Wij zijn er om je te
helpen: Jouw
ERKENDE STIHL DEALER
—

MEER INFORMATIE EN
advies VIND JE OP
WWW.STIHL.BE of
WWW.STIHL.NL

#ACCUPOWER
MADE BY STIHL.
—
UW TUIN VERDIENT HET

#Accupower. Made by STIHL. Alleen bij je lokale en
erkende STIHL dealer. Je STIHL dealer weet precies
voor welke toepassingen een product van STIHL
het meest geschikt is. Hij geeft je graag handige tips
over hoe je jouw materiaal het best gebruikt en
onderhoudt. STIHL dealers zijn ook gekwalificeerd
om een voortreffelijke dienst na verkoop te bieden.
Ook jij bent voortaan klaar voor elke uitdaging.

0420 000 1713. M23. B9. SCHEEL. S0219.
GEDRUKT IN DUITSLAND
© 2019 ANDREAS STIHL AG & CO. KG
GEDRUKT OP MILIEUVRIENDELIJK PAPIER ZONDER
CHLOOR

COMPACT ACCUSYSTEEM
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ÉÉN ACCU
VOOR ALLES
—
MET ÉÉN ENKEL ACCUSYSTEEM KAN JE ELKE UITDAGING IN DE TUIN AAN.

BLADBLAZER
BGA 56

GRASMAAIER
RMA 339 C
HEGGENSCHAAR
HSA 56

KETTINGZAAG
MSA 140 C-B

HEGGENSCHAAR
OP STEEL
HLA 56

GRASTRIMMER
FSA 56

LICHT, STIL,
KRACHTIG
—
Ontdek de meest efficiënte en comfortabelste manier van tuinieren. Het gras
gemaaid. De heg gesnoeid. De bladeren verwijderd. Het hout gezaagd. De
gazonranden netjes onderhouden. Het is nu nog gemakkelijker om nog meer
werk in je tuin te verzetten. Onze machines zijn licht, stil en efficiënt. En hoewel
ze allemaal zonder inspanning te bedienen zijn, zijn ze krachtig genoeg voor
het zwaardere werk in de tuin. Met #accupower, made by STIHL, ben je klaar
voor elke uitdaging.

HOU VAN
JE GAZON
—
GRASMAAIER RMA 339 C
MET LITHIUM-IONACCU
Deze accugrasmaaier uit het STIHL COMPACT AccuSysteem is ontworpen
om gazons in kleine en middelgrote tuinen comfortabel te maaien. De
machine heeft geen kabel, en dankzij het lichte gewicht en compacte
design kan je probleemloos manoeuvreren.
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RMA 339 C

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUGRASMAAIER

ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—

MAAIT TOT

Je erkende dealer geeft je graag meer
informatie. Een dealer in je buurt vind je op
www.stihl.be of www.stihl.nl

MET ÉÉN ACCULADING ①

ZONDER KABEL, COMPACT EN
COMFORTABEL

LICHT EN STEVIG

Met de RMA 339 C maai je jouw gazon op een
comfortabele manier. Geen kabel meer die
achter de grasmaaier sleept. En dankzij het
monostuur is de grasopvangbox gemakkelijk
weg te nemen. Het compacte ontwerp en het
perfecte evenwicht van de grasmaaier maken
het gemakkelijker om te manoeuvreren en om
te keren.

400 m²

De behuizing van de STIHL accugrasmaaiers
is vervaardigd uit hoogwaardig, schokvast en
uv-bestendig polymeer. Hierdoor is ze zeer
stevig en duurzaam.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

EEN MOOI
GAZON,
PERFECT
GEMAAID
—
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JE GAZON OPTIMAAL
ONDERHOUDEN
—

EFFICIËNT EN
COMFORTABEL
—

30–70 mm
SNIJHOOGTE

CENTRALE SNIJHOOGTEVERSTELLING
Met de centrale snijhoogteverstelling pas
je de grasmaaier snel en eenvoudig aan.
De ingestelde snijhoogte wordt op een
schaalaanduiding weergegeven. Op die
manier kan je de grasmaaier altijd optimaal
aan het te maaien grasterrein aanpassen.

INGENIEUZE STUURSTANG,
UITSTEKENDE BESTURING
Het comfortabele monostuur van de
RMA 339 C is een uniek kenmerk. Je kan de
grasopvangbox gemakkelijk wegnemen en
de opklapbare stuurstang kan aan je lengte
aangepast worden. Toch is hij bijzonder stevig
en kan je de grasmaaier heel precies besturen.

LICHTGEWICHT, GEMAKKELIJK
TE MANOEUVREREN
Ondanks zijn hoge maaivermogen is de
RMA 339 C onmiskenbaar een lichtgewicht.
Hij manoevreert gemakkelijk en glijdt als
het ware over het grasperk. Ideaal voor kleine
en middelgrote tuinen.

ZELFS NOG EFFICIËNTER
MET DE ECO-MODUS

GEOPTIMALISEERDE AUTONOMIE
EN MAAIRESULATEN

De inschakelbare Eco-modus past de snelheid
van het mes aan de toestand van het gras aan:
een hogere snelheid bij dicht, lang gras; een
lagere snelheid bij kort gras. Zo werkt de motor
efficiënter en gaat de accu langer mee.

Het aerodynamische snijblad trekt de
grashalmen recht voor ze afgesneden
worden. Op deze manier wordt de acculading
zo efficiënt mogelijk gebruikt, en wordt het
gras zorgvuldig en precies gemaaid.

NOG MEER AANDACHT VOOR
JE GAZON

EEN GRASOPVANGBOX
VOL GOEDE IDEEËN

Met de optionele mulchkit, bestaande uit een
mulchhulpstuk en een multimes, dek je het
maaidek af door het vers gemaaide en tot hele
kleine stukjes versneden gras over het grasperk
uit te spreiden – als een gratis en voedzame
meststof.

De innovatieve grasopvangbox heeft een
opklapmechanisme zodat hij gemakkelijk
geopend en leeggemaakt kan worden. De
luchtstroom die tijdens het maaien opgewekt
wordt, blaast het maaisel in de grasopvangbox.
Zo wordt die helemaal tot boven gevuld.
De inhoudsindicator op de grasopvangbox
signaleert wanneer de box leeggemaakt
moet worden.
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DAAROM

KIES JE
STIHL
CO

M FO RT

Monostuur
Om de grasopvangbox
gemakkelijk leeg te maken.

In de hoogte verstelbare
stuurstang
Voor het comfort van de gebruiker.

Opklapbaar stuur
Om je machine plaatsbesparend
weg te bergen.

Inhoudsindicator
Geeft aan wanneer de
grasopvangbox vol is.
Veiligheidsstekker
Om ongewenst gebruik te voorkomen.

Eco-modus
Past de snelheid van het snijmes aan de toestand
van het gras aan en spaart zo de acculading.

Lithium-ionaccu
Voor lange autonomie en korte laadtijden.

Maximale vulling
Een sterke luchtstroom vult
de box volledig.

Duurzaamheid
Dankzij het gebruik van
hoogwaardig polymeer.

STILLE werking
Gehoorbescherming is overbodig.

Extra draaggrepen
voor en achter
Om de machine gemakkelijk
te transporteren.

Centrale
snijhoogteverstelling
Om het gras geleidelijk steeds
korter te maaien.

Optionele mulchkit
Om het maaisel als meststof te gebruiken.

Maait tot 400 m²
Met één acculading.①

Hoogwaardig mes
Een perfecte snit voor een gezond,
groen gazon.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de RMA 339 C of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

PERFECT
SNOEIWERK
—
De HSA 56 is moeiteloos te bedienen. Dankzij zijn lage gewicht
werk je verrassend gemakkelijk, en trim je jouw heggen in de vorm
die jij wenst.
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HSA 56

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUHEGGENSCHAAR

2.9 kg ①
EEN LICHTGEWICHT.
OVERTUIGENDE RESULTATEN.

ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—
Je erkende dealer geeft je graag meer
informatie. Een dealer in je buurt vind je op
www.stihl.be of www.stihl.nl

ONTSPANNEN
WERKEN, ZONDER
GEHOORBESCHERMING
—

LICHT, STIL EN KRACHTIG
Met de HSA 56 snoei je heggen en trim je
struiken zonder enige inspanning. De HSA 56
is verrassend licht (2,9 kg zonder accu) en
heeft een laag trillingsniveau. Zo kan je
gemakkelijk manoeuvreren en vereist het werk
minder krachtinspanningen. Hij is ook erg
stil zodat gehoorbescherming overbodig is.

STIHL MESTECHNOLOGIE
– VOOR INDRUKWEKKENDE
SNOEIPRESTATIES
Het enkelzijdige, druppelvormige
blad levert de snoeikracht precies
waar je die nodig hebt. Het resultaat:
een perfecte afwerking.

SNOEIT TOT

420 m²
MET ÉÉN ACCULADING ②

① Zonder accu

② Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK
Gebruik na een snoeibeurt het STIHL Superclean harsoplosmiddel om je heggenschaar
in de beste conditie te houden. Verstuif het
oplosmiddel op het blad, en laat de machine
even draaien zodat harsafzettingen verwijderd
worden en het mes gesmeerd wordt.
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Zwaardbeschermer
Beschermt messen en obstakels
tegen schade.

Tegengestelde mesbeweging
Om efficiënt met minder inspanning
te werken.

Messen in druppelvorm
Grijpen de takken beter om ze
doeltreffend te snoeien en bieden
snijbescherming voor de gebruiker.

Directe stop
Wanneer de gashendel gelost wordt.

Handbescherming
Voor een veilig gebruik.

STIHL slijptechnologie
Voor een optimaal snoeivermogen,
zonder rafelen.

Beugelgreep
Om onder alle hoeken comfortabel
te snoeien.

Lithium-ionaccu
Voor lange autonomie en korte laadtijden.

Perfect uitgebalanceerd
Voor een minimale krachtinspanning.

Trimt tot 420 m²
heg
Met één acculading.①
STILLE werking
Gehoorbescherming is overbodig.
Bediening met twee handen
Voor een grotere veiligheid.
Ophangoog
Om de machine plaatsbesparend
op te bergen.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de HSA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

SNOEIEN OP
GROTE HOOGTE
—
Ervaar de mogelijkheden van een accuheggenschaar op steel, made by STIHL.
De HLA 56 is een ergonomische en goed uitgebalanceerde machine. Ze kan
ingekort worden tot een lengte van slechts 115 cm. Zo berg je ze gemakkelijk
op en transporteer je ze moeiteloos. De heggenschaar kan zowel verticaal als
horizontaal snoeien; ideaal om hoge en brede heggen te onderhouden.
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HLA 56

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUHEGGENSCHAAR OP STEEL

SNOEIT TOT

460 m²

EXTRA LANGE STEEL MET UITZONDERLIJK
COMFORT
De machine is perfect uitgebalanceerd en heeft een
comfortabele beugelgreep met een rubber bekleding.

MET ÉÉN ACCULADING ①
GEMAKKELIJK EN VEILIG TRANSPORT
① Met de AK 30 accu en afhankelijk
van de omstandigheden.

De HLA 56 kan ingekort worden tot een lengte van
slechts 115 cm. Zo kan de machine gemakkelijk getransporteerd en opgeborgen worden. Het mes is voorzien
van een mesbescherming wat voor extra veiligheid
zorgt.

OPGEWASSEN TEGEN UITDAGINGEN
Dankzij de extra lange steel is de machine geschikt
voor grote uitdagingen. De mesbalk kan snel, afhankelijk van de taak, over 135° versteld worden. De bovenzijde van de heg snoeien, of net boven de grond, verticaal
of horizontaal snoeien; de HLA 56 kan het allemaal.

GROTE REIKWIJDTE,
LANGE AUTONOMIE
—
ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—
Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je
op www.stihl.be of www.stihl.nl
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KIES JE
STIHL
CO
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Zwaardbeschermer
Om messen en obstakels tegen
schade te beschermen.

Messen in druppelvorm
Grijpen de takken beter om ze
doeltreffend te snoeien en bieden
snijbescherming voor de gebruiker.
STIHL mestechnologie
Voor een optimaal snoeivermogen,
zonder rafelen.

STILLE werking
Gehoorbescherming is overbodig.

Opklapbaar
Om de machine gemakkelijk te transporteren.

Wegneembare steel
Om de machine gemakkelijk te transporteren en op te bergen.

Extra lange steel
Voor een grote reikwijdte.

Directe stop
Wanneer de trekker gelost wordt.

Tweezijdig geslepen
messen
Gemakkelijk verticaal en horizontaal
snoeien.

Over 135° verstelbare
mesbalk
Gemakkelijk aan te passen om
zonder inspanning in de hoogte of
vlak boven de grond te werken.

Met rubber beklede grip
Voor een comfortabele en veilige
greep.

Perfect uitgebalanceerd
Voor een minimale krachtinspanning.
Beugelgreep
Om onder alle hoeken comfortabel
te snoeien.

Snoeit tot
460 m² heg
Met één acculading.①

Lithium-ionaccu
Voor lange autonomie en korte
laadtijden.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de HSA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

Extra accubescherming
Perfect geïntegreerde accu voor
een betere bescherming.

Ophangoog
Om de machine plaatsbesparend op
te bergen.

KRACHT EN
PRECISIE
—
Werk krachtig en precies met deze accukantenmaaier van STIHL.
Door zijn lage gewicht is hij eenvoudig en heel precies te hanteren.
Al even indrukwekkend: de stille werking zodat gehoorbescherming
overbodig is. Toch is hij krachtig genoeg om veeleisende gazonranden
te onderhouden.
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FSA 56

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUKANTENMAAIER

COMFORTABEL en
ZONDER INSPANNING TRIMMEN
—
VOLLEDIG VERSTELBAAR VOOR EEN
EEN OPTIMALE CONTROLE
De perfect uitgebalanceerde FSA 56 is met
een verstelbare steel en beugelgreep uitgerust. Zo pas je hem aan je lichaamslengte en
aan de opdracht aan. Zelfs moeilijke stukjes
in de tuin pak je zonder veel moeite aan.

EENVOUDIG AANPASSEN EN
ONDERHOUDEN
De maaidraad aanpassen, de steel met een
druk op de knop verlengen, of de accu
vervangen: met de accukantenmaaier FSA 56
wordt elke handeling kinderspel.

ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—

KRACHT, PRECISIE
EN EEN PERFECT
EVENWICHT
—

Je erkende dealer geeft je graag meer
informatie. Een dealer in je buurt vind je op
www.stihl.be of www.stihl.nl

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

TRIMT TOT

1,500 m
GRASRANDEN OF MAAIT TOT

300 m²
MET ÉÉN ACCULADING ①
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Ophangoog
Om de machine plaatsbesparend
op te bergen.

Met rubber beklede grip
Voor een comfortabele en veilige
greep.
Trimt tot 1,500 m
gazonranden of
maait tot 300 m²
Met één acculading.①

Verstelbare greep
Voor meer werkcomfort.
Erg licht
Voor een minimale krachtinspanning.

In de lengte verstelbare
steel
Voor meer comfort.

Hoogwaardige motor
Voor uitstekende maairesultaten.
STILLE werking
Gehoorbescherming is overbodig.

Afstandsbeugel
Om zorgvuldig naast
bloemperken, bomen en
muren te maaien.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de FSA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

Aanpassing van de
maaidraad
Door even met de maaikop
op de grond te tikken.

DE
INNOVATIEVE
KETTINGZAAG
—
De legendarische kettingzaagtechnologie gecombineerd met #accupower.
De bijzonder efficiënte en wendbare kettingzaag MSA 140 C-B is compact,
krachtig, vederlicht en extreem stil. Zij is het resultaat van de meer dan
90 jaar ervaring die STIHL heeft opgebouwd op het vlak van het ontwerpen
en bouwen van kettingzagen voor de bosbouw, landbouw en tuinwerk.
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MSA 140 c-B

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUKETTINGZAAG

STIL, HOGE
PRESTATIES
—
TOT

Met de MSA 140 C-B zaag je probleemloos
haardhout, struiken en takken. Dankzij de
extreem hoge kettingsnelheid maak je meer
snedes in minder tijd. Ondanks haar kracht,
is de kettingzaag uitzonderlijk licht en stil.
Gehoorbescherming is dus overbodig.
ZWITSERSE PRECISIE

180
SNEDES

Al decennia lang worden de STIHL zaagkettingen uitsluitend in de Zwitserse kettingfabriek
van STIHL gemaakt. STIHL kettingen werken
heel precies en glijden moeiteloos door het
hout.

MET ÉÉN ACCULADING ①

KETTINGSNELSPANNER

ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—

#ACCUPOWER
MADE BY STIHL.
—

KRACHTIG, LICHT EN STIL

Je erkende dealer geeft je graag meer
informatie. Een dealer in je buurt vind je op
www.stihl.be of www.stihl.nl

① Houtblokken van 10 cm x 10 cm. Met de
AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

Verdraai het instelwiel en span zo de zaagketting zonder gereedschap aan. Het zaagblad
wordt automatisch beveiligd door het tandwieldeksel vast te draaien.
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Hoge kettingsnelheid
Voor een groot aantal snedes in een
korte tijd.

STIHL Rollomatic zaagblad
Gehard voor een lange levensduur en een
maximale precisie.
STIHL kettingsnelspanner
Om de ketting eenvoudig te vervangen
en op te spannen.

STILLE werking
Gehoorbescherming is overbodig.

STIHL QuickStop kettingrem
Het bijkomende remsysteem voor extra
veiligheid.

Perfect uitgebalanceerd
Voor een eenvoudige hantering.

Energie-efficiënte motor
Om het stroomverbruik te beperken.

Lithium-ionaccu
Voor lange autonomie en korte laadtijden.

Tot 180 snedes
Met één acculading.①

Extreem licht
Om comfortabel te werken.

① Houtblokken van 10 cm x 10 cm. Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de MSA 140 C-B of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

Met rubber beklede grip
Voor een comfortabele en veilige greep.
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ONZE EERSTE
ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG
—
GEMAAKT IN 1926
Voel de kracht van meer dan 90 jaar innovatie. Sinds het bedrijf opgericht is, heeft de naam STIHL altijd voor revolutionaire technologie
gestaan. Zo is bijvoorbeeld in zowel de elektrische kettingzaag uit
1926 als in de nieuwste zaag van het STIHL COMPACT AccuSysteem,
een reeks van innovatieve ideeën verwerkt.
Vandaag staat STIHL in de hele wereld bekend om zijn kwaliteit en
dienstverlening. In meer dan 160 landen helpen onze producten
mensen bij hun werk. Met STIHL zijn zowel professionals als gedreven
tuinliefhebbers goed uitgerust om elke uitdaging aan te gaan.

GEMAAKT VOOR DE
MEEST UITDAGENDE
OMGEVINGEN
—
EN VOOR JE TUIN
STIHL voorziet al jaren lang professionals van machines die in de meest
veeleisende situaties gebruikt worden, waar falen geen optie is. Zo leerden we
ook machines voor de tuinliefhebber te ontwerpen waarbij we voortdurend
oog hebben voor precisie, duurzaamheid en veiligheid. We stellen de hoogste
kwaliteitseisen omdat we weten dat onze klanten – zowel professionals als
hobbytuiniers – dat ook doen.

DE WEG
VRIJMAKEN
—
De BGA 56 is uitzonderlijk krachtig, stil en eenvoudig
te gebruiken. Een lichtgewicht krachtpatser die bladeren
en snoeisel in geen tijd opruimt.
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BGA 56

WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUBLADBLAZER

VERWIJDER
BLADEREN ZONDER
INSPANNING
—
COMFORTABEL SCHOONMAKEN
Verwijder gemakkelijk bladeren, gras,
snoeisel en vuil in je tuin, op je terras en oprit.
De BGA 56 is goed uitgebalanceerd en heeft
een met rubber beklede greep. Zo is hij veilig en
comfortabel te hanteren.
STILLE KRACHT
Ondanks zijn indrukwekkende blaasvermogen,
onderscheidt de BGA 56 zich door zijn stille
werking. De bladblazer is zo stil dat gehoorbescherming overbodig is, en je jouw buren niet
stoort.
① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

ALTIJD KLAAR OM
JE TE HELPEN
—
Je erkende dealer geeft je graag meer
informatie. Een dealer in je buurt vind je op
www.stihl.be of www.stihl.nl

NETJES,
STIL EN
KRACHTIG
IN EEN MUM VAN TIJD AAN TE PASSEN
Pas in drie stappen de BGA 56 aan je lichaamslengte
en de opdracht aan. Zo gaat er geen blaaskracht
verloren omdat je de machine te ver van de grond
houdt.

RUIMT TOT

900 m²
BLADEREN OP MET ÉÉN
ACCULADING ①
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Conische blaasmond
Om natte en zware bladeren te verwijderen.

Verstelbare lengte
Voor een maximale blaaskracht
dicht bij de grond.

Energie-efficiënte turbine
Voor een grote blaaskracht en een laag
stroomverbruik.

Ophangoog
Om de machine plaatsbesparend
op te bergen.

Beperkte gyroscopische
krachten
Voor een moeiteloze hantering.
Optimaal evenwicht
Om comfortabel gedurende
lange tijd te werken.

Met rubber beklede grip
Voor een comfortabele en veilige
greep.
Stille werking
Gehoorbescherming is overbodig.

Lithium-ionaccu
Voor lange autonomie en korte laadtijden.

① Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.
Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de BGA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

ZEER LICHT
Voor meer comfort.

RUIMT TOT 900 m²
BLADEREN OP
met één acculading.①
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STIHL COMPACT
AccuSysteem
—
COMPACT ACCUMACHINES

RMA 339 C

TECHNISCHE GEGEVENS

Snijbreedte

37 cm

Snijhoogte

30 — 70 mm

Gewicht (zonder accu)

16 kg

Gegarandeerd
geluidsniveau LwA

COMPACT ACCUMACHINES

BGA 56

PRESTATIES ①

Accutype

AK 10

Autonomie
accu

23 min

Gras gemaaid met
één acculading

Prijs met AK 20 en AL 101
Artikelnr.

MSA 140 C-B

Prijs met AK 30 en AL 101
Artikelnr.

Trillingswaarde ahw

1,6 m/s²

Onzekerheidsfactor K②

0,8 m/s²

Inhoud grasopvangbox

40 l

Motortype

Li-Ion 36 V

37 min

370 m²

AK 30

57 min

400 m²

€ 499,00

Prijs met AK 30 en AL 101
Artikelnr.

6320 011 1443

HSA 56

Lengte steel

45 cm

Gewicht (zonder accu)

2.9 kg

Nominale spanning

36 V

Geluidsdrukniveau④

80 dB(A)

Geluidsvermogenniveau④

91 dB(A)

Trillingsniveau, links/rechts⑤

2,7 / 1,2 m/s²

Tandafstand

30 mm

Accutype

AK 10

AK 20

AK 30

Prijs met AK 10 en AL 101
Artikelnr.

Autonomie
accu

50 min

100 min

120 min

Heg gesnoeid met
één acculading

HLA 56

FSA 56

420 m²

Prijs met AK 10 en AL 101
Artikelnr.

Gewicht (zonder accu)
Geluidsdrukniveau

④

3.8 kg

Accutype

76 dB(A)

Geluidsvermogenniveau④

87 dB(A)

Trillingsniveau, links/rechts⑤

1,5 / 1,5 m/s²

Lengte mes

45 cm

Tandafstand

30 mm

Totale lengte

210 cm

AK 10

AK 20

Autonomie
accu

Heg gesnoeid met
één acculading

50 min

190 m²

100 min

STANDAARD
LADER
AL 101

380 m²

91 dB(A)

Trillingswaarde rechts⑤

2,5 m/s²

Blaaskracht⑥

9N

Luchtsnelheid met
ronde/platte blaasmond

45/48 m/s

Luchtdebiet met
ronde/platte blaasmond

600/530 m³/h

AK 10

13 min

380 m²

AK 20

25 min

760 m²

AK 30

30 min

900 m²

Picco Micro 3
(PM3)

Accutype

Autonomie
accu

Aantal snedes met
één acculading ⑩

AK 10

18 min

50 snedes

AK 20

40 min

120 snedes

Gewicht ⑧ (zonder accu)

2,6 kg

Geluidsdrukniveau④

83 dB(A)

Geluidsvermogenniveau④

94 dB(A)

Trillingsniveau, links/rechts⑤

4,3/4,8 m/s²

Rollomatic

E

Steek zaagketting

¼" P

Lengte steel ⑨

30 cm

AK 30

45 min

180 snedes

Gewicht (zonder accu)

2,5 kg

Accutype

Geluidsdrukniveau ④
met standaardmachine

Autonomie
accu

72 dB(A)

Geluidsvermogenniveau④
met standaardmachine

Gazon gemaaid/
kanten getrimd
met één acculading

86 dB(A)
AK 10

25 min

125 m²/625 m

AK 20

50 min

250 m² / 1.250 m

AK 30

60 min

300 m² / 1.500 m

Trillingswaarde met
standaardmachine,
links/rechts⑤

3,5 /3,5 m/s²

Totale lengte zonder
snijgereedschap

147 cm

Snijgereedschap

AutoCut 2-2

€ 299,00
4522 011 5710

230 V lader, compatibel
met STIHL AK en AP
accu’s. Met aanduiding
van bedrijfsmodus (led)
en passieve accukoeling.
Kabelhouder met
velcrostrip. De lader kan
op de muur gemonteerd
worden.

AK ACCU

120 min

AK 10

460 m²

AK 20

€ 299,00

Prix
Artikelnr.

HA01 011 2910

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① De looptijd kan variëren in functie van het laadniveau en de bedieningsstijl
② Onzekerheidsfactor KpA/K volgens richtlijn 2006/42/ECRS

Vrijgemaakt
oppervlak met één
acculading⑦

Lichtgewicht lithium-ionaccu’s voor het COMPACT
AccuSysteem met
verschillende capaciteiten.

Spanning

AK 10

AK 20

AK 30

36 V

36 V

36 V

Energie k

72 Wh

144 Wh

172 Wh

Gewicht

0,8 kg

1,2 kg

1,3 kg

Laadtijd met
AL 101
80 % /100 %

70 /
95 min

135 /
160 /
180 min 205 min

AL 101
AK 30

Prijs met AK 10 en AL 101
Artikelnr.

Autonomie
accu

€ 359,00

350 m²

€ 249,00

Geluidsvermogenniveau④

Accutype

1254 011 5850

175 m²

4521 011 3510

79 dB(A)

STIHL Oilomatic zaagketting

180 m² ③

AK 20

2,1 kg

Geluidsdrukniveau ④

€ 249,00

Gemeten geluidsdrukniveau LpA 76 dB (A)
2 dB (A)

Gewicht (zonder accu)

PRESTATIES ①

4523 011 5910

90 dB (A)

Onzekerheidsfactor KpA②

TECHNISCHE GEGEVENS

③ Verminderde prestaties van de machine
④ K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2.0 dB(A)
⑤ K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s²

⑥ Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet
⑦ Droge bladeren op asfalt
⑧ Gewicht inclusief zaagblad en zaagketting

€ 49,00

AK 30

4850 430 2520

⑨ De feitelijke lengte van het zaagblad is korter dan de opgegeven lengte
⑩ Houtblokken van 10 cm x 10 cm

Prijs
Artikelnr.

€ 79,00
4520 400 6515

€ 119,00

Prijs
Artikelnr.

4520 400 6518

Prijs
Artikelnr.

4520 400 6512

Gewicht

0,7 kg

Laadstroom

1,6 Ah

Vermogen

0,1 kW

€ 159,00

k Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur

te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.

