk
Åndbar,  

håndleds-
beskyttelse

ADVANCE 
Ergo

M=9
L=10

XL=11

0088 611 0409

0088 611 0410

0088 611 0411

Gedelæder/ 
tekstilhåndryg

EN 388
EN 420

3 / 0 / 1 / 1 / X +++ +++ ++ –
Elastisk, 

velcroluk-
ning

Refleksbånd

ADVANCE 
Ergo MS

S=8
M=9
L=10

XL=11

0088 611 1608 ①

0088 611 1609 ①

0088 611 1610 ①

0088 611 1611 ①

Okselæder  
gennemgående/ 

tekstilhåndryg

EN 388
EN 420

2 / 1 / 3 / 1 / X +++ +++ ++ –
Elastisk, 

velcroluk-
ning

Åndbar,  
refleksbånd
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LIGGER GODT I HÅNDEN.  
GIVER DIG EKSTRA KRÆFTER.
ƒ

Håndværktøj og skovtilbehør 382382

381Håndværktøj og skovtilbehør



④  Vægt med batteri og skæreudstyr, uden lader
⑤ Symbolforklaring på side 414

① Vægt uden batteri, med skæreværktøj
② K-værdi ift. Rådets Direktiv 2006/42/EC = 2.0 dB(A) 
③ K-værdi ifølge RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2

PASSENDE BATTERI AS 2 

Fremgår fra Side 24
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BATTERIHÅNDSAV

GTA 26 GA01 011 6908 10,8 1,2 ① 77,0 86,0 2,9 / 2,8

SætSæt GTA 26
med AS 2 + AL 1 GA01 011 6918 10,8 1,45 ④ 77,0 86,0 2,9 / 2,8

SidE 332
Multioil Bio

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

Hylster til GTA 26

Gør det muligt at opbevare GTA 26  
i bæltet, så den er let tilgængelig  
under arbejdet. Den variable benrem 
fikserer hylsteret på låret og sørger  
for høj bærekomfort. Den forstærkede  
bagside giver høj beskyttelse ved 
isætning. Den supplerende rem holder 
GTA 26 fast i hylsteret.

Artikelnr. GA01 490 1700 

gta 26  ⑤

10,8 V • 1,2 kg ①

Alsidigt anvendelig batterihåndsav. Til beskæring af træer og  
buskads, til findeling af grene og til byggeri med træ. Med 
1⁄4“-PM3-savkæde, der giver høj skæreeffekt og kraftfulde snit. 
Skridsikkert betjeningsgreb for perfekt ergonomi. Værktøjsfri  
kædeudskiftning, fleksibel beskyttelseskappe til sikkert 
arbejde, med ladestandsindikator. GTA 26 fås i sæt eller som 
individuel enhed. 

Indeholdt i sæt:

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

GTA 26 uden batteri, lader og transporttaske,  
inkl. Multioil Bio 50 ml

Sværdlængde 10 cm

Artikelnr. GA01 011 6908

Sæt GTA 26 med AS 2 og AL 1

Sværdlængde 10 cm

Artikelnr. GA01 011 6918
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+ Egnet
++ Velegnet
+++ Meget velegnet

⑥ Flere oplysninger om bypass- og amboss-snit finder du fra side 420
⑦ Beskæring af vinstokke
⑧ Formbeskæring, foryngelsesbeskæring og regulær beskæring

  ⑨Beskæringsopgaver (planter og blomster)
  ⑩Beskæringsopgaver (buske og hække)
  Forklaring kontrolmærker på side 427
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Bypass havesakse⑥

PG 20

0000 881 3637 22 240 25 ++ ++ ++ +++
Bidetangskærv, 
enhåndslukning

PG 30

0000 881 3638 22 255 25 +++ +++ ++ +++
Bidetangskærv, 
enhåndslukning, 

saftrille

FELCO F 7

0000 881 8502 21 290 25 +++ +++ ++ +++

Fjeder,
drejelås, 

enhåndslukning, 
saftrille

Amboss havesakse⑥

PG 25

0000 881 3639 20 260 15 + +++ + ++ Enhåndslukning
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BYPASS GRENSAKSE①

Pb 10 ⑥

0000 881 3669 60 1.000 35 +++ +++ ++ ++
Trækkende skær, 

ledskånende dæmper,  
holderiller på modklingen

pb 30 ⑥

0000 881 6500 83 1.695 50 +++ +++ ++ +++
Trækkende skær, 

ledskånende dæmper,  
holderiller på modklingen

Pb 10

pb 30

+ Egnet
++ Velegnet

①    Flere oplysninger om bypass- og ambolt-snit finder du fra side 420
② Beskæring af vinstokke
③ Formbeskæring, foryngelsesbeskæring og regulær beskæring

④ Beskæringsopgaver (planter og blomster)
⑤ Beskæringsopgaver (buske og hække)
⑥   Forklaring af kontrolmærker på side 427

+++ Meget velegnet
– Anbefales ikke

Bæltetaske

Til STIHL beskærersakse PG 10, 
PG 20, PG 30 og PG 25. Særligt 
robust okselæder, sort.

Artikelnr. 0000 881 3644

Slibe- og 
hvæssesten

Til grensakse, havesakse, hæksakse samt finslibning 
af segl, afbarkere og økser. To sider, en grov- og finkornet. Kan 
anvendes med olie og vand.

Artikelnr. 0000 881 6001
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Teleskopsav PR 40 CT
  ⑥

40 cm, ca. 520 g. Professionel sav til teleskopstænger i høj 
kvalitet. Hårdtforkromet kulstål, højtydende slibning med 
åbningsslidser imod fastklemning. Bark kniven forhindrer 
barkafrivning, trækkrogen holder saven i snittet. Med hylster 
til sikker opbevaring.

Artikelnr. 0000 881 4141 

TELESKOPSKAFT TIL PR 40 CT
 ⑥

184 – 456 cm. Ekstremt stabil, oval aluminiumsstang med 
klemmegreb og låseanordninger til trinløs længdeindstilling. 
Belastningsstilling. Lang kuldeisolering i gummi for et stabilt 
greb.

Artikelnr. 0000 881 4113 

TELESKOPSTANG 320 CM
   ⑥

Til opgaver i op til ca. 5 m højde. Todelt, kraftigt aluminiumrør 
Ø 30 mm/27 mm. Robust, brugervenlig centerspændeanord-
ning i stål, gummibelagt greb.

Artikelnr. 7001 881 6400 

3-i-1  
slibeværktøj

Kan bruges til gren- og havesaks, økse, kniv og husholdnings-
saks. Ergonomisk design for brugervenlighed og et professio-
nelt sliberesultat. Ikke egnet til ASA 65 og ASA 85. 

Artikelnr. 0000 881 9801 

Teleskopsav TIL TELESKOPSTANG 320

40 cm, ca. 400 g. Afgreningssav af høj kvalitet. Hårdtfor-
kromet savklinge med åbningsslidser, trækkrog, stødkniv til 
barkskæring.

Artikelnr. 7001 881 6300 

Grensave

Til hurtig og præcis savning. 3-sidet Japan-fortanding, im-
pulshærdet, forkromet stål, konisk savklingeform, ergonomisk 
softgreb, korrosionsbeskyttet, hylster til montage i begge 
sider for venstre- og højrehåndede.

Med lige savblad til universal- 
anvendelse inden for have- og 
landskabsarbejde.

PR 24, 24 cm savklinge, 305 g,  

gren-Ø op til 100 mm

Artikelnr. 0000 881 8701 

PR 33, 33 cm savklinge, 370 g, 

gren-Ø op til 150 mm

Artikelnr. 0000 881 8702 

 
Med krum savklinge for savning 
uden tryk, f.eks. ved træbeskæring.

PR 27 C, 27 cm savklinge, 358 g,  

gren-Ø op til 120 mm

Artikelnr. 0000 881 8703

PR 33 C, 33 cm savklinge, 391 g,  

gren-Ø op til 150 mm

Artikelnr. 0000 881 8704 

Klapsav PR 16

Til hurtig og præcis savning. 
3-sidet Japan-fortanding, impuls-
hærdet, forkromet stål, konisk 
savklingeform, ergonomisk 2-kom-
ponentgreb, klapbar savklinge, 
korrosionsbeskyttet.

16 cm savklinge, 160 gr, gren-Ø op til 65 mm

Artikelnr. 0000 881 8700 
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Fælde- og 
flækkekiler 
i aluminium

①

Tilbageholdelsesmodhager, føringsgrat, glat kileside til enkel 
anbringelse af endnu en kile i fældesnittet, aluminiumlegering 
af høj kvalitet.

24 cm, 800 g

Artikelnr. 0000 881 2223

Fælde- og 
flækkekiler 
i kunststof

①

Slagfaste selv ved lave temperaturer. Polyamid, kilens overfla-
destruktur forhindrer, at den kan springe ud, i tre længder til 
mellemkraftigt og kraftigt træ samt med forstørret kilevinkel. 

12 cm

Artikelnr. 7001 881 2200

19 cm

Artikelnr. 0000 881 2212

24 cm

Artikelnr. 7001 881 2201

Sappie
①

Til løftning og anbringelse af brændetræ, mindre træstammer 
og træskiver. Askeskaft.

35 cm, 500 g

Artikelnr. 0000 881 2800

Aluminium-sappie
①

Til rygskånende flytning og løftning af mindre træstammer og 
træstykker. Højstyrke-aluminiumlegering med kunststofgreb. 
Sikker fastholdelse med ekstra krog i enden af grebet.

70 cm, 580 g

Artikelnr. 0000 881 2805

Dreje-/flækkekile 
i aluminium

①

Maksimal flækkevirkning med snoet form. Styrespor og gribe-
ribber til særligt effektivt greb i frosset træ, smedet og med 
enorm stabilitet i kombination med lav vægt, rund slagflade.

22 cm, 920 g

Artikelnr. 0000 881 2221

YDERLIGERE TILBEHØR SOM 
SLIBESÆT OG FILE TIL SAVKÆDER

Fremgår fra side 108

Ryddeøkse

Praktisk ryddeøkse med udskifteligt knivblad.

Ryddeøkse

Artikelnr. 0000 881 3505

Knivblad

Artikelnr. 0000 881 3506

Slagbrydejern

Kraftigt slagbrydejern med blyklump, der giver ekstra kraft. 

53 cm, 1.000 g

Artikelnr. 7001 881 2700
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Brydejern
①

Får træet til at vælte over brudpunktet i den tiltænkte retning, 
med vendekrog til drejning af træstammer.
I specialstållegering. 

76 cm, ca. 1.800 g

Artikelnr. 0000 881 2701

130 cm, ca. 3.400 g

Artikelnr. 0000 881 2700

Løftekrog FZ 10
①

Til trækning af træstammer. Nem 
at hugge fast i stammen takket 
være slebet spids. Hærdet kvali-
tetsstål, komfortgreb.

Artikelnr. 0000 881 2907

Tømmersaks FP 20
①

Til flytning af træ med vinklet 
komforthåndtag. Hærdede 
spidser.

20 cm åbning

Artikelnr. 0000 881 3005

Tømmersaks

Vinklet håndgreb med et optimalt 
ergonomisk greb ved trækning.

29 cm åbning

Artikelnr. 7001 881 3600

SPÆNDBJØRN

12"

Artikelnr. 7001 881 3700

N

Tømmersaks

Tømmersaks, kan også anvendes 
som vendekrog. Håndtag 
og håndbeskyttelse i plast.

20 cm åbning

Artikelnr. 0000 881 3001

Tømmersaks, lang

Hærdet tømmersaks, med stor åbning, til bevægelse 
af træ. Ergonomisk udformet, kunststofbelagt greb, der 
sikrer bekvemt arbejde.

70 cm længde, 29 cm åbning

Artikelnr. 7001 881 3000
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Classic

Kort skovøkse AX 6

0000 881 1969 40 600 Ask + – + – – –

Skovøkse AX 10

0000 881 1971 60 1.000 Ask ++ + + – – +

Flækøkser
Optimalt resultat med beskeden kraftindsats takket være det kileformede hoved.

Flækøkse AX 28 CS

0000 881 2014 80 2.800① Hickory + – +++ +++ – +

Light

Kort skovøkse AX 6 P② ③

0000 881 6801 37 640 Polyamid ++ – + – – –

Skovøkse AX 15 P ③

0000 881 6701 73 1.450 Polyamid ++ ++ ++ + – –

Flækøkse AX 20 PC ③

0000 881 6602 75 1.950 Polyamid – + +++ – – +

Kort skovøkse AX 6

Kort skovøkse AX 6 P② ③

Skovøkse AX 10

Skovøkse AX 15 P ③

Flækøkse AX 20 PC

Flækøkse AX 28 CS

+ Egnet
++ Velegnet

+++ Meget velegnet
– Anbefales ikke

① Inkl. 300 g skaftbeskyttelsesmuffe
② Med sømudtrækker
③ Forklaring af kontrolmærker på side 427



Skovmålebånd
③

Oprulleautomatik, metalhus.

Længde 15 m

Artikelnr. 0000 881 0800

Længde 20 m

Artikelnr. 0000 881 0804

Markeringssprays ECO
③

God, frostsikker og miljøvenlig langtidsmarkeringsfarve med 
intensivt lyspigment og god dækkeevne. Bindemiddel 100 % 
biologisk nedbrydeligt, permanent synligt også på fugtige og 
frosne underlag, næsten lugtfri og god rækkeevne.

Spray, 500 ml

Farve Artikelnr.
0000 881 1787

0000 881 1789

0000 881 1790

0000 881 1791

0000 881 1792

0000 881 1793

Kridtholder

Kridtklemme i metal, slagfast og ekstremt robust kunststofhus 
(ABS), til kridt med Ø 11 – 12 mm. Signalfarve.

Artikelnr. 0000 881 1602

Diameterlære

Til bestemmelse af diameter på træstammer.

Målelængde 32 cm

Artikelnr. 0000 881 0910

Målelængde 50 cm

Artikelnr. 7001 881 0900

Reparationstang til 
målebånd

Inkl. 500 nitter. 

Artikelnr. 0000 881 0880

Værktøjslæderrem

Ekstremt robust, ca. 3 mm tykt oksekernelæder med lang 
holdbarhed. Lukkes med enkelt dorn.

Bred 4 cm Længde 125 cm

Farve Artikelnr.
7001 881 0500

Markeringskridt PRO

Til tørt og fugtigt træ. Den stærke pigmentering giver optimal 
kraftig farve samt optimal lys- og vejrresistens. Høj brudstyrke.

Længde 12 cm, 12 stk. pr. pakke

Farve Artikelnr.
0000 881 1504

Rygbeskytter

Rygbeskytter til montering i bæltet. 

Artikelnr. 7001 881 0600

m
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Markeringsbånd

Af brudsikkert papir, miljøvenligt.

65 m per rulle, 2 cm

Farve Artikelnr.
0000 881 1700

0000 881 1701

0000 881 1702

0000 881 1703

0000 881 1704

0000 881 1705

Af brudsikkert papir, miljøvenligt.

65 m per rulle, 3 cm

Farve Artikelnr.
7001 881 1700

7001 881 1701

7001 881 1702

Spændebånd

900 kg, 5 m, sort

Artikelnr. 7001 882 5802

3.000 kg, 5 m, orange

Artikelnr. 7001 882 5800

5.000 kg, 8 m, blå

Artikelnr. 7001 882 5801



Kombihylster

Kombihylster til brydejern. 

Artikelnr. 7001 881 0504

KOMBIHYLSTER

Kombihylster til saks og krog 
med målebåndsholder. 

Artikelnr. 7001 881 0502

Kombihylster

Kombihylster med integreret 
kileholder.

Artikelnr. 7001 881 0503

Kombihylster

Kombihylster til værktøj 
og førstehjælp.

Artikelnr. 7001 884 2800
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STIHL COLLECTION
ƒ

Beklædning

Jakker 394394

Hoodie 395395

T-shirts og polo 396396

Tilbehør

Sokker og badesandaler 397397

Tubetørklæder 398398

Kasketter og huer 399399

Bælte og taske 400400

Tasker 400400

Hus og have 400400

Legetøj og udstyr til børn 406406

STIHL TIMBERSPORTS®
ƒ

Beklædning 409409

Tilbehør 412412
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STIHL 
Collection
ƒ

Vores produkter er til verdens opdagelses-
rejsende og dem, der bliver hjemme. Til mo-
derne nostalgikere. Til urbane trendsættere. 
Til STIHL fans. De er robuste og ukomplice-
rede, kombinerer moderne snit med råt look 
eller overbeviser med afslappede materiale-
blandinger. Hvor forskellige vores produkter 
end er, har de alle én ting til fælles: Masser 
af STIHL.

Jakker

FLEECEJAkke  
»ICON Plush«
HERRE
100 % polyester

Termisk fleecejakke i en kombination af mørk olivengrøn og 
sort med stående krave. Lynlåslommerne giver rigelig med 
plads til alt, hvad man kan få brug for. Det absolutte højde-
punkt ved denne jakke er det lille plys-motorsavsmærke på 
brystet.

Olevengrøn / sort 
Størrelse S

Artikelnr. 0421 100 0848

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 100 0860

Størrelse M

Artikelnr. 0421 100 0852

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 100 0864

Størrelse L

Artikelnr. 0421 100 0856

NYHED

skjortejakke  
»worker«
HERRE
100 % bomuld

Moderne jakkefortolkning af en klassisk arbejdsskjorte i 
letvægtspolyester. Ydersiden er lavet af slidstærkt bomuld i 
elmetræ-farve og indeni er der klassisk sort-røde skovhugger-
tern. Motorsavsmærket på brystlommen runder det overord-
nede look af.

Brun 
Størrelse S

Artikelnr. 0421 100 0748

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 100 0760

Størrelse M

Artikelnr. 0421 100 0752

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 100 0764

Størrelse L

Artikelnr. 0421 100 0756

NYHED
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Fleecejakke  
»STIHL« 
Unisex
100 % polyester

Klassisk design, gennemprøvet materiale. Fleecejakken i 
varme og bløde polyesterfibre beskytter mod kulde og giver 
samtidig fuld bevægelsesfrihed. STIHL logo emblem på  
brystet fuldfører designet.

Sort 

Størrelse XS

Artikelnr. 0420 910 0044

Størrelse L

Artikelnr. 0420 910 0056

Størrelse S

Artikelnr. 0420 910 0048

Størrelse XL

Artikelnr. 0420 910 0060

Størrelse M

Artikelnr. 0420 910 0052

Størrelse XXL

Artikelnr. 0420 910 0064

hoodie

hoodie »ORANGE«
UNISEX og Kids
100 % bomuld

Inden for psykologien betragtes farven orange som stem-
ningsfremmende. Og du kan virkelig ikke være gnaven, når 
du ser denne skønne orange hættetrøje med stort logo på 
brystet.

Orange

Størrelse Artikelnr.
XS 0421 400 0444 

S 0421 400 0448 

M 0421 400 0452 

L 0421 400 0456 

XL 0421 400 0460 

XXL 0421 400 0464

Størrelse Artikelnr.
98 – 104 0421 400 0804

110 – 116 0421 400 0816

122 – 128 0421 400 0828

134 – 140 0421 400 0840

146 – 152 0421 400 0852 

NYHED
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t-Shirts og polo

polo  
»LOGO CIRCLE« 
Unisex
100 % bomuld

Regular fit bomuldspolo med fin orange stribe i de ribbede 
ærmemanchetter. Let hævet STIHL logo på brystet og orange 
sømme på indersiden af kraven.

Sort 
Størrelse XS

Artikelnr. 0420 900 1344

Størrelse L

Artikelnr. 0420 900 1356

Størrelse S

Artikelnr. 0420 900 1348

Størrelse XL

Artikelnr. 0420 900 1360

Størrelse M

Artikelnr. 0420 900 1352

Størrelse XXL

Artikelnr. 0420 900 1364

T-shirt  
»LOGO circle« 
Unisex
100 % bomuld

Rundhalset t-shirt i bomuld af høj kvalitet. Regular Fit med et 
stort 3D-logo print i den STIHL orange signaturfarve. Enkelt 
og fuldendt design.

Orange 
Størrelse XS

Artikelnr. 0420 600 3744

Størrelse L

Artikelnr. 0420 600 3756

Størrelse S

Artikelnr. 0420 600 3748

Størrelse XL

Artikelnr. 0420 600 3760

Størrelse M

Artikelnr. 0420 600 3752

Størrelse XXL

Artikelnr. 0420 600 3764

T-shirt  
»WHITE Logo« /»black Logo«
HERRE
100 % bomuld

Der er intet underspillet ved STIHL fan t-shirten. Tværtimod 
udstråler den en klar holdning til brandet, da logoet vises stolt i 
sort eller hvid på tværs henover brystet.

Hvid 
Størrelse S

Artikelnr. 0421 300 1448

Sort 
Størrelse S

Artikelnr. 0421 300 1548

Størrelse M

Artikelnr. 0421 300 1452

Størrelse M

Artikelnr. 0421 300 1552

Størrelse L

Artikelnr. 0421 300 1456

Størrelse L

Artikelnr. 0421 300 1556

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 300 1460

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 300 1560

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 300 1464

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 300 1564

NYHEDNYHED
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Sokker og badesandaler

Sokker »fir«
UNISEX
40 % viskose, 30 % polyacryl, 17 % polyamid, 10 % uld, 3 % elastan

Mønstrede sokker har længe været et populært – fuldend dit 
look med disse læglange sokker med markante grantræsmoti-
ver. Blandingen af materialer sikrer, at du vil finde disse sokker 
ekstremt behagelige at have på - ikke kun i skoven!

 Grøn Grå

Størrelse Artikelnr. Artikelnr.
35 – 38 0421 500 0238 0421 500 0338

39 – 42 0421 500 0242 0421 500 0342

43 – 46 0421 500 0246 0421 500 0346

NYHED

Sokker »Stripes«
UNISEX
80 % bomuld, 18 % polyamid, 2 % elastan

Sorte tennissokker med orange striber. Disse læglange sokker 
sidder perfekt uden at stramme eller glide ned. Blandingen af 
materialer sikrer disse sokker en god pasform. 

Sort / orange

Størrelse Artikelnr.
35 – 38 0421 500 0438

39 – 42 0421 500 0442

43 – 46 0421 500 0446

NYHED
badesandaler 
UNISEX
Sål: Ethyl-vinylacetate. Rem: polyurethan og polyester mesh

Uanset om du er ved en udendørs pool, på en campingplads 
eller derhjemme, er disse sorte og orange STIHL badesanda-
ler et must for enhver STIHL fan!

Størrelse Artikelnr.
36 – 37 0420 950 0337

38 – 39 0420 950 0339

40 – 41 0420 950 0341

42 – 43 0420 950 0343

44 – 45 0420 950 0345

46 – 47 0420 950 0347 

NYHED
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tubetørklæder

TUBETØRKLÆDE  
»FOREST« 
UNISEX
100 % polyester

En fleksibel ledsager, når du er ude i naturen. Det praktiske 
trekking-tubetørklæde kan anvendes på forskellige måder, 
f.eks. som halstørklæde eller pandebånd. Med skovmotiv  
og STIHL logo.

Størrelse Artikelnr.
One size 0464 016 0060 

 tubetørklæde 
»CAMOUFLAGE« 
UNISEX
100 % polyester

Tubetørklædet blev oprindeligt udviklet til cyklister og motor-
cyklister, men er nu populært hos mange – ikke kun sportsfolk. 
STIHL tubetørklædet glider ikke ned og holder din hals varm 
hele vejen rundt. Tørklædet smyger sig i øvrigt også behageligt 
to gange om dit håndled, hvis din hals bliver for varm. I et flot 
efterårsbladsdesign.

Grøn / beige / orange

Størrelse Artikelnr.
One size 0421 600 0042 

NYHED
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Kasketter og huer

Baseball kasket 
UNISEX
100 % polyester

Denne sorte baseballkasket i polyester 
med stort broderet STIHL logo passer 
på alle hoveder! Man kan se på lang 
afstand, at det er god STIHL! 

Sort

Størrelse Artikelnr.
One size 0464 015 0030 

hue »PomPom« 
UNISEX
100 % polyacryl

Pompom huen har det skønneste 
udtryk og leder tankerne hen mod 
sneklædte norske bjerge. Med et stort 
STIHL logo i midten, et bånd i bunden 
og dusken på toppen som prikken  
over i'et. 

Orange

Størrelse Artikelnr.
One size 0421 600 0010

NYHED
hue »legendary« 
UNISEX
80 % polyacryl, 20 % polyamid

Denne hue i et klassisk STIHL de-
sign vil helt sikkert holde dit hoved 
vidunderligt varmt. Den har et bredt 
bånd og bærer stolt et »LEGENDARY 
PERFORMANCE«-mærke. Et garanteret 
afslappet look. I blødt materiale, så dit 
hoved ikke begynder at klø.

Mørkegrå

Størrelse Artikelnr.
One size 0421 600 0011

NYHED

Kasket »White« 
UNISEX
100 % bomuld

6-panelskasket i klassisk amerikansk 
baseball-look med lukning bagpå og 
indvendigt elastikbånd. Stort STIHL 
logo broderet foran. 

Hvid / blå

Størrelse Artikelnr.
58 – 60 cm 0421 600 0037

NYHED

kaskethue »VISOR« 
UNISEX
100 % polyacryl

Når du kombinerer det bedste fra to 
verdener, opstår nogle fascinerende 
kreationer. Vores kaskethue forener 
udseendet af en kasket med kvaliteter-
ne af en strikhue. 
 

Sort

Størrelse Artikelnr.
One size 0421 600 0039

NYHED

Kasket »legendary 
 performance« 
UNISEX
100 % bomuld

Tofarvet kasket med dekorative synin-
ger, store broderede bogstaver foran 
og farverige broderier. Passer enhver 
takket være den justerbare metalluk-
ning bagpå.

Olivengrøn / sort

Størrelse Artikelnr.
One size 0421 600 0036

NYHED
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FØRSTEHJÆLPSTASKE

Hvis uheldet er ude, indeholder den 
praktiske kanvastaske det du skal 
bruge. Indhold: Gazebind, bandage, 
rulle med hæfteplaster, plaster 
(2 × små, 4 × mellem, 4 × stor), 1 pakke 
lommetørklæder, 1 par engangshandsker, 
1 regnponcho, 1 saks, 1 pincet.

Størrelse 12 × 17 × 5 cm

Artikelnr. 0420 160 0003

Hus og have

taske

Særdeles praktisk vandtæt taske på 
60 l. Tasken kan foldes helt sammen 
når den ikke benyttes, og bæres på 
enten ryggen eller i hånden når den er 
fuld. Farve: Sort med STIHL logo.

Størrelse 61 × 30 × 28 cm, 

volumen ca. 60 l

Artikelnr. 7001 100 0077

Taske

bælte

Bælte »INDUSTRIAL«
unisex
100 % polyester

Uanset om du bærer jeans eller ar-
bejdsbukser, sikrer dette bælte, at alt 
sidder præcis som det skal. En magne-
tisk metallås giver det perfekte hold, 
mens STIHL logoet og det prægede 
grundlagsår, 1926, fuldender looket.

Sort

Længde 120 cm Bredde 4 cm

Artikelnr. 0421 600 0041

NYHED

Kasket »LOGO«
UNISEX
100 % bomuld

Sort kasket med formet skærm og 
stilfulde orange detaljer, store STIHL 
bogstaver foran og en lille årsangivelse 
på bagsiden og »LEGENDARY 
PERFORMANCE«-tekst på siden.

Sort

Størrelse Artikelnr.
One size 0420 940 0006

NYHED
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Kun så længe 
lager haves! 
POWERBANK »WOOD«

Powerbanken i valnøddetræ med aluminiumsbagside kan  
let oplade smartphones, kameraer og andre enheder.  
Powerbanken med Lithium-Ion-batteri og USB-interface  
passer perfekt i bukselommen og er en strømkilde, du kan 
regne med, når du er på farten. 
 
 
 

Størrelse  9 × 9 cm

Artikelnr. 0420 260 0003 

Lommekniv

Lommekniven i kvalitetsstål finder mange anvendelser i det fri. 
Lommeknivens greb med låsbart blad er fremstillet i matteret 
rustfrit stål og glasfiberlaminat. Den klarer alle belastninger 
og er som skabt til outdoor-eventyr.

Kniv Artikelnr. 
8 cm 0464 186 0010 

Tommestok

Sammenklappelig tommestok, 2 m. Kun 24 cm  
lang sammen klappet, let at have med i bukselommen.  
Altid inden for rækkevidde, når man skal bruge den.

Artikelnr. 0464 152 0020 
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Træfugt måler

Den praktiske træfugtmåler kan ikke 
kun måle fugt i brænde eller træ til 
byggeri. Den kan også præcist måle 
fugt i andre materialer, f.eks. gips eller 
cement. Desuden viser den bærbare 
måler også omgivelsestemperaturen. 
Leveres med fire batterier (1,5 V, 
LR44).

Artikelnr.
0464 802 0010 

LED-lommelygte

Sort eloxeret robust 3 W LED- 
lommelygte i aluminium med ind-
graveret STIHL logo. Praktisk trykknap 
til tænd/sluk på bagsiden. Leveres med 
3 AAA-batterier og strop. 
 
 

Artikelnr.
0420 360 0009 

Tømrerblyant

Ekstra robust blyant til hårdt fæste - 
perfekt til at tage med i forbindelse 
med renovering, byggeri osv. 

 
 
 

Artikelnr.
0464 502 0000 
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hjelm-Nøglering

Nøgleringen med form som en hjelm 
er et ægte blikfang – og samtidig prak-
tisk. Miniaturehjelmen er fremstillet i 
robust akryl, og nøgleringen og nøg-
lekæden er fremstillet i glansforzinket 
stål. Den praktiske nøglering med 
sikkerhedshjelm-design er et must for 
enhver fan.

Artikelnr.  
0464 118 0020 

motorsav-Nøglering  
med lyd

Ikke uden min motorsav! Med nøgle-
ringen med form som en motorsav og 
realistiske lydeffekter er yndlingsværk-
tøjet altid med. Nøglekæden og selve 
ringen til STIHL nøgleringen er frem-
stillet i forniklet stål. Inkl. knapbatteri 
(kan udskiftes). 

Artikelnr.  
0420 960 0003 

Kop

Til kaffe, te, cappuccino eller varm 
chokolade – STIHL koppen i porcelæn 
af høj kvalitet er helt uundværlig til 
morgenmaden eller pausen. Den har 
den perfekte størrelse til din ynd-
lingsdrik og kan samtidig rengøres i 
opvaskemaskine.

Artikelnr.  
0464 257 0000 

Ølglas (2 stk.)

Så kan hyggeaftenen godt begynde! 
Vores ølglas i klassisk design er perfek-
te til alle bryggerispecialiteter. De står 
sikkert takket være den stabile fod, 
STIHL logoet er indgraveret lodret, 
og de egner sig til opvaskemaskine. 
Leveres i pakke med to, 0,3 l.

Størrelse 300 ml

Artikelnr.  
0464 767 0010 
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Taskeparaply
Skærm: 100 %-polyester-pongee-betræk

Hvis vejrudsigten siger skyer, er den praktiske sorte taske-
paraply den perfekte ledsager. Med en størrelse på 28 cm i 
lukket tilstand er der plads til paraplyen i alle tasker! Farve-
de elementer i orange, stabil stålstok, windproof-system og 
glasfiberskinne gør den til den perfekte partner, også når det 
stormer. Soft-touch-grebet ligger godt i hånden.

Størrelse Artikelnr.
Ø ca. 97 cm 0420 960 0015 

Kun så længe lager haves!
PARAPLY
Skærm: 100 %-polyester-pongee-betræk

Vores sorte paraply med farvede elementer i orange af 
100 %-polyester-pongee-betræk og stabil stålstok er det  
perfekte tilbehør til »Singing in the Rain«. Takket være  
windproof-system og glasfiberskinner klarer den også vind  
og blæst. Soft-touch-grebet ligger godt i hånden. 

Størrelse Artikelnr.
Ø ca. 115 cm 0420 360 0004 
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Legetøj og udstyr til børn

Batteridrevet  
legetøjs motorsav

 ②

Den virkelighedstro legetøjssav får ikke kun børns hjerter til at 
slå hurtigere! Den bevægelige kæde og motorsavslyd gør legen 
endnu mere realistisk. Børnemotorsaven leveres med batterier, 
så legen kan gå i gang med det samme.

Artikelnr. 0464 934 0000 

Reservekædesæt til legetøjsmotorsav  
(IKKE ILLUSTRERET)

Fire gummikæder, m. værktøj.

Artikelnr. 0464 934 0095 

batteridrevet 
legetøjsløvblæser

 ②

Med denne legetøjsløvblæser vil selv de mindste medlemmer 
af husstanden kunne hjælpe med at rydde op i haven, når 
efterårsbladene er dalet ned. Blæserøret på dette batteridrev-
ne legetøj har tre længdeindstillinger og kan også fjernes helt. 
Tænd/sluk-kontakten og sikkerhedsafbryderen hjælper børn 
med at efterligne betjening af en professionel batterimaskine, 
mens de leger. Med ladekabel.

Artikelnr. 0420 460 0016 

NYHED

① Fås fra foråret 2022!
② Forklaring af kontrolmærker på side 427



Batteridrevet 
legetøjs trimmer

 ②

Legetøjstrimmeren med realistisk lyd 
er det helt rigtige til børn, der gerne 
vil »hjælpe til« med havearbejdet. Den 
batteridrevne legetøjstrimmer kan 
justeres i højden og giver dermed leg 
og glæde i mange år. Lydstyrken kan 
reguleres.

Artikelnr. 
0420 460 0015 

NYHEDNYHEDNYHED

Arbejdshandsker

Børnearbejdshandskerne er lige så gode 
som voksenudgaven. Håndryggen på 
handskerne er en blanding af elastiske 
elastanmaterialer, og knobeskyttelsen i 
neopren er forsynet med et markant 
STIHL logo. Handskernes indvendige 
flader er fremstillet af robust kunstlæ-
der. Så bliver det endnu sjovere at lege 
udenfor! 

Sort / orange 

Størrelse Artikelnr. 

S (5 – 7 år) 0421 500 0804 ①

M (7 – 10 år) 0421 500 0805 ① 

L (fra 10 år) 0421 500 0806 ①

Legetøjshjelm

Virkelighedstro model af den  
professionelle STIHL hjelm, ABS- 
kunststof, nedklappeligt visir, justerbar 
størrelse,  nedklappeligt høreværn  
(ingen beskyttende funktion). Egnet  
til børn fra tre år. 

 
 

Artikelnr. 
0420 460 0001 
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QuickStop sutter

»QuickStop«-sutterne i praktisk pakke 
med to styk hjælper små STIHL fans 
fra 6 til 18 måneder med at finde ro  
og falde i søvn. Silikonesutterne er 
fødevaregodkendt og opfylder den 
europæiske norm EN 1400. 
 

Artikelnr. 
0464 095 0070 

Stabelspil

STIHL udgaven af det klassiske stabel-
spil, hvor det gælder om ikke at vælte 
tårnet. Stabeltårnet i FSC-certificeret 
fyrretræ kræver en sikker hånd og er 
et hyggeligt spil til unge og gamle. Alle 
54 klodser samt æsken er forsynet 
med et lasergraveret STIHL logo. 

Artikelnr. 
0464 959 0010 

Fodbold

Træningsbolden i syntetisk læder, 
PVC-fri, størrelse 5 i klassisk fod-
bolddesign, giver små og store børn 
masser af sjov på banen og i haven. 
Fritidsbolden er håndsyet. Butyl-blæ-
ren uden syninger med sikkerhedsven-
til sørger for, at bolden ikke mister luft 
så hurtigt.

Artikelnr. 
0464 936 0020 



BeklædningSTIHL 
TIMBERSPORTS®
ƒ

STIHL TIMBERSPORTS® serien er skovhug-
gersportens førende liga. Hvis du vil vise 
din passion for denne spektakulære mester-
skabsserie, når du er på farten, er vores ud-
styr for ægte fans lige hvad du har brug for.

skjorte »plaid« 
Unisex 
100 % bomuld

Meget mere end blot en "skovhuggerskjorte" – denne STIHL 
flannel ternet skjorte er en favorit for alle fans. Detaljer: 
Påsyede lommer med klap, sort knap og diskret broderet økse 
i brysthøjde. 

Rød /sort 
Størrelse XS

Artikelnr. 0421 400 0344

Størrelse L

Artikelnr. 0421 400 0356

Størrelse S

Artikelnr. 0421 400 0348

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 400 0360

Størrelse M

Artikelnr. 0421 400 0352

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 400 0364

NYHED

 
hoodie »AXE« 
Unisex
55 % bomuld, 45 % polyester

Det bedste bliver lige en tand bedre! Den grå hoodie i double-
face-jersey, 55 % bomuld, 45 % polyester med øksetryk  
på brystet er vores nye yndlingsallrounder. Smarte detaljer 
som hættens orange indvendige for, snøreender i metal og 
»STIHL TIMBERSPORTS® »KISS MY AXE«-emblem på ærmet 
gør hoodien til et must for både mænd og kvinder!

Grå 
Størrelse M

Artikelnr. 0421 400 0052

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 400 0060

Størrelse L

Artikelnr. 0421 400 0056

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 400 0064
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Kun så længe  
lager haves! 
small axe
Polo 
HERRE
100 % bomuld

Polo i 100 % bomuld af høj kvalitet med linninger og krave i 
fladstrik. Let hævet, trykte økser på brystet. Regular fit. 

Sort 
Størrelse XS

Artikelnr. 0420 500 0244

 
Størrelse L

Artikelnr. 0420 500 0256

Størrelse S

Artikelnr. 0420 500 0248

Størrelse XL

Artikelnr. 0420 500 0260

Størrelse M

Artikelnr. 0420 500 0252

Størrelse XXL

Artikelnr. 0420 500 0264

T-Shirt  
»TIMBERSPORTS®« 
HERRE
100 % bomuld

T-shirten med »STIHL TIMBERSPORTS®« logoet er et must 
for alle fans af skovhuggersport. Den bekvemme trøje i ren 
bomuld med ribbet rund hals vækker opmærksomhed og er 
ekstra behagelig at gå med.

Hvid 
Størrelse S

Artikelnr. 0464 002 1248

Størrelse XL

Artikelnr. 0464 002 1260

Størrelse M

Artikelnr. 0464 002 1252

Størrelse XXL

Artikelnr. 0464 002 1264

Størrelse L

Artikelnr. 0464 002 1256

t-shirt  
»LOGO VERTICAL« 
Unisex 
100 % bomuld

Denne hvide t-shirt i bomuld med »STIHL TIMBERSPORTS®«- 
print, fra kollektionen af samme navn, er et ægte statement 
for fans af skovhuggersporten. Se godt ud fra mandag til 
søndag – i skoven, på kontoret, i sofaen, ja hvor som helst. 

Hvid 
Størrelse XS

Artikelnr. 0421 300 0944

 
Størrelse L

Artikelnr. 0421 300 0956

Størrelse S

Artikelnr. 0421 300 0948

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 300 0960

Størrelse M

Artikelnr. 0421 300 0952

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 300 0964

NYHED

t-shirt »SCRATCHED AXE« 
Unisex 
100 % bomuld

Smukt underspillet forfra, et klart statement bagfra! Denne 
klassiske sorte unisex t-shirt har to krydsede økser på ryggen 
mod en STIHL orange baggrund.

Sort 
Størrelse XS

Artikelnr. 0421 300 1144

 
Størrelse L

Artikelnr. 0421 300 1156

Størrelse S

Artikelnr. 0421 300 1148

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 300 1160

Størrelse M

Artikelnr. 0421 300 1152

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 300 1164

NYHED
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t-shirt »logo chest« 
Unisex 
100 % bomuld

Skovhuggere og fans – se her! Hvis du vil erklære din kærlighed 
til STIHL TIMBERSPORTS®, har vi den perfekte t-shirt i sort, pry-
det med et logoprint i STIHL orange og hvid. Den er også meget 
behagelig at have på – trods alt nyder selv den mest hardcore fan 
at føle noget blødt og dejligt på huden.

Sort 
Størrelse XS

Artikelnr. 0421 300 1044

 
Størrelse L

Artikelnr. 0421 300 1056

Størrelse S

Artikelnr. 0421 300 1048

Størrelse XL

Artikelnr. 0421 300 1060

Størrelse M

Artikelnr. 0421 300 1052

Størrelse XXL

Artikelnr. 0421 300 1064

NYHED
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Tilbehør

Coffee-to-go-krus

Coffee-to-go-kruset i porcelæn i STIHL 
TIMBERSPORTS® design ser ikke bare 
godt ud, det er også praktisk. Med en 
volumen på 300 ml, låg og grebsflade 
i isolerende silikone holder det genan-
vendelige kaffekrus alle dine yndlings-
drikke varme. 
 
 

Sort 
Artikelnr. 
0464 283 0000

TRUCKER KASKET
»kiss my axe« 
unisex
100 % polyester

Den klassiske truckerkasket i 100 % 
polyester passer ind overalt. Kasketten 
er holdt i sorte og hvide kontrastfar-
ver, der leder opmærksomheden hen 
på det cool »KISS MY AXE« logo, som 
pryder fronten. Kaskettens størrelse 
kan indstilles via snapback-lukkeanord-
ningen.

Sort / hvid

Størrelse Artikelnr
One size 0464 021 0050

hue »kiss my axe« 
unisex
100 % polyakryl

En cool hue med et cool budskab. Det 
vævede »KISS MY AXE« mærke på 
den opsmøgede underside af denne 
underspillede hue i strikket polyacryl, 
viser hvor din passion ligger.
 

Sort 
Størrelse Artikelnr
One size 0421 600 0008

kasket »kiss my axe« 
unisex
100 % bomuld

Med denne STIHL TIMBERSPORTS® 
kasket er du perfekt udstyret til enhver 
begivenhed! Kasketten i 100 % bomuld, 
med skærmens underside i kontrastfar-
ve, er særdeles markant med det store 
»KISS MY AXE« broderi på fronten. 
Skræddersyet til fans af ekstremsporten.
 

Sort

Størrelse Artikelnr
One size 0464 021 0070

kasket »AXE BLACK« 
unisex
100 % bomuld

Cool enfarvet look: Sort baseballkasket  
i klassisk 5-panels design med topsyede  
sømme og sort økseprint foran. 
»STIHL TIMBERSPORTS®«-mærke på 
lukningen bagpå, som kan bruges til 
at justere kasketen, så den passer til 
enhver hovedform. 
 

Sort

Størrelse Artikelnr
One size 0420 540 0017

NYHED

bælte »Axe«
100 % bomuld

Perfekt hold, perfekt look. Bæltet i 
ren bomuld sørger ikke bare for, at 
dine jeans eller arbejdsbukser sidder 
godt – det store metalspænde gør det 
også til et ægte blikfang. De fræsede 
krydsede økser sikrer et super cool 
look. Bæltet er let at afkorte, og den 
robuste metalende sørger for, at bæl-
tet ikke trævles op.

Sort

Længde 120 cm (kan forkortes)

Artikelnr. 0464 081 0030
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Moderne teknik  
i detaljer.
ƒ

 BATTERIDREVNE  
MASKINER

Batteridrevne modeller

STIHL maskiner med innovativ batteriteknologi er 
mærket med et batterisymbol. Symbolet ledsages 
af den pågældende batteritypes betegnelse, og 
det viser, hvilket af de forskellige batterisystemer 
produktet tilhører. Samtlige batterier indeholder 
kun udvalgte Lithium-Ion-celler. De specifikke 
angivelser oplyser om batteritype og anvendel-
sesområde samt batteriets konstruktion og effekt.

Maskinerne i AI-line har et 
fastmonteret Lithium-Ion-batteri og 

oplades via en strømforsyning. For større 
brugervenlighed angives batteriernes ladetilstand 
med flere LED'er.

I forbindelse med modeller i 
AS-systemet anvendes et 

Lithium-Ion-batteri af typen AS til alle maskiner. 
For at opnå større brugervenlighed vises 
batteriernes ladetilstand ved et tryk på en knap 
med flere LED'er på maskinen (undtagen HSA 25).

Til modellerne i AK-systemet 
anvendes der et udskifteligt 

Lithium-Ion-batteri af typen AK, som kan bruges i 
flere forskellige maskiner. For større brugervenlig-
hed angives batteriernes ladetilstand med flere 
LED'er.

AP-systemet omfatter særligt kraftige 
batteridrevne maskiner til daglig 

professionel brug, f.eks. inden for landskabs-, 
have- og træpleje. AP- og AR L-batterierne sørger 
for ekstra ydelse. De er kompatible med 
maskinerne i AP-systemet. Du finder en oversigt 
over de anbefalede batterier til maskinerne i 
AP-systemet på siderne 28 – 28. 

Lynopladersystem til batterier

Lynopladernes opladningsproces forkorter den 
samlede opladningstid med op til 30 % i forhold 
til en almindelig oplader med anvendelse af 
samme ladestrøm. Samtidig garanterer processen 
også en skånsom opladning af batteriet uden 
overopladning.

Aktiveringsnøgle

Maskiner med indbygget batteri 
kan kun bruges sammen med en 
aktiveringsnøgle. Hvis nøglen 
hives ud, afbrydes strømmen til 
maskinen. Dermed kan man 

rengøre, oplagre og transportere maskinerne.

STIHL EC teknologi

Den børsteløse elmotor (EC) fra  
STIHL fungerer effektivt og nærmest 
slitagefrit, blandt andet takket være 

den anvendte STIHL EC elektronik. Elektronikken 
fungerer som en intelligent kontrolenhed, der 
altid registrerer det batteri, som aktuelt er sat i 
maskinen, og forsyner EC-motoren med den 
effekt, der passer til batteriet. Dermed sikrer man, 
at maskinen altid har den optimale ydelse til 
rådighed – og det endda konstant under hele 
batteriets afladningsproces.

Brug i regnvejr

Alle batteridrevne maskiner i STIHL 
AP-systemet er beregnet til 
professionelle brugere og udviklet til 

daglig anvendelse, også under dårlige vejrforhold. 
Alle produkter med dette symbol kan derfor også 
anvendes i regnvejr. Stænkvandsbeskyttelsen 
dokumenteres gennem omfattende og krævende 
interne tests.

Batteridrevne STIHL maskiner med 
dette symbol er desuden certificeret i 
henhold til beskyttelsesklasse IPX4. 

Standarden bekræfter den allerede i de interne 
tests dokumenterede beskyttelse af produktet 
mod stænkvand fra alle sider.

Batterierne må ikke opbevares i saltholdige 
omgivelser eller komme i kontakt med forurenede 
væsker. Efter brug skal batterierne og maskinen 
tørre. Opladere må generelt kun anvendes i tørre 
omgivelser.

Brug uden høreværn 

Med denne batteriteknologi er 
maskinerne den perfekte løsning,  
især i støjfølsomme områder  

omkring eksempelvis sygehuse, parkanlæg  
og boligejendomme. Overhold anvisningerne  
i betjeningsvejledningen.

 Motorsave og  
stangsave

Benzindrevne motorsave

Etgrebsbetjening

Alle funktioner, f.eks. start, drift og stop, styres 
enkelt og bekvemt med én og samme hånd.

Elektrisk varme i håndtaget

Den elektriske varme i håndtaget 
giver varme hænder, et bedre 
greb og dermed højere 
betjeningskomfort om vinteren. 
Vedligeholdelses- og slitagefrie 

varmefolier i håndtagsrøret og bageste håndtag 
kan tilkobles efter behov og holder håndtagene 
varme og tørre.

IPX4

Elektrisk forvarmet karburator

Den elektriske karburatorforvarm-
ning med temperaturafhængig 
tænd/sluk-styring forhindrer, at 
karburatoren iser til ved drift  
om vinteren.

Ergonomisk håndtagsdesign

Muliggør komfortabel betjening af saven i enhver 
 arbejdsstilling.

Fældeliste

Til bedre retningskontrol i forbindelse med 
fældning er fældelisten integreret i motorsavens 
design som sigtelinie.

HD2-filter

HD2-filteret af polyætylen-filter-
materiale har op til 70 % finere 
porer end fiberstof- og 
polyamidfiltre. Det kan derfor 
frafiltrere selv meget fint støv. 

Det er desuden olie- og vandafvisende og meget 
nemt at rengøre. Den PET-udstyrede rundfilterpa-
tron med lynkobling gør det muligt at skifte filter i 
en fart uden brug af værktøj.

Bageste håndbeskyttelse

Beskytter brugerens bageste hånd imod tilbageslag 
fra grene eller dele af savkæden i tilfælde af, at 
kæden imod al forventning skulle falde af eller 
knække.

Kompensator

Giver altid den optimale brændstof/luftblanding – 
selv med et meget snavset luftfilter.

Long-life luftfiltersystem

En STIHL-motorsav er forsynet med et long-life 
luftfiltersystem, hvis de både har forudskilning 
og et HD2-luftfilter. Filterlevetiden bliver derved 
markant længere end for traditionelle filtersystemer. 
Long-life luftfiltersystemet sikrer en lang motor-
levetid og forhindrer tidlig slitage på stempler 
og cylindre samt tilsmudsning af den indsugede 
forbrændingsluft.

Magnesiumstempel

Som den første producent i verden har STIHL 
forsynet MS 400 C-M med et magnesiumstempel.  
Det vejer 20 gram mindre end et sammenligneligt  
aluminiumsstempel, hvilket svarer til en vægtreduk-
tion på 25 % alene på denne centrale komponent.  
Det lette materiale kombineret med en gennemført 
letvægtskonstruktion af MS 400 C-M giver en 
motorvægt på kun 5,8 kg og dermed et fremragende 
forhold mellem ydelse og vægt på under 1,5 kg pr. 
kilowatt. Samtidig giver den nye komponent  
maskinen et ekstremt højt maksimalt omdrejningstal,  
hvilket især er en fordel i forbindelse med beskæring. 
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Manuel brændstofpumpe

På STIHL motorsave og 
stangsave med manuel 
brændstofpumpe lettes 
startproce duren, og antallet  
af nødvendige starttræk 

reduceres. Når der trykkes på primerbolten, 
fyldes karburatorens reguleringskammer med 
brændstof. Dermed er der ved startproceduren 
med det samme tilstrækkeligt brændstof til 
rådighed til dannelse af en antændelig luft/
brændstofblanding, og det er ikke nødvendigt at 
trække mange gange i snoren.

Mængderegulerbar oliepumpe

Forskellige skærelængder, træsorter og 
arbejdsteknikker kræver forskellige mængder 
af olie under savning. Den mængderegulerbare 
oliepumpe gør det muligt for brugeren at indstille 
en nøjagtig dosering af den tilførte oliemængde 
helt efter behov.

Kædestrammer i siden

Kædestramning fra siden gør det 
enkelt at spænde kæden.

Sigtelinje

Til bedre retningskontrol i 
forbindelse med  
fældning er sigtelinjen 
integreret i starterhusets 
design.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor er både 
stærk og økonomisk. 
Adskillelsen af udstødningsgas 
og lufttilførsel minimerer 
cirkulationstabet, hvorved 
ydelsen forbedres og 

brændstofforbruget nedsættes.

STIHL antivibrationssystem

STIHL antivibrationssystemet 
nedsætter overførslen af 
motorsvingninger. Derved 
aflastes rygmuskulaturen,  
og forekomsten af "hvide 
fingre" begrænses.

STIHL ElastoStart

Kompressionstrykket giver 
rykagtige belastninger under 
start, som påvirker muskler 
og led. Dæmpningselementet 
i specialstarthåndtaget STIHL 
ElastoStart optager og 

afgiver impulser svarende til kompressionen og 
modvirker den. Dette giver en jævn startproces.

STIHL Easy2Start

Med det jævne træk i startkablet 
bliver fjederen spændt mod 
kompressionstrykket. Belastninger 
gennem rykagtige bevægelser skal 
undgås. Fjederen afgiver den 

lagrede energi til krumptakakslen, så snart det 
maksimale kompressionstryk er overvundet,  
og stemplet igen bevæger sig ned. Motoren 
starter sikkert og tillader en starthastighed,  
der er reduceret med en tredjedel. 

STIHL Injection 

Injektionsteknologien betyder en meget 
enkel betjening for brugeren. Kombihåndtaget er 
væk, du skal kun bruge en stop-tast til at slukke. 
Den fuldt elektroniske motordrift med sensorun-
derstøttet diagramstyring garanterer en optimal 
motorydelse og en særdeles god acceleration 
under alle arbejdsbetingelser. Ved hjælp af måling 
i realtid beregner styringsapparatet den eksakte 
brændstofmængde og det ideelle tændings-
tidspunkt. Indsprøjtningen følger via indsprøjt-
ningsventilen direkte ind i krumtaphuset. Den 
enestående kombination af letvægtsteknik og den 
mest moderne motorteknologi betyder det bedste 
forhold mellem ydelse og vægt på markedet 
samtidig med en kompakt konstruktion.

STIHL værktøjsfri kædestramning

Savkæden spændes hurtigt og 
ubesværet med justeringshjulet 
og uden brug af værktøj. Kæden 
slækkes, når justeringshjulet 
drejes til venstre, og spændes 

når hjulet drejes til højre. Føreskinnen fastgøres 
automatisk, når kæde hjulsdækslet drejes fast.

STIHL M-Tronic 

Den fuldelektroniske 
motorstyring regulerer 
tændingstidspunktet og 
brændstofdoseringen, så de 
svarer til driftstilstanden, og 

tager højde for ydre betingelser som f.eks. 
temperatur, højde over havet og brændstofkvalitet. 
Dette sikrer gennemgående en optimal motoreffekt, 
konstant optimalt omdrejningstal og særdeles 
gode accelerationsegenskaber. De manuelle 
karburatorindstillinger undgås helt med M-Tronic. 
STIHL M-Tronic skal kun bruge én startposition  
på kombigrebet til koldstart. Efter start kan der 
straks gives fuld gas. Den nødvendige brændstof-
mængde beregnes præcist af systemet og tilføres 
efter behov. Normalt starter maskinen fra position 
I. M-Tronic husker også indstillingerne fra den 
sidste arbejdsopgave. Således aktiveres den fulde 
motoreffekt straks under de samme ydre forhold 
ved hver ny start.

Stopknapfunktion

Betjeningsgrebet springer af sig 
selv tilbage i driftsstillingen, når 
maskinen slukkes. Den varme 
maskine kan derved startes 
direkte igen.

Gennemsigtig brændstoftank

Brugeren kan hurtigt og enkelt kontrollere 
brændstofniveauet, uden at det er nødvendigt at 
åbne tankdækslet.

Forfiltrering 

Forfiltreringen på STIHL 
motorsave forrenser luften og 
aflaster derved markant de 
efterfølgende filtersystemer. 
Den indsugede luft sættes i 
rotation af ventilatorhjulet. 

Derved slynges de større og tungere medførte 
partikler udad. Den forrensede luft føres derefter 
bag om ventilatorhjulet via forfiltreringskanalen 
frem til luftfiltret, f.eks. HD2-luftfiltret i motorsaven. 
Forfiltreringen er vedligeholdelses- og betjenings-
venlig og kræver ikke nogen særlig pleje.

Tanklukning uden værktøj

Speciallåg til hurtig, ukompliceret åbning og 
lukning af tanken uden værktøj.

El-motorsave

Overbelastningssikring 
I tilfælde af overbelastning slår 
elmotoren automatisk fra, for at 
forhindre beskadigelse som følge 
af overophedning. På maskinerne 
MSE 141 til MSE 190 udløses 

overbelastningsknappen. Maskinen kan tages i 
brug igen med et tryk på knappen efter en kort 
pause. MSE 230 og MSE 250 har elektronisk 
overvågning af motortemperaturen. Hvis 
motortemperaturen er for høj, markeres det med 
en rødt lysende LED. Efter ca. 1 minut vil motoren 
være kølet tilstrækkeligt ned, og LED'en slukker. 
Motorsaven kan tages i brug igen. 

 skæreudstyr

Savkæder

Hærdede nitter

Nitterne på STIHL savkæder er 
induktivt hærdede, hvilket 
forandrer metallets egenskaber. 
Denne proces gør nitterne mere 
modstandsdygtige.

Glatte drivledsboringer

En speciel stansemetode gør ledboringerne 
spejlglatte. Det forbedrer kædens bevægelighed 
og forlænger levetiden.

Hårdforkromning

Alle STIHL skæretænder 
fremstilles i specialstål. 
Oversiden af tænderne er 
ydermere forkromet 
elektrolytisk med henblik  
på at opnå højere slidstyrke. 
Det betyder, at skæretæn-

derne holder sig skarpe i længere tid.
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Forstrækning

STIHL savkæder udsættes sidst i 
produktionen for en konstant og høj 
trækbelastning. Denne „forstrækning“ 

reducerer efterstrækningen ved ibrugtagningen 
til et minimum, hvorved holdbarheden forlænges 
og slitagen reduceres til et minimum.

STIHL Oilomatic-smøresystem

Fine oliekanaler i kædedrevets led 
optager kædeolien og sender den 
videre til kæde leddene. I drivleddene 

er der i begge sider indpræget fordybninger, 
hvori der samler sig kædeolie. Derfor fordeles 
smøremidlet bedre på sværdets glideflade,  
og det giver en 10 % bedre smøring end uden 
fordybningerne.

Sværd

Udskiftelig sværdspids 

Ved hård slitage kan hele sværdspidsen, inklusive 
rullelejet, ganske nemt udskiftes (Rollomatic ES 
og Rollomatic ES Light).

Letvægtssværd

STIHL light-sværdene E 
Light og ES Light skiller sig 
ud med deres konstruktion. 
På E Light sværdene har 
store områder af de elektrisk 
svejste stålplader udfræsninger 

og støbninger med glasfiberforstærket polyamid. 
Det gør sværdet særligt let. Med ES Light 
udfræses hulninger, og derefter svejses der ved 
hjælp af en speciel laserproces. Dette skaber en 
meget stabil hul sværdkrop med en stiv øvre og 
nedre konstruktion. Begge konstruktionsmetoder 
sikrer mærkbar vægtbesparelse og en bedre 
balance med motorsaven. Tyngdepunktet i din 
motorsav flyttes mod din krop, og din ryg belastes 
markant mindre.

Sværdlængde

Den faktiske skærelængde er mindre end den 
angivne sværdlængde og varierer afhængigt af 
model.

STIHL Ematic-System

STIHL Ematic-systemet 
reducerer kædeolieforbruget 
alt efter skæreudstyr og 
træsort med op til 50 % 
sammenlignet med 
traditionelt skæreudstyr 

uden Ematic. Systemet består af STIHL Ematic- eller 
Ematic S-sværd, STIHL Oilomatic- savkæde og en 
mængderegulerbar eller droslet oliepumpe. 
Kædeolien havner præcis der, hvor den gør mest 
gavn – uden unødigt spild.

Næsehjul med lukket rulleleje  

Den lukkede konstruktion 
forhindrer, at snavs trænger ind. 
Der kræves ingen ekstra 
vedligeholdelse, eftersom det 
fedt, der lagres ifm. anvendelse 

af sværdet, rækker til hele sværdets levetid. 
Dermed bliver levetiden på lejerne omkring 80 % 
længere end på lejer, der er åbne og udstyret 
med en smøreboring. Næsehjulet kan udskiftes.

  Hækkeklippere

Påskruet knivstødsbeskyttelse

Det T-formede beslag i stålplade 
monteres for enden af knivbjælken 
med to skruer. Det beskytter kniven 
mod kontakt med jord eller væg 
og er nemt at udskifte efter slid.

Letvægtsgear 
Magnesium er et vigtigt konstruktionsmateriale 
på STIHL motorer. Det er ca. en tredjedel lettere 
end aluminium og har også en høj styrke i forhold 
til vægten. I sammenligning med andre metaller 
kan magnesium bearbejdes nøjagtigt under 
trykstøbning, f.eks. til motorhuse. Det er de helt 
rigtige egenskaber til fremstilling af robuste  
og lette maskiner. Materialet kan desuden  
genanvendes, dvs. udtjente dele kan smeltes  
om og genanvendes uden kvalitetstab.

Manuel brændstofpumpe

Med benzindrevne STIHL 
hækkeklippere og stanghække-
klippere med manuel brændstof-
pumpe lettes startproceduren, 
og antallet af træk i startsnoren 

reduceres. Hvis der trykkes på pumpebælgen, 
fyldes karburatorens reguleringskammer med 
brændstof. Dermed er der ved startproceduren 
med det samme tilstrækkeligt brændstof til 
rådighed til dannelse af en antændelig luft/
brændstofblanding, og det er ikke nødvendigt at 
trække så mange gange i snoren.
 
STIHL Easy2Start

Med det jævne træk i startkablet 
bliver fjederen spændt mod 
kompressionstrykket. Belastninger 
gennem rykagtige bevægelser 
skal undgås. Fjederen giver 

automatisk den lagrede energi videre til 
krumtapakslen, sætter denne i bevægelse og 
giver en sikker motorstart. Det tillader en 
starthastighed, der er reduceret med en tredjedel.

Tanklukning uden værktøj

Speciallåg til hurtig, ukompliceret åbning og 
lukning af tanken uden værktøj.

Hækkeklippere

Drejeligt multifunktionsgreb

Det drejelige betjeningsgreb 
giver mulighed for en optimal 
grebsposition i enhver situation 
– og dermed en enkel og sikker 
betjening.

Beskæringsmodel (R), ved HS 82 R og HSA 94 R

Til omfattende beskæring og 
rydningsarbejde på store og 
kraftige hække
• Stor tandafstand
• Store tænder
•  Gearudveksling til stor  

beskærekraft

Til formklipning (T), ved HS 82 T og HSA 94 T

Til perfekt formklipning og finere 
snit:
• Mindre tandafstand
• Mindre tænder
•  Udveksling med høje  

omdrejninger 

Stanghækkeklippere

Tilpassede skaftlængder

Stanghækkeklipperne med langt skaft anvendes 
først og fremmest til høje og meget brede hække. 
De kortere K-modeller med forlænget gribestykke 
er velegnede til klipning af lavtvoksende hække.

STIHL ECOSPEED

Med STIHL ECOSPEED-funktionen kan du sætte 
din hækkeklipper i en brændstofbesparende 
driftstilstand. Du behøver bare at dreje knappen i 
retning mod minus for at reducere det maksimale 
motoromdrejningstal. Derefter vil din hækkeklipper 
køre med delvis belastning, men kan trods indstillet 
begrænsning når som helst køre med fuld gas 
igen, hvis du skulle få brug for det. Med drift 
under delvis belastning falder forbruget, dvs. den 
tilførte effekt, og du kan arbejde markant længere 
på en tank brændstof eller en batteriopladning.

Skærebjælkelynjustering

Knivbjælken kan indstilles trinvist 
op til 130° (HL 91), op til 145° (HL 
94, HLA 135), op til 115° (HLA 66, 
HLA 86), op til 135° (HLA 56) og 
op til 125° (HLE 71) i to retninger, 

og den kan klappes ned langs skaftet og løses i en 
transportposition.

Loophåndtag

Det kompakte håndtag er fremstillet af sort 
kunststof. Håndtaget går næsten 180° rundt om 
maskinen. Det muliggør mange forskellige greb, 
også ved opgaver på begrænset plads.
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 KombiSystem og  
MultiSystem

Automatisk dekompression

Dekompressionssystemet reducerer kompres-
sionstrykket i startfasen, hvilket bevirker, at der 
kræves mindre kraft ved træk i startsnoren. På 
den måde kan motoren startes let og ubesværet.

Loophåndtag (R) med skridtbegrænser

Loophåndtagets skridtbe-
grænser sikrer, at fødderne 
og benene ikke kommer  
for tæt på knivene eller  
trimmerhovederne under 
arbejdet.

Lynkobling med vingemøtrik

Den innovative lynkobling 
gør det muligt at adskille og 
samle KombiMotorer og  
KombiVærktøj hurtigt uden 
ekstra værktøj.

   Betonsav og  
skæremaskiner

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor er både 
stærk og økonomisk. Adskillelsen 
af udstødningsgas og lufttilførsel 
minimerer cirkulationstabet, 
hvorved ydelsen forbedres og 

brændstofforbruget nedsættes.

STIHL ElastoStart

Kompressionstrykket giver rykagtige belastninger  
under start, som påvirker muskler og led. 
Dæmpningselementet i specialstarthåndtaget 
ElastoStart optager og afgiver impulser svarende 
til kompressionen og modvirker den. Dette giver 
en jævn startproces.

Betonsav

Gummiafskærmning

Ved snit i vægge er motorhuset beskyttet af en 
stor gummiafskærmning, så det ikke tager skade, 
når den fulde skæredybde udnyttes.

Skæremaskiner

Elektronisk vandstyring

Med motoren i gang kan brugeren 
aktivere den elektroniske 
vandstyring ved hjælp af 
tastaturet. Derefter slås vandet 
automatisk til og fra under 

skærearbejdet afhængigt af omdrejningstallet. 
Vandmængden kan uden videre reguleres ved 
hjælp af plus-/minus-knapperne. Optimal 
støvbinding sikres ved et tryk på en knap. 
Hukommelsesfunktionen sørger efter genstart af 
motoren for, at den senest indstillede vandmængde 
automatisk benyttes igen. Det betyder, at du også 
efter længere pauser kan arbejde videre med det 
samme uden at skulle indstille maskinen igen.

Halvautomatisk remstramning

Let efterstramning på et konstant niveau  
forlænger levetiden på rem og lejer.

Long-life luftfiltersystem med cyklon-forfiltrering

Takket være den innovative 
cyklon-forfiltrering 
bortfalder den daglige 
filterrengøring, og filterets 
levetid er ekstremt lang. 
Systemet bevirker, at der på 

første trin udskilles ca. 80 % af de støvpartikler, 
der er indeholdt i den indsugede luft. De samles i 
modsætning til de traditionelle systemer ikke i 
skumfilteret, men separeres i cyklon-forfiltreringen 
og sendes tilbage til den omgivende luft.

Hurtigspændesystem

Hurtig og enkel værktøjsfri montering/afmontering 
af skæremaskinen på/fra STIHL skærevogn.

Beskyttelsessegmenter på skæreskiver

Afskærmningssegmentet beskytter de andre 
segmenter ved at holde asfalt adskilt fra den 
ekstreme nedbrydning ved lasersvejsningerne, der 
forbinder segmenterne med ståltalonen. Ydermere 
forhindrer afskærmningssegmentet en ujævn 
nedbrydning til venstre og højre for segmenterne, 
hvorved det forhindres, at skæreskiver i snittet 
går i baglås.

STIHL Injection 

Injektionsteknologien betyder en meget 
enkel betjening for brugeren. Kombihåndtaget  
er væk, du skal kun bruge en stop-tast til at 
slukke. Den fuldelektroniske motorstyring med 
sensorunderstøttet diagramstyring garanterer  
en optimal motorydelse og acceleration under  
alle arbejdsbetingelser. Ved hjælp af måling i 
realtid beregner styringsapparatet den eksakte 
brændstofmængde og det ideelle tændings-
tidspunkt. Indsprøjtningen følger via indsprøjt-
ningsventilen direkte ind i krumtaphuset. Den 
enestående kombination af letvægtsteknik og  
den mest moderne motorteknologi betyder  
det bedste forhold mellem ydelse og vægt på 
markedet samtidig med en kompakt konstruktion.

Værktøjsfrit tankdæksel

Det er så enkelt at åbne tankdækslet med tryk 
og drej, at det nemt kan gøres med handsker på. 
Dækslet er konstruktionsmæssigt og med dobbelt 
afdækning sikret mod åbning ved fejltagelse, så 
der ikke kommer skidt ned i tanken.

STIHL QuickStop-skæreskivebremse

Hvis brugeren anvender den udvidede afskærm-
ningsposition under skærearbejdet, så er der 
adgang til skæreskiven oppefra. Ved denne 
arbejdsmetode får brugeren hjælp fra STIHL 
QuickStop-skæreskivebremsen. I tilfælde af, at 
der ved et kraftigt tilbageslag sker et kickback, så 
stoppes skæreskiven af en sensor på en brøkdel 
af et sekund.

Skæredybdeindstilling

Til præcis skæredybdeindstilling direkte på styret.

  Robotplæneklippere,  
plæneklippere,  
havetraktorer  
og vertikalskærere

Robotplæneklippere

Dynamisk klippeplan

I den dynamiske klippeplan bliver den ugentlige 
aktivtid for iMOW® robotplæneklippere vist og 
organiseret. Inden for denne aktivtid gennemfø-
rer robotplæneklipperne deres arbejde fleksibelt 
og lader deres batterier op. Hvis de eventuelt 
afbryder plæneklipningen på grund af regn, 
indhenter de det selv senere på egen hånd inden 
for denne tidsramme.

plæneklippere

Kniv-bremse-kobling

Kniv-bremse-koblingen bliver brugt i særlige 
varianter af benzindrevne plæneklippere. Den 
afkobler kniven fra motoren, så plæneklippe-
rens motor kan bruges, uden at kniven kører. 
Også græsopsamleren kan tømmes, uden at 
motoren skal startes igen. Derudover garanterer 
kniv-bremse-koblingen en effektiv beskyttelse af 
krumtapakslen.
 
Komfortstyr

Komfortstyretøjet kan uden 
værktøj indstilles til et 
ergonomisk arbejde til 
forskellige kropsstørrelser. 
Styretøjets stang kan 
klappes sammen, så den 

dermed udstyrede plæneklipper er lettere at 
transportere og kan opbevares på mindre plads. 
Med det specielle design kan græsopsamleren let 
tages af.

Multikniv

Multiknivens klingeform gør det på en og samme 
tid muligt at opsamle, bortskaffe eller sprede det 
afskårne materiale. Det er ikke nødvendigt at 
udskifte kniven i den forbindelse. Kniven findeler 
græsset og leder det videre i luftstrømmen eller 
fordeler det jævnt på plænen.
 
Niveauindikator

Den af kniven genererede luftstrøm hæver  
niveauindikatoren. Når opsamleren er fuld,  
standser luftstrømmen. Hvis luftstrømmen er  
ringe, falder niveauindikatoren til hviletilstand.  
Det er en opfordring til at tømme græsopsamleren.  
Niveauindikatorens ubegrænsede funktion kan 
kun garanteres ved optimalt luftstrøm. Ydre 
påvirkninger såsom vådt, tæt eller højt græs, 
lave skæretrin, snavs eller lignende kan påvirke 
luftstrømmen og niveauindikatorens funktion.

Super-softgreb 

Det ergonomiske Super-softgreb sørger for en  
komfortabel slåning og forebygger dermed træthed. 
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Vario-hjuldrift

Hjuldriftens hastighed lader 
sig indstille uafhængigt af 
motorens omdrejningstal. 
Sådan forbliver klippe- og 
opsamlingsydelsen konstant. 
Driften kan reguleres 
trinløst med et håndtag ved 

barren eller på komfortstyret.

Havetraktorer 

Vridningsvibrationsdæmper

Vridningsvibrationsdæmperen reducerer de 
vibrationer, der optræder – ikke kun ved sædet, 
men også i rattet og på trinbrættet.

  Trimmere og  
kratryddere

Automatisk dekompression

Dekompressionssystemet åbner automatisk 
indsugnings ventilen, når motoren trækkes i gang. 
Det dæmper trykimpul  serne og reducerer kraftbe-
hovet med startsnoren betydeligt.

STIHL ECOSPEED

Med STIHL ECOSPEED-funktionen kan du 
sætte din kratrydder i en brændstofbesparende 
driftstilstand. Du behøver bare at dreje knappen i 
retning mod minus for at reducere det maksimale 
motoromdrejningstal. Derefter vil din kratrydder 
køre med delvis belastning, men kan trods indstillet 
begrænsning når som helst køre med fuld gas igen, 
hvis du skulle få brug for det. Med drift under delvis 
belastning falder forbruget, dvs. den tilførte effekt, 
og du kan arbejde markant længere på en tank 
brændstof eller på en batteriopladning. Derudover 
er udslyngningen af afklip mindre kraftig ved delvis 
belastning end ved fuld gas. 

Ergonomisk styr

Styret giver et naturligt 
bevægelsesmønster ved 
arbejde med maskinen og er 
det bedste valg, hvis der skal 
bearbejdes større arealer. I 
kombination med universalse-

len ADVANCE PLUS eller skovrydningsselen 
ADVANCE X-TREEm og det rigtige værktøj, kan 
der spares endnu flere kræfter under arbejdet.

Trimmertråde

Trimmertrådene fås med 
mange forskellige former  
og tykkelser til forskellige 
anvendelsesformål. Takket 
være en spiral formet præget 
rille er den afbildede 

trimmertråd mere støjsvag end almindelige runde 
tråde. Fordybningen i trådens overflade afbryder 
den regelmæssige luftstrøm. Der dannes hvirvler, 
fløjtelyden reduceres, og støjen bliver markant lavere.

Justering af styr

Ved hjælp af den centrale 
klemmeanordning kan det 
ergonomiske styr let 
indstilles til den enkelte 
bruger uden brug af 
værktøj. Det kan drejes 90°, 

så maskinen fylder mindre ved transport og 
opbevaring.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor er både 
stærk og økonomisk. 
Adskillelsen af udstødningsgas 
og lufttilførsel minimerer 
cirkulationstabet, hvorved 
ydelsen forbedres og 

brændstofforbruget nedsættes.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX ® motoren kører på den normale 
benzin/olie blanding (1:50). Benzin/olie-blandingen 
fordeles i hele  motoren over en bypasskanal, 
og sikrer derfor en fuldstændig smøring. Takket 
være det olieblandede brændstof kan  maskinen 
undvære dele som f.eks. oliepumpe, oliebeholder 
og oliekar.  

STIHL Elektrostart

Gør det nemt at starte maskinen ved tryk på en 
knap. Fungerer ved temperaturer ned til 0 °C. 

STIHL M-Tronic 

Den fuldelektroniske 
motorstyring regulerer  
tændingstidspunktet og 
brændstofdoseringen,  
så de svarer til driftstilstanden, 

og tager højde for ydre betingelser som f.eks. 
temperatur, højde over havet og brændstof-
kvalitet. Dette sikrer gennemgående en optimal 
motoreffekt, konstant optimalt omdrejningstal  
og særdeles gode accelerationsegenskaber.  
De manuelle karburatorindstillinger undgås helt 
med STIHL M-Tronic. STIHL M-Tronic skal kun 
bruge én startposition på kombigrebet til 
koldstart. Efter start kan der straks gives fuld gas. 
Den nødvendige brændstofmængde beregnes 
præcist af systemet og tilføres efter behov. 
Normalt starter maskinen fra position I. STIHL 
M-Tronic husker også indstillingerne fra den sidste 
arbejdsopgave. Således aktiveres den fulde 
motoreffekt straks under de samme ydre forhold 
ved hver ny start.

 JORDFRÆSERE

Antivibrationssystem

Antivibrationssystemet er integreret i fastgørelsen 
af styret. Det mindsker styrets svingninger, og 
derved reduceres også den fysiske kraftanvendelse 
ved kørsel med maskinen.

Fræseknive

Fræseknivene kommer i en specielt udviklet form 
og vender jorden så effektivt som muligt i en 
optimeret rækkefølge af indgreb. 

 Forstøvere og sprøjter

Dyse med flad stråle

•  Til sprøjtning af arealer og 
planterækker

•  Egnet til blomsterbede samt til frugt-/
grøntsagsavl i væksthus og have

• Ideel til behandling af arealer med insekt-, 
ukrudts- og svampebekæmpelsesmidler

Dyse med kegleform

•  Til behandling af buske, træer og 
individuelle planter

•  Ideel til spredning af insekt-, plante- 
og svampebekæmpelsesmidler på 
eller omkring individuelle planter  
i haven 

•  Sprøjtemidler kan fordeles både nedefra og 
oppefra på planter eller blade

Justerbar dysee

0–90°

•  Kan tilpasses til skiftende forhold og 
forskellige anvendelsesforhold

•  Sprøjtevinkel kan indstilles variabelt 
for optimalt sprøjtemønster, fra fuld 
stråle (0°) til hulkegle (90°)

Fuldkegledyse

• Til behandling af individuelle planter
•  Velegnet til findosering af eksempelvis 

ukrudtsmidler eller midler til beskyt-
telse mod vildtbid

•  Velegnet til påføring af slipmiddel i bygge- og  
anlægssektoren

STIHL antivibrationssystem

STIHL antivibrationssystemet nedsætter over-
førslen af motorsvingninger. Derved aflastes 
rygmuskulaturen, og begrænser forekomsten  
af "hvide fingre".

 jordbor

Multifunktionshåndtag

Det ergonomisk udformede 
multifunktionsgreb er integreret 
i jordborets rammehåndtag. 
Stopknap, tomgang og gassen 
kan betjenes med én hånd. 

QuickStop borbremse

QuickStop-borbremsen udløses 
imod brugerens lår, hvis boret 
sætter sig fast i jorden, og 
standser straks boreværktøjet.  
Den fungerer desuden som 

gearspærre. Et fastsiddende boreværktøj kan 
drejes ud af borehullet ved helt enkelt at dreje 
imod uret.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX ® motoren kører på den normale 
benzinolie-blanding (1:50). Benzin-olie-blandingen 
fordeles i hele motoren over en bypasskanal og 
sikrer derfor en fuldstændig smøring. Takket 
være det olieblandede brændstof kan maskinen 
undvære dele som f.eks. oliepumpe, oliebeholder 
og oliekar.
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 Rengøringsmaskiner

Løvblæsere

Tagrendesæt 

Med det praktiske, ca. 3 m 
lange tagrendesæt til 
løvblæsere/-sugere er det 
nemt at rengøre tagrenderne, 
også på svært tilgængelige 
steder.

Manuel brændstofpumpe

På STIHL løvblæsere med manuel brændstofpumpe 
lettes startproceduren, og antallet af nødvendige 
træk i startsnoren. Når der trykkes på primerbolten, 
fyldes karburatorens reguleringskammer med 
brændstof. Dermed er der ved startproceduren 
med det samme tilstrækkeligt brændstof til  
rådighed til dannelse af en antændelig luft/
brændstofblanding, og det er ikke nødvendigt  
at trække så mange gange i snoren.

STIHL ElastoStart 

Kompressionstrykket giver rykagtige belastninger  
under start, som påvirker muskler og led. 
Dæmpningselementet i specialstarthåndtaget 
ElastoStart optager og afgiver impulser svarende 
til kompressionen og modvirker den. Dette giver 
en jævn startproces.

STIHL Elektrostart 

Gør det nemt at starte maskinen ved tryk på en 
knap. Fungerer ved temperaturer ned til 0 °C.

Løvsugere

Kompostkniv

Kompostkniven i højkvalitetsstål 
sørger for ensartet findeling  
af det opsugede materiale 
i SH 56 og SH 86.

Fejemaskiner

Smart fejeprincip – STIHL MultiClean fejesystem

Fejemaskinerne samler allerede snavset op foran 
selve maskinen, så fremmedlegemer ikke kan 
sætte sig fast under apparatet.

Højtryksrensere

Teleskopisk aluminiumhåndtag

Med henblik på enkel og bekvem 
transport samt pladsbesparende 
opbevaring, kan det teleskopiske 
aluminiumshåndtag skydes ud  
og ind.

Svirvelkobling

Forhindrer at højtryksslangen snor sig. Derved 
sikres det, at højtryksslangen kan anvendes i fuld 
længde.

Dobbelt strålerørsholder

Til praktisk opbevaring af de to strålerør med 
fladstråle- og rotordyse på maskinen.

Sammenklappelig front  

De integrerede mundstykkeholdere 
under frontlågen tjener til 
smudsbeskyttet opbevaring af 
rotor- og fladstrålemundstykke. 
De to mundstykker kan hurtigt 

pakkes væk og er lige ved hånden, når de skal 
bruges igen.

Manometer

Med manometeret opnås et 
optimalt overblik over det 
aktuelle arbejdstryk.

PLUS-modeller

Varianter med PLUS i modelnavnet 
er forsynet med en integreret 
slangetromle til komfortabel og 
sikker opbevaring af højtryksslan-
gen. Grebet på håndsvinget kan 

vippes ind i forbindelse med transport og opbevaring.

Doseringssystem til rengøringsmiddel

Med doseringssystemet kan vandet iblandes 
den rigtige mængde rengøringsmiddel. Det 
skåner miljøet og er oven i købet økonomisk. Alle 
modeller med rengøringstank kan også opsuge 
rengøringsmidler fra eksterne beholdere.

Sikkerhedsfrakobling

På apparater med sikkerhedsfrakobling frakobles det 
tændte apparat, hvis det ikke er i brug, automatisk 
fra strømforsyningen efter 30 minutter.

Flad tekstilslange med kassette

Let og fleksibel højtrykslange 
for tilslutning af højtryksren-
ser til vandhane. Den 
medleverede kassette gør 
det ikke bare nemt at rulle 
slangen ud og ind, men 

udgør samtidig en yderst pladsbesparende 
opbevaringsmulighed for den flade tekstilslange 
direkte på apparatet. Det betyder, at det hele er 
med om bord.

Våd-/tørstøvsugere

Adapter til elværktøj 

Med adapteren kan 
elværktøjet forbindes  
direkte med sugeslangen. 
Derved suges støv og 
spåner op, samtidig med, at 
du saver eller sliber.

Rustfrit rør med lynkobling

Med lynkoblingen, som er standardudstyr, monteres 
røret enkelt og hurtigt på slangen.

Flerfiltersystem

Med kombinationen af filterpose og primærfilter 
opnås en endnu højere udskillelsesgrad. 

Motorefterløb

Hvis støvsugeren tændes via startautomatik, 
bliver den ved med at køre et stykke tid efter 
slukning af det elektriske apparat. Derved suges 
tilbageblevne spåner ud af slangen.

Startstrømbegrænser

Startstrømbegrænserfunktionen har til formål at 
begrænse startstrømmen og forlænger samtidig 
motorens levetid.

 Kompostkværne

BRS vendeteknologi

Snitteknivenes retning kan ændres med dreje-
omskifteren. I højrerotation med uret bliver hårdt 
materiale som f.eks. grene findelt, hvorimod de 
rivende knive i venstrerotation mod uret forvandler 
bløde planterester til en komposterbar masse. 
Ved denne forskellige forarbejdning af materialet 
bliver knivene effektivt skånet.

   Personligt  
sikkerhedsudstyr

Rådets direktiv (EU) 2016 / 425 – sikre personlige 

værnemidler

STIHL personlige værnemidler opfylder 
grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav 
iht. Rådets direktiv (EU) 2016 / 425. Personlige 
værnemidler opdeles i 3 risikokategorier:

Kategori 1:  Personlige værnemidler til beskyttelse 
mod lave risici 

Kategori 2:  Personlige værnemidler til beskyttelse 
mod risici, der ikke dækkes af  
kategori 1 eller 3

Kategori 3:  Personlige værnemidler til beskyttelse 
mod risici, der kan have alvorlige 
følger som døden eller permanente 
skader

Personlige værnemidler i kategori 3 er underlagt 
en årlig  kontrol udført af et udpeget organ  
(ID fremgår af CE-mærket).
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EN ISO 11393 skærebeskyttelse

STIHL skærebeskyttelse består 
af skæreindlægsmaterialer, der 
hovedsageligt er særligt udviklet 
til STIHL. STIHL sikkerhedstøj er 
testet af de velrenommerede 

europæiske testinstitutter SMP eller KFW. 
Skæreindlægget har flere lag og er let og 
åndbart. Hvis savkæden kommer i berøring med 
denne skæreindlægspakke, river den individuelle 
fibre ud, som yder modstand imod kæden, og som 
derudover blokerer kædehjulet. Derved standses 
kæden, og risikoen for personskade reduceres 
betydeligt. Til din information er STIHL 
skærebeskyttelsesprodukter markeret i dette 
katalog med følgende piktogrammer: 

testet iht. EN ISO 11393

testet i henhold til EN ISO 11393

Vigtigt: 

Personligt sikkerhedsudstyr kan ikke yde 100 % 
beskyttelse imod personskader. Det vil aldrig kunne 
erstatte korrekt og sikker arbejdsteknik. Læs 
og overhold derfor altid brugsanvisningerne til 
sikkerhedsudstyret og motorredskaberne, og følg 
gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker.

Områder med skærebeskyttelse i  

skærebeskyttelsestøj

Skærebeskyttelsestøjets skærebeskyttelsesområder 
kendetegnes af følgende ikoner iht. EN ISO 11393. 
Der er forskellige skærebeskyttelsesklasser (den 
angivne  kædehastighed er kun ét parameter ved 
afprøvningen iht. EN ISO 11393 og korrelerer ikke 
nødvendigvis med en håndført motorsav anvendt 
ved samme kædehastighed): 
Skærebeskyttelsesklasse 0 (16 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 1 (20 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 2 (24 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 3 (28 m/s). 
KWF anbefaler skærebeskyttelsesklasse 1. Du 
kan finde en samlet oversigt over de vigtigste 
produktegenskaber på side 350.

Design A Design B Design C

Forside / bagside

Design B

På forsiden er der komplet skærebeskyttelse,  
på bagsiden kun på armene og op til skuldrene.

EN ISO 20471 tydeligt synlig  

beskyttelsesbeklædning

Standarden fastlægger krav til mindstearealer 
med signalfarve (til synlighed i dagslys) og 
reflekterende materialer (refleksbånd til synlighed 
om natten) og inddeler dem i tre kategorier, hvor 
klasse 3 har den højeste signalvirkning.

2 =   Advarselsfarve og retroreflekterende 
materiale: her EN ISO 20471 klasse 2

EN 343 beskyttelse mod dårligt vejr

STIHL regntøj beskytter ved arbejde udendørs 
imod nedbør og vind udefra, og sørger for høj 
bærekomfort indefra, idet fordampende sved 
kan trænge ud. For EN 343 angives disse to 
parametre som vandgennemtrængningsmodstand 
(det øverste tal) og vanddampgennemtræng-
ningsmodstand (det nederste tal). Begge måles 
i 3 trin. Klasse 3 er bedst. Sømmene er vandtæt 
indsvejset.

 

3 = 

3 = 

Vandgennemtrængningsmodstand:  
her EN 343 klasse 3
Vanddampgennemtrængningsmodstand: 
her EN 343 klasse 3

UV-beskyttelse

UV-beskyttelsesfaktoren (UPF) 
angiver, hvor længe brugeren  
af solbeskyttelsestekstil eller 
bæreren af UV-beskyttelsestøj 
kan opholde sig i solen uden at 
risikere hudskader. UPF kan 
sammenlignes med solbeskyttel-
sesfaktoren i solcreme (SPF). En 

person med hudtype 1, der er beskyttet med UPF 
20-tekstilmateriale, kan opholde sig i det kraftigst 
mulige sollys tyve gange længere tid uden at 
fremprovokere hudskader. Skalaen iht. normen  
EN 13758-2 indeholder beskyttelsesværdier op  
til UPF 40. UV-standard 801-skalaen angiver 
endnu flere værdier.

SNR-værdi

Simplified Noise Reduction (forenklet støjdæmpning) 
er den generelle støjdæmpning, som høreværn 
kan give. Jo højere SNR-værdien er, desto bedre 
er støjdæmpningen. M-værdien er den relevante 
for STIHL maskiner. Du kan finde flere oplysninger 
på www.stihl.dk.

Skæreindlæg i gummistøvler og læderstøvler

Område med skæreindlægOmråde med skæreindlæg

StålkappeStålkappe

Områder med skærebeskyttelse  

i skærebeskyttelseshandsker

Form A: Fastlagt beskyttelsesområde 
ved femfingerhandsker er 
mellemhåndsområdet, men uden 

beskyttelsesmateriale i finger- og tommelfinger-
området.

  Håndværktøj og  
skovtilbehør 

Amboss-snit 

Den skærende klinge og den brede 
modklinge rammer hinanden direkte. 
Den brede klinge kaldes derfor også 

"ambolten". Dermed kan man nemt overklippe 
dødt og hårdt træ, fordi skafttrykket nærmest  
ikke spiller nogen rolle. I blødt, friskt træ kan 
undersiden af barken revne inden overklipningen.

Bypass-snit

Ved dette princip glider klingen og 
modklingen forbi hinanden i tæt 
afstand under klipningen. Det 

resulterende snit er glat hele vejen igennem, 
uden at den overskårne gren klemmes sammen. 
Bypass-snittet er generelt at foretrække til 
overklipning af grønne grene. På grund af den 
forholdsvis højere kraftanvendelse under klipning 
bør man anvende sakse med amboss-snit til 
længerevarende arbejde med hårdere træ.

Skaftbeskyttelse og skruemonteret sikringsplade

Kombinationen af lang 
skaftbeskyttelsesmuffe, ringkile, 
sikringsplade og sikringsskrue 
gør hoved og skaft til én enhed. 
Der opstår en ekstremt stabil 

forbindelse med stærke fordele:
•  Lang levetid på værktøjet og dermed et attraktivt 

pris-/ydelsesforhold
• Høj arbejdssikkerhed – også ved fejlslag
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oplev STIHL kvaliteten online
ƒ

REGISTRER DIT STIHL PRODUKT

Registrer dit STIHL produkt online – nemt og enkelt. Alt du 
behøver er produktets serienummer, købsdato samt post-
nummer og navn på din STIHL forhandler. Gøres dette inden 
for en måned efter købet, for du glæde af 3 måneders gratis 
maskinskadeforsikring - herefter kan du selv vælge om du vil 
forlænge forsikringen. Du finder produktregistreringen på 
www.preg.stihl.com.

stihl app

Mobil, interaktiv, aktuel: Den gratis STIHL app er et universal-
værktøj, når du er på farten. Få glæde af den værdifulde 
viden og service inden for STIHL produktsortimentet.
Praktiske værktøjer som den interaktive brugsanvisning til 
det nye STIHL produkt, blandingsberegneren, der bestemmer 
det perfekte blandingsforhold af benzin og olie, eller den 
intuitive søgning efter forhandlere er mobile hjælpere, der 
letter hverdagen.

STIHL DANMARK PÅ NETTET

SOCIALE MEDIER

Følg STIHL Danmark på Facebook

Følg STIHL Danmark på Instagram

Følg STIHL Danmark på Linkedin

Følg STIHL Danmark på YouTube

NYHEDER

Følg STIHL Danmark på Mynewsdesk

WEBSITES

stihl.dk
stihlgarden.dk
stihlallinclusive.dk
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STIHL PÅ STEDET
ƒ
Uanset om det drejer sig om savning, trimning, rydning, klipning, rengøring eller beskæring - STIHL begejstrer alle brugere med 
kompromisløs kvalitet og høj pålidelighed. For at give dig en STIHL maskine, som holder, hvad vi lover, findes vores maskiner og 
udstyr udelukkende hos den servicerende faghandel. Her vil du få den rette rådgivning, og et produkt der dækker dine personlige 
behov.

Din STIHL servicepartner

Hos STIHL forhandleren er du i gode hænder - både når det  
gælder rådgivning og service. Her får du hjælp til at vælge 
den maskine, som er nøjagtig tilpasset dine behov, du får 
værdifulde tips til enkelt og effektivt arbejde, og ikke mindst 
professionel service. Så får du glæde af din STIHL maskine i 
mange år.

Originale reservedele fra STIHL

Maksimal pålidelighed, selv under de hårdeste betingelser,  
er en selvfølge, når det drejer sig om STIHL maskiner.  
Skulle der opstå et problem, så hjælper STIHL kundeservice 
din forhandler med at finde de rigtige originale STIHL reserve- 
dele. Reservedele som lever op til høj effektivitet, sikkerhed 
og lang levetid på din STIHL maskine. Til din STIHL maskine 

kan du få reservedele mindst 10 år efter, at produktionen af 

din motorsav eller motorredskab er stoppet. Originale STIHL 
reservedele kan du kende på STIHL logoet eller et stiliseret S  
som vist her.

Kontrolleret STIHL kvalitet

Den høje standard på STIHL maskiner sikres af streng 
kvalitets kontrol i alle produktionsled. Dermed opfylder STIHL 
de på verdensplan gældende normer ISO 9001 og ISO 14001 
for kvalitetsstyring og miljøhensyn uden undtagelser. STIHL 
arbejder kontinuerligt på at videreudvikle samtlige produkter. 
Derfor forbeholder vi os ret til ændringer i leveringsprogram-
mets udformning, teknik og udstyr.

For din sikkerhed

Alle produkter kan, hvis de anvendes på en fejlagtig måde,  
udgøre en fare for bruger og omgivelser, dvs. både mennesker, 
dyr og materiel. Læs derfor altid brugsanvisningen nøje 
igennem, inden du påbegynder arbejdet med din maskine,  
og følg sikkerhedsanvisningerne.

Varemærkebeskyttelse

Kvalitet og vores kunders sikkerhed er af højeste betydning 
for os som virksomhed. Vores produkter er derfor beskyttet  
af følgende registrerede varemærker, der tilhører  
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logo 

STIHL reservedelslogo 

Farvekombinationen orange/grå 
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Kontrolmærker og almen information

STIHL produkter kontrolleres regelmæssigt  
af nationale og internationale instanser

Vi deltager gerne i disse kontroller og tests, fordi vi betragter dem som en forlængelse af vores egne test- 
programmer. Desuden tillægger vi disse neutrale kontroller stor værdi – ikke mindst i vores kunders interesse. 
Instanserne bekræfter med tildelingen af deres kontrolmærke STIHL produkternes høje kvalitetsstandard og 
eksemplariske teknik. Yderligere oplysninger om opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet Vibration 2002/44/EF 
finder du på www.stihl.dk/eu-direktiv-om-vibration.aspx.

Forklaring vedrørende kontrolmærker

Kontrolmærkernes testbetingelser findes på de anførte hjemmesider:

Frivillig "testet sikkerhed" – bekræftet af et anerkendt testinstitut.  
Af GS-kontrolmærket fremgår det, hvilket testinstitut der har gennemført testen,  
f.eks. TÜV. www.tuv.com/gs-zeichen.

Kontrolmærke for det Tyske Landbrugsråd. En uafhængig kommission fastsætter 
 testkriterierne og vurderingsgrundlaget samt uddeler kontrolmærket. En Signum-test 
tager i gennemsnit mellem 6 og 12 måneder. Testprotokoller findes på www.dlg.org.
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En DLG-anerkendelse er en omfattende brugsværditest foretaget af DLG iht. uafhængige 
og anerkendte bedømmelseskriterier for landbrugstekniske produkter. En maskine eller et 
anlæg, der overordnet anerkendes af DLG, er blevet vurderet på baggrund af dens/dets 
væsentlige kendetegn. Du kan finde yderligere informationer på www.dlg.org.

Bestyrelsen for skovarbejde og skovteknik uddeler kontrolmærket ”KWF-Profi” (tidligere 
”KWF-Gebrauchswert”) til skovtekniske hjælpemidler, som opfylder de høje krav til  
professionelt skovarbejde hvad angår effektivitet, arbejdssikkerhed, ergonomi og  
miljøvenlighed. Den praktiske afprøvning af professionelle brugere er en vigtig forud- 
sætning herfor. Kontrolmærket ”KWF-standard“ tildeles produkter, der både har gennem-
gået krævende prak tiske tests, og som på grund af deres konstruktion er bedre egnet til 
andre opgaver end skov arbejde f.eks. inden for landbrug, brændehugning til eget forbrug 
eller øvrigt ad hoc brug. Produkter, hvor enkelte tekniske detaljer med succes har været  
underlagt tekniske testprocedurer, bliver forsynet med ”KWF-Test”-mærket. Testprotokoller 
findes på www.kwf-online.de.

Forlaget ÖKO-TEST tester alle former for produkter. Det er først og fremmest miljøvenlig-
hed, der bliver lagt vægt på, og at produkterne er uden skadelige stoffer. De produkter,  
der særligt udmærker sig, får ÖKO-TEST-mærkaten. Mærkaten anses for det mest  
respekterede tyske kvalitetsstempel. www.oekotest.de.

Stiftung Warentest udarbejder testrapporter vedr. elektronik, husholdning og sundhed 
samt økonomi, forsikring og skatter. Du kan finde yderligere informationer på www.test.de.

EU’s miljømærke, blev indført i 1992 og støttes af Europa-Kommissionen, samtlige EU’s 
medlemsstater og det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EWR).  
Den europæiske forbruger kan med hjælp af ”blomsten” se, at det er et miljøvenligt  
produkt af højeste kvalitet – kontrolleret af uafhængige nationale testprogrammer i de 
enkelte medlemslande. Yderligere information på www.eu-ecolabel.de.

Alle GORE-TEX ® sko og -beklædningsgenstande bærer Guaranteed to Keep You Dry™  
garantien for vandtæthed, vindtæthed og åndbarhed i hele produktets levetid.  
www.gore-tex.de.

Til produkter med Oeko-Tex®-mærket anvendes der udelukkende tekstilmaterialer, der er 
testet og certificeret i henhold til Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 er et 
globalt standardiseret test- og certificeringssystem til rå-, mellem- og sluttekstilproduk-
ter. Testen for skadelige stoffer omfatter bl.a. lovmæssigt forbudte og reglementerede 
stoffer samt potentielt sundhedsskadelige kemikalier. Du finder yderligere information på 
 www. oeko-tex.com.

Dette symbol står for kontrolleret skærebeskyttelsestøj til brugere af manuelt styrede 
kædesave iht. EN ISO 11393 og EN ISO 17249.

Dette kontrolmærke angiver meget synligt markeringstøj, der er testet iht. EN ISO 20471. 

Almen information

1.  Dette katalog erstatter alle hidtidige  
STIHL kataloger. 

2.  Der kan ikke gøres noget krav  gældende på 
grundlag af oplysningerne eller illustrationerne 
i dette katalog. Ret til ændringer i teknik, form, 
farve, udstyr og pris forbeholdes. 

3.  Originale STIHL motorsave og  motorredskaber 
genkendes på  farvekombinationen orange/grå. 

4.  Dette værk og alle dets dele er  beskyttet af lov 
om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes, 
i særdeleshed retten til mang foldiggørelse, 
oversættelse og bearbejdning ved hjælp af 
elektroniske systemer.

Dette katalog indeholder mang foldige kombinati-
oner af maskiner og tilhørende værktøj og udstyr 
til forskelligartede arbejdsopgaver og brugere. 
Til normale arbejdsopgaver og anvendelsesfor-
mål anbefaler vi brug af de af STIHL anbefalede 
kombinationer. De fremgår af brugsanvisningen 
til dit produkt. Din STIHL forhandler giver gerne 
personlig rådgivning om  produktkombinationer, 
der er optimalt afstemt efter dine behov.

STIHL advarer mod forfalskninger:
www.stihl.dk/varemaerke-og-produktpirateri.aspx

STIHL

Park Allé 295 
2605 Brøndby

info@stihl.dk

www.stihl.dk

www.stihlgarden.dk

www.stihlallinclusive.dk
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Der er en grund til, at STIHL kun er hos eksperterne


