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« Αυτό που μου κάνει βαθιά εντύπωση,  
είναι η εμπιστοσύνη και το ομαδικό  
πνεύμα στην από κοινού εργασία».
«Συχνά συναντούμε ανθρώπους που συνδέουν τα προϊόντα της 

STIHL με ένα προσωπικό τους στοιχείο. Για τον φετινό μας κατάλογο, 

συνοδεύσαμε μερικά συνεργεία στην καθημερινή τους εργασία. 

Ακολουθήσαμε Ελβετούς δασοκόμους που ασχολούνται με την 

κοπή δέντρων στις απότομες πλαγιές του βουνού και συνοδεύσαμε 

επαγγελματίες κηπουρούς που περιποιούνται το πάρκο ενός επιβλητι-

κού πύργου. Αυτό που μου έκανε βαθιά εντύπωση, είναι η εμπιστοσύνη 

και το ομαδικό πνεύμα στην από κοινού εργασία – αλλά και το πόση 

δουλειά μπορεί να γίνει με πραγματική συνεργασία. Ό,τι ισχύει για 

τους πελάτες μας, ισχύει φυσικά και για μας στην STIHL: Η ομαδική 

εργασία κάνει τη διαφορά. Μόνο όταν οι πελάτες μας και οι δικοί 

μας ειδικοί συναντιούνται, δημιουργούνται εξαιρετικές ιδέες και  

παράγονται καταπληκτικά αποτελέσματα. Φροντίζουμε αυτή τη  

στενή συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη εδώ και 90 χρόνια».

Dr. Nikolas Stihl 

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής STIHL

Πρόλογος
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Ψεκαστήρες και ραντιστήρια
 στη σελίδα 162 

Συλλεκτικά είδη και δώρα
Στο γλωσσάριο όρων θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και  
διευκρινίσεις για τα μηχανήματα και τις τεχνικές λύσεις μας.  στη σελίδα 260  

Οι ιστορίες στις εισαγωγικές σελίδες γράφτηκαν σε στενή συνεργασία με τις εξής εταιρείες 
και συνεργάτες: Electric Love, ROTEX Helicopter AG, Schloss Trauttmansdorff Meran, 
Jörg Seidenspinner Garten- und Landschaftsbau GmbH, Jürgen Wragge GmbH.
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Σύστημα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων

 

Κυπαρίσσια έως και 15 μέτρων υψώνονται μεγαλοπρεπώς προς τον 
ουρανό. Στο πάρκο του πύργου Τράουτμανσντορφ, σήμερα κουρεύουν 
τα δέντρα. Μπροστά στο επιβλητικό ορεινό πανόραμα, οι εργάτες 
φτάνουν με καλαθοφόρο και επαναφορτιζόμενα μηχανήματα: «Ξεκινάμε 
δουλειά από νωρίς, για να προλάβουμε τον κόσμο. Όταν φτάσουν οι 
πρώτοι επισκέπτες, αλλάζουμε σε επαναφορτιζόμενα. Έτσι δεν 
προκαλούμε ενόχληση», εξηγεί ο Ντανίλο, ενώ ανεβαίνει στο 
καλαθοφόρο για να ξεκινήσει δουλειά στο πρώτο κυπαρίσσι.

web
  Συνοδεύστε τους κηπουρούς στην εργασία τους στην ιστοσελίδα:  

www.stihl.gr/kipos

« Νωρίς το πρωί, ο κήπος 
είναι στα καλύτερά του».
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 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν 
είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηρι-
στικά που αναφέρονται εδώ. Στη  
σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδη-
γίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την 
ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

Ισχυρός κινητήρας
Ο ηλεκτροκινητήρας EC χωρίς 
ψήκτρες χαρακτηρίζεται από 
υψηλή απόδοση και σχεδόν 
μηδενική φθορά. Χάρη στην υψηλή από-
δοση του κινητήρα, η ενέργεια της μπα-
ταρίας μετατρέπεται σε εντυπωσιακό 
έργο. Οι ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου 
της κατηγορίας 36V, με διάφορες χωρητι-
κότητες, παρέχουν την απαιτούμενη 
ενέργεια.

Καθαρά και αθόρυβα
Χάρη στην τεχνολογία της επαναφορτιζό-
μενης μπαταρίας, τα μηχανήματα αποτε-
λούν την ιδανική λύση για εργασίες σε χώ-
ρους με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, 
όπως νοσοκομεία, πάρκα και πυκνοκατοι-
κημένες περιοχές. Επιπλέον, ο ηλεκτροκι-
νητήρας δεν παράγει καυσαέρια.

Μία μπαταρία  
για όλα
Χάρη στο ενιαίο σύ-
στημα, οι μπαταρίες 
και οι φορτιστές έχουν πλήρη συμβατό-
τητα με όλες τις ομάδες μηχανημάτων. 
Δεν έχει σημασία αν είστε περιστασιακός 
χρήστης ή επαγγελματίας. Έχουμε το κα-
τάλληλο μηχάνημα για όλους. Όλα τα μη-
χανήματα STIHL και VIKING με πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών φέρουν το σήμα «Lithium-Ion-
PRO», που σημαίνει ανώτατη απόδοση 
μπαταρίας.

Ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδιο
Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα, χωρίς 
καλώδια, είναι εξαιρετικά ευκίνητα και  
ευέλικτα στη χρήση. Είναι κατάλληλα για 
εργασίες γύρω από το σπίτι αλλά και για 
δημόσιους χώρους. Όλα τα επαναφορτι-
ζόμενα μηχανήματα διακρίνονται για το 
μικρό τους βάρος και ένα χαμηλό επίπεδο 
δονήσεων που κάνει την εργασία ευχάρι-
στη. Κάθε μηχάνημα είναι εκπληκτικά  
εύκολο στον χειρισμό.

Σύστημα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων STIHL και 
VIKING – Γεμίστε με ενέργεια STIHL.

Κάθε μπαταρία STIHL  
ταιριάζει σε όλα τα  
επαναφορτιζόμενα  
μηχανήματά μας.

Τεχνολογία Άνεση Χρήση
Χρήση στη βροχή �

Τα επαναφορτιζόμενα  
μηχανήματα της STIHL  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και στη βροχή. (Τηρήστε τις οδηγίες στα 
αυτοκόλλητα πάνω στο μηχάνημα και 
στις οδηγίες χρήσης.)

�  Σημειώστε ότι βροχή, ομίχλη και άλλες μορφές υγρασίας παρουσιάζονται με διάφορες εντάσεις και ότι τα μηχανήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από ακραίες συνθήκες.  
Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από περιβάλλον με αλάτι και βρόμικα υγρά. Στεγνώστε τη μπαταρία μετά τη χρήση. Οι φορτιστές γενικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε στεγνό περιβάλλον.10
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Επαναφορτιζόμενα 
μηχανήματα

   Ισχυρά μηχανήματα για ένα ευρύ φάσμα 
εργασιών 

  Συμβατότητα με μπαταρίες AP και AR  
της STIHL – Ο πίνακας δείχνει όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς 

  Αθόρυβα, δυνατά και με απόλυτη  
ελευθερία κινήσεων

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super
T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

MSA 160 C-BQ

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε περιοχές με ευ-
αισθησία στον θόρυβο, δεν απαιτούνται ωτοασπίδες. Απόδοση 
κοπής αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο  
μοντέλο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, φρένο αλυσίδας 
QuickStop Super, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς 
εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και καλή από-
δοση κοπής. Βάρος 3,1 kg �. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
στη σελίδα 50.

MSA 160 C-BQ με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1250 200 0049 379,00 €

Σετ MSA 160 C-BQ με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1250 200 0073 579,00 €

HSA 25

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και 
περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων 
με μικρά φύλλα, μέγιστη διάμετρος κλαδιών 8 mm. Εφοδιασμέ-
νο με μαχαίρι χόρτου, είναι επίσης κατάλληλο για ξάκρισμα του 
γκαζόν γύρω από πλακόστρωτα, παρτέρια με λουλούδια και  
τοίχους. Εργονομική λαβή με επένδυση από καουτσούκ, μαχαίρι 
διπλής διαδρομής για δυνατή κοπή και χαμηλούς κραδασμούς. 
Βάρος 0,6 kg�. Η μπαταρία είναι κατάλληλη μόνο για το μοντέλο 
HSA 25. Για εργασίες κοντά στο έδαφος, συνιστούμε να χρησι-
μοποιήσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα (σελίδα 118). Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε στη σελίδα 118.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:  
1  μπαταρία ιόντων λιθίου, 21,6 Wh (10,8 V, 2,0 Ah),  

χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 110 λεπτά 
1  φορτιστής, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 140 / 180 λεπτά 

(80  %/100  %)
1 μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 17 cm
1 μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 11 cm
1 τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
17 cm 4515 011 3500 139,00 €

NEO
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� Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα �  Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχώνται πάνω στα 

δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες� Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα
� Βάρος χωρίς μπαταρία � Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

MSA 160 T

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης 
δέντρωνc � για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. 
Δεν απαιτούνται ωτοασπίδες, υψηλή απόδοση κοπής χάρη 
στην αλυσίδα 1/4" PM3, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας, βάρος 2,3 kg �. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
στη σελίδα 48.

MSA 160 T με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm 1252 200 0001 439,00 € �

30 cm 1252 200 0000 439,00 € �

Σετ MSA 160 T με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1252 200 0032 635,00 €

MSA 200 C-BQ

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με περισσότερη ισχύ, για χρή-
ση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, δεν απαιτούνται 
ωτοασπίδες. Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 30% σε σχέση  
με το προηγούμενο μοντέλο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, 
φρένο αλυσίδας QuickStop Super, τάπα ρεζερβουάρ που ανοι-
γοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή 
και καλή απόδοση κοπής. Βάρος 3,3 kg �. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, βλέπε στη σελίδα 50. Για πληροφορίες σχετικά με την 
έκδοση Carving για ξυλογλυπτική, βλέπε σελίδα 35.

MSA 200 C-BQ με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1251 200 0018 445,00 € �

35 cm 1251 200 0021 449,00 € �

Σετ MSA 200 C-BQ με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1251 200 0054 645,00 €

NEO

HSA 65

Ισχυρό και αθόρυβο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας 
με δυνατή μπαταρία ιόντων λιθίου. Υψηλός αριθμός διαδρο-
μών, μαχαίρια με μήκος κοπής 50 cm, μεγάλη απόσταση  
ανάμεσα στα δόντια και μεγάλο ύψος δοντιών για κλαδιά με 
διάμετρο έως 22 mm, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, βάρος 
3,5 kg �. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον  
εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε στη 
σελίδα 118.

HSA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4851 011 3500 279,00 €

Σετ HSA 65 με AP 100 και AL 100
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4851 200 0083 439,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

HSA 85

Δυνατό, αθόρυβο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με 
υψηλό αριθμό διαδρομών και ειδικά μαχαίρια με μήκος κοπής 
60 cm. Μεγάλη απόσταση δοντιών και μεγάλος ύψος δοντιών 
για κλαδιά με διάμετρο έως και 22 mm. Ιδανικό για επαγγελμα-
τική χρήση στη συντήρηση χώρων πρασίνου. Μαχαίρια με  
δόντια αμφίπλευρης κόψης, βάρος 3,7 kg �. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, βλέπε στη σελίδα 118.

HSA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
62 cm 4851 011 3501 329,00 €

Σετ HSA 85 με AP 100 και AL 100
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
62 cm 4851 200 0084 485,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

13
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HTA 65

Εξαιρετικά ελαφρύ και δυνα-
τό επαναφορτιζόμενο τηλε-
σκοπικό αλυσοπρίονο για 
την περιποίηση κτημάτων, 
την οπωροκαλλιέργεια και 
την επαγγελματική περιποί-
ηση δέντρων. Ευέλικτο και 
εύχρηστο, με αλυσίδα 1/4" 
PM3 για ακριβή έναρξη  
κοπής, υψηλή απόδοση και 
χαμηλές δονήσεις, αθόρυβο 
για χρήση σε αστικές περιο-
χές. Με πλευρικό τεντωτήρα 
αλυσίδας και παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας. Συνολικό μήκος 
240 cm, βάρος 3,8 kg �. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
βλέπε στη σελίδα 53.

HTA 65 με λάμα και αλυσίδα
Κωδικός 4857 200 0018
Τιμή 479,00 € �

Σετ HTA 65 με λάμα  
και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Κωδικός 4857 200 0045
Τιμή 669,00 €

BGA 85

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας, πολύ εύκολος και άνετος  
στη χρήση. Στρογγυλό μπεκ, καουτσουκένια λαβή 2 στοιχείων, 
αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, πολύ χαμηλός θόρυβος 
λειτουργίας. Βάρος 3,2 kg �. Για εξαιρετικά πολύωρη χρήση, 
συνιστούμε μπαταρίες τύπου AR που μεταφέρονται στην  
πλάτη (βλέπε σελίδα 18). Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά,  
βλέπε στη σελίδα 138.

BGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4853 011 5900, Τιμή 299,00 €

Σετ BGA 85 με AP 100 και AL 100
Κωδικός 4853 200 0033, Τιμή 455,00 €

NEO
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� Βάρος χωρίς μπαταρία � Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα � Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

HTA 85

Επαναφορτιζόμενο αλυσο-
πρίονο με τηλεσκοπικό σω-
λήνα για την οπωροκαλλιέρ-
γεια και την επαγγελματική 
περιποίηση δέντρων. Ελα-
φρύ και δυνατό, με αλυσίδα 
1/4" PM3 για εξαιρετικά 
ακριβή συμπεριφορά κατά 
την εκκίνηση της τομής και 
καλή απόδοση κοπής, χαμη-
λές δονήσεις, αθόρυβο για 
χρήση σε αστικές περιοχές. 
Με πλευρικό τεντωτήρα 
αλυσίδας και παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας. Συνολικό μήκος 
270 – 390 cm, βάρος  
4,9 kg �. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με  
τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε στη 
σελίδα 53.

HTA 85 με λάμα και αλυσίδα
Κωδικός 4857 200 0005
Τιμή 579,00 € �

Σετ HTA 85 με λάμα  
και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Κωδικός 4857 200 0044
Τιμή 769,00 €
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HLA 65

Επαναφορτιζόμενος  
φραχτοκόπτης για φράχτες 
μεγάλου ύψους και φάρ-
δους. Σταθερή διαδρομή  
μαχαιριών κάτω από φορτίο, 
πτυσσόμενος άξονας, δυνα-
τότητα ρύθμισης για εργασία 
στο ύψος του κεφαλιού, στο 
ύψος των γοφών και κοντά 
στο έδαφος, μαχαίρια στρε-
φόμενα κατά 115°, μεγάλη 
εμβέλεια, μαχαίρια αμφί-
πλευρης κοπής, μήκος  
μεταφοράς 125 cm, συνολι-
κό μήκος 205 cm, βάρος 
3,5 kg �. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με  
τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε στη 
σελίδα 123.

HLA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή 
Κωδικός 4859 011 2900
Τιμή 419,00 €

Σετ HLA 65 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4859 200 0018
Τιμή 619,00 € 

115°

HLA 85

Επαναφορτιζόμενος φραχτο-
κόπτης για επαγγελματική 
χρήση, με μεγάλη εμβέλεια 
χάρη στον τηλεσκοπικό  
σωλήνα. Αδιαβάθμητη  
ρύθμιση στροφών, ιδανικές 
δυνατότητες ρύθμισης για 
κοπή πάνω από το κεφάλι, 
στο ύψος των γοφών και  
κοντά στο έδαφος, μαχαίρια 
στρεφόμενα κατά 115°, μα-
χαίρια αμφίπλευρης κοπής, 
ρύθμιση μήκους σωλήνα με 
σφιγκτήρα χωρίς εργαλεία. 
Μήκος μεταφοράς 180 cm, 
συνολικό μήκος 260 – 330 cm, 
βάρος 4,4 kg �. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
στη σελίδα 123.

HLA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4859 011 2920
Τιμή 519,00 €

Σετ HLA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4859 200 0035 
Τιμή 655,00 €

115°
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NEO

SPA 65

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστι-
κό με αδιαβάθμητα ρυθμιζό-
μενη και σταθερή ταχύτητα 
των χτενιών. Στιβαρή, αδια-
πέραστη σε σκόνη μονάδα 
κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας 
EC, κρίκος ανάρτησης για 
απλό αορτήρα ώμου, καου-
τσουκένια λαβή στον σωλή-
να, ιδανικός συνδυασμός  
με τη μπαταρία AR 2000  
ή AR 3000 για ολοήμερη 
εργασία. Συνολικό μήκος 
225 cm, βάροςς 3,3 kg �. 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τον εξοπλι-
σμό και τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά, βλέπε στη σελίδα 
129.

SPA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4855 011 0700
Τιμή 769,00 €

Σετ SPA 65 με  
AP 100 και AL 100 

Κωδικός 4855 200 0015
Τιμή 879,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ �  Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα �  Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
�  Βάρος με λεπίδα, χωρίς μπαταρία και σύστημα μεταφοράς

FSA 65

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες αραιώμα-
τος. Διάμετρος κύκλου  
κοπής 300 mm, καουτσου-
κένια λαβή 2 στοιχείων,  
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη 
τοξωτή λαβή, αυτόματη  
τροφοδοσίας μεσινέζας με 
χτύπημα της κεφαλής κοπής 
στο έδαφος, αθόρυβο, δεν 
απαιτούνται ωτασπίδες,  
βάρος 2,7 kg �. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά,  
βλέπε στη σελίδα 84.

FSA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4852 011 5700
Τιμή 269,00 €

Σετ FSA 65 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4852 200 0027
Τιμή 429,00 € 

FSA 85

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες κοπής  
κοντά σε εμπόδια, δέντρα 
και θάμνους. Διάμετρος  
κύκλου κοπής 350 mm,  
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη 
τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής 
χωρίς εργαλεία, αυτόματη 
τροφοδοσία μεσινέζας με 
χτύπημα της κεφαλής κοπής 
στο έδαφος, αθόρυβο, δεν 
απαιτούνται ωτασπίδες,  
αδιαβάθμητη ρύθμιση  
στροφών, αποστατήρας,  
βάρος 2,8 kg �. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά,  
βλέπε στη σελίδα 84.

FSA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4852 011 5701
Τιμή 299,00 €

Σετ FSA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4852 200 0046
Τιμή 455,00 € 

Ανταλλακτική λεπίδα για  
ASA 85

Για επαναφορτιζόμενο  
ψαλίδι κλαδέματος ASA 85.

Κωδικός 4861 702 2300 
Τιμή 56,70 €

ASA 85

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο 
ψαλίδι κλαδέματος για κλαδιά 
με διάμετρο έως 45 mm. 
Ιδανικό για κλάδεμα σε δη-
μόσιους χώρους πρασίνου, 
στην οπωροκαλλιέργεια, σε 
φυτώρια δέντρων και στην 
αμπελουργία. Στιβαρό  
περίβλημα από αλουμίνιο, 
εργονομικό σχήμα λαβής, 
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο 
άνοιγμα λεπίδας τεσσάρων 
θέσεων, βάρος 980 g �. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά,  
βλέπε στη σελίδα 200. 

ASA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4861 011 6201 
Τιμή 1.849,00 €

Σετ ASA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4861 200 0021  
Τιμή 1.949,00 €

Σετ ASA 85 με  
AP 300 και AL 300
Κωδικός 4861 200 0019  
Τιμή 2.029,00 €

FSA 90

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες κοπής  
σε επιφάνειες με σκληρό 
χόρτο. Διάμετρος κύκλου  
κοπής 260 mm. Λαβή χειρι-
σμού με λειτουργία μερικού 
φορτίου ECOSPEED, δεν 
απαιτείται προστασία ακοής, 
βάρος 3,2 kg �. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά,  
βλέπε στη σελίδα 84. 

FSA 90 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4863 200 0002
Τιμή 439,00 €

Σετ FSA 90 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4863 200 0059
Τιμή 579,00 €

NEO
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BGA 56
Μικρός αλλά ισχυρός 
φυσητήρας που τα δίνει 
όλα το φθινόπωρο. 

FSA 56
Τόσο αθόρυβο, που  
οι γείτονές σας θα  
χαρούν.  

HSA 56
Ελαφρύ στο χέρι και 
με τέλεια ισορροπία.  

MSA 120 C-BQ
Δείχνει την αξία του σε εργασίες 
γύρω από το σπίτι. Ακριβώς όπως 
θα περιμένατε από τη STIHL.

Προσεχώς: Το νέο σύστημα 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
COMPACT της STIHL.

Από
καλοκαίρι

2016

AK 10 / AK 20, 
AL 101
Μικρό σε διαστάσεις 
αλλά μεγάλο σε ισχύ.

Ιδανικό το νέο σύστημα για τις εργασίες στον κήπο! – Οι ελαφριές,  

μικρού μεγέθους συσκευές και οι ισχυρές μπαταρίες κάνουν την  

κηπουρική παιχνίδι.



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα για 
επαναφορτιζόμενα 
μηχανήματα

  Μπαταρίες ιόντων λιθίου με  
διάφορες κλάσεις ενέργειας  

 Φορτιστές

 Πρακτικά παρελκόμενα

Μπαταρίες  
πλάτης

Μπαταρίες ιόντων λιθίου 
που μεταφέρονται στην πλάτη, 
με υψηλή χωρητικότητα για 
μεγάλους χρόνους εργασίας. 
Στιβαρό περίβλημα με πλάκα 
βάσης και ένδειξη της κατά-
στασης φόρτισης (έξι λυχνίες 
LED), άνετο και εργονομικό 
σύστημα μεταφοράς στην 
πλάτη με ενσωματωμένη 
λαβή μεταφοράς και  
προφυλακτήρα βροχής.

AR 2000 
Ενέργεια μπαταρίας 916 Wh �,  
6,5 kg � / 7,8 kg � 
Κωδικός 4865 400 6510
Τιμή 1.100,00 €

AR 3000 
Ενέργεια μπαταρίας 1.148 
Wh �, 6,8 kg � / 8,1 kg �,  
με κάλυμμα βροχής 
Κωδικός 4865 400 6520
Τιμή 1.299,00 €

Μπαταρίες

Συμβατές με το σύστημα 
επαναφορτιζόμενων μηχανη-
μάτων της STIHL. Πολύ ισχυ-
ρές μπαταρίες ιόντων λιθίου 
με ένδειξη κατάστασης φόρ-
τισης (τέσσερις λυχνίες 
LED). Διατίθενται σε διάφο-
ρες κλάσεις ενέργειας.

AP 100 
Ενέργεια μπαταρίας 76 Wh �, 
0,8 kg
Κωδικός 4850 400 6520
Τιμή 159,00 €

AP 200 
Ενέργεια μπαταρίας 151 Wh �, 
1,3 kg
Κωδικός 4850 400 6530
Τιμή 219,00 €

AP 300 
Ενέργεια μπαταρίας 227 Wh �, 
1,7 kg
Κωδικός 4850 400 6540
Τιμή 289,00 €

NEONEO

Μπαταρία πλάτης  
AR 900

Ισχύς μπαταρίας 891 Wh �, 
7,1 kg. Μπαταρία ιόντων λι-
θίου που μεταφέρεται στην 
πλάτη, με υψηλή χωρητικό-
τητα για μεγάλους χρόνους  
εργασίας. Στιβαρή θήκη  
με ενσωματωμένη λαβή  
μεταφοράς και πλάκα βάσης, 
άνετος αορτήρας, με τσέπη 
για προσαρμογέα.

Κωδικός 4865 400 6500
Τιμή 999,01 €
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Φορτιστές

Φορτιστής AL 100 230 V. 
Για μπαταρίες STIHL AP.  
Με ένδειξη κατάστασης  
λειτουργίας (λυχνία LED) και 
παθητική ψύξη μπαταρίας.

Κωδικός 4850 430 2500
Τιμή 49,00 €

Ταχυφορτιστής AL 300  
(βλέπε εικόνα AL 500) 
230 V. Για μπαταρίες STIHL 
AP και AR. Δυνατότητα 
ανάρτησης σε τοίχο, δυνατό-
τητα τυλίγματος καλωδίου, 
με ένδειξη κατάστασης λει-
τουργίας (λυχνία LED) και 
ενεργό ψύξη μπαταρίας.

Κωδικός 4850 430 5500
Τιμή 99,00 €

Ταχυφορτιστής AL 500 
230 V. Για μπαταρίες STIHL 
AP και AR. Μεγάλη ένταση 
ρεύματος για πολύ γρήγορη 
και ασφαλή φόρτιση. Δυνα-
τότητα ανάρτησης σε τοίχο, 
δυνατότητα τυλίγματος  
καλωδίου, με ένδειξη κατά-
στασης λειτουργίας (λυχνία 
LED) και ενεργό ψύξη  
μπαταρίας.

Κωδικός 4850 430 5700
Τιμή 165,00 €

Ζώνη μεταφοράς μπα-
ταριών

Στιβαρή και εργονομική 
ζώνη με θήκη για τη μεταφο-
ρά μπαταριών ιόντων λιθίου 
STIHL. Μειώνει το συνολικό 
βάρος που κρατιέται στο 
χέρι, επειδή η μπαταρία φο-
ριέται στη ζώνη. Η μεταφορά 
της ενέργειας από τη μπατα-
ρία που βρίσκεται στη θήκη 
γίνεται με ένα εύκαμπτο  
καλώδιο, μέσω ενός ειδικού 
προσαρμογέα που συνδέε-
ται στο μηχάνημα.

Κωδικός 4850 490 0100
Τιμή 139,00 €

Παρελκόμενα: Θήκη για 
ζώνη μπαταριών

Για εύκολη μεταφορά μιας 
επιπλέον μπαταρίας AP ή 
παρελκομένων όπως γυαλιά 
προστασίας, γάντια και δια-
λυτικό σπρέι ρητίνης. Στερε-
ώνεται στη ζώνη μπαταριών.

Κωδικός 4850 491 0101
Τιμή 27,00 €

Τσάντα μεταφοράς 
μπαταρίας

Ελαφριά και ανθεκτική τσά-
ντα για απλή μεταφορά και 
καθαρή αποθήκευση παρελ-
κομένων για τα επαναφορτι-
ζόμενα μηχανήματα STIHL. 
Για μία μπαταρία με φορτιστή.

Κωδικός 0000 881 0520
Τιμή 24,00 €

Παρελκόμενα: Ζώνη  
μεταφοράς για μπαταρίες

Άνετος αορτήρας για τη 
ομοιόμορφη μεταφορά του 
βάρους στους ώμους.  
Στερεώνεται εύκολα στη 
ζώνη μπαταριών.

Κωδικός 4850 490 0301
Τιμή 27,00 €

Παρελκόμενα: Πρόσθετα 
βαρίδια για προσαρμογέα 
AP

Στερεώνονται στον προσαρ-
μογέα AP για καλύτερη  
ισορροπία του μηχανήματος 
(π.χ. FSA 90). Βάρος περί-
που 500 g.

Κωδικός 4850 007 1001
Τιμή αναμένεται

Καλώδιο τροφοδοσίας 
με προσαρμογέα AP

Κιτ μετατροπής για μπατα-
ρία AR 900, για λειτουργία 
με τον φυσητήρα BGA 100 
μέσω καλωδίου σύνδεσης. 
Προσαρμογέας AP και καλώ-
διο σύνδεσης για τη χρήση 
των υπόλοιπων επαναφορτι-
ζόμενων προϊόντων.

Κωδικός 4850 440 5000
Τιμή 167,00 €

NEO

NEO

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ �  Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των 
κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέρ-
γειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη

� Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς
� Βάρος με σύστημα μεταφοράς

Θήκη ζώνης για μπα-
ταρία AP με καλώδιο 
τροφοδοσίας

Επιτρέπει μετάδοση ενέργει-
ας από μπαταρία STIHL AP 
σε φυσητήρα BGA 100. Συν-
δυάζεται με ζώνη μπαταριών. 

Κωδικός 4850 440 5100
Τιμή 120,00 €

NEO

Αορτήρας

Ιδανικός για άνετη εργασία 
με τα STIHL FSA 65  
και STIHL FSA 85.  
Με κρίκο στερέωσης.

Κωδικός 4852 007 1000
Τιμή 24,00 €
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Καπάκι για υποδοχή 
μπαταρίας

Για κλείσιμο της υποδοχής 
της μπαταρίας σε όλα τα 
επαναφορτιζόμενα μηχανή-
ματα της STIHL. Προστατεύ-
ει από την σκόνη και άλλες 
ακαθαρσίες σε μεγάλα δια-
στήματα φύλαξης.

Κωδικός 4850 602 0900
Τιμή 4,00 €

Βάση στήριξης

Βάση στήριξης για προστα-
σία της μπαταρίας από  
επαφή με το έδαφος. Πρό-
σθετη λαβή για προσωρινή 
επέκταση της εμβέλειας,  
για HTA 65, HTA 85 και  
HLA 85.

Κωδικός 4857 007 1001
Τιμή 29,00 €

Σετ εξαρτημάτων για 
σύνδεση σε μπαταρίες 
τύπου AR

Προσαρμογέας που επιτρέ-
πει στερέωση του μαξιλα-
ριού για FSA και BGA στο 
σύστημα μεταφοράς της 
μπαταρίας AR 900. Οι κου-
μπωτοί σύνδεσμοι επιτρέ-
πουν εύκολη και γρήγορη 
εναλλαγή ανάμεσα στα διά-
φορα μαξιλάρια.

Κωδικός 4866 007 1000
Τιμή 7,10 € Τιμόνι υψηλής άνεσης  

με μονό σκέλος

Το επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό MA 339 C 
της VIKING είναι τώρα εφοδιασμένο με πιο  
σταθερό τιμόνι μονού σκέλους.

VIKING –  
Μια επιχείρηση του  
Ομίλου STIHL. Τιμόνι υ

MA 339
Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο 
χλοοκοπτικό με ρυθμιστή ύψους 5 θέσεων 
και χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων. 

Κωδικός 6320 011 1400
Τιμή 419,00 € �

MA 443 C
Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο 
χλοοκοπτικό με ρυθμιστή ύψους 6 θέσεων, 
χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων και εργονομικό  
τιμόνι μονού σκέλους.  

Κωδικός 6338 011 1410
Τιμή 589,00 € �

MA 339 C
Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο 
χλοοκοπτικό με ρυθμιστή ύψους 5 θέσεων, 
χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων και εργονομικό  
τιμόνι μονού σκέλους.  

Κωδικός 6320 011 1410
Τιμή 449,00 € �

MA 443
Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο 
χλοοκοπτικό με ρυθμιστή ύψους 6 θέσεων 
και χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων. 

Κωδικός 6338 011 1400
Τιμή 549,00 € �

Εξαιρετική  
άνεση

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Επαναφορτιζόμενες  
μηχανές κοπής γκαζόν VIKING
Αν η ελευθερία κινήσεων είναι προτεραιότητά σας, τότε δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή 
από τις ισχυρές μηχανές κοπής γκαζόν της VIKING. Οι μηχανές αυτές τροφοδοτούνται 
με τις ποιοτικές μπαταρίες ιόντων λιθίου της STIHL και μετατρέπουν την κοπή του γκαζόν 
σε μια εύκολη και φιλική για το περιβάλλον υπόθεση. Εξαιρετική ευχρηστία προσφέρουν 
τα μοντέλα με τιμόνι υψηλής άνεσης μονού σκέλους. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό, 
η αφαίρεση του χορτοσυλλέκτη είναι πιο εύκολη παρά πότε. Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στον Κατάλογο 2016 της VIKING.
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  Συνιστώμενες μπαταρίες �  Χρόνος φόρτισης σε λεπτά ως το 80 % της χωρητικότητας / 100 % της χωρητικότητας
   Μειωμένη απόδοση μηχανήματος �  Οι χρόνοι λειτουργίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν  

ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται
�  Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας (λεπτά) �

AL 100 60 / 90 125 / 165 190 / 250 – – –

AL 300 25 / 50 30 / 55 45 / 75 190 / 250 190 / 250 220 / 300

AL 500 25 / 35 25 / 35 25 / 35 100 / 130 100 / 130 120 / 160

Χρόνοι λειτουργίας μπαταρίας (έως .. λεπτά) �

STIHL MSA 160 C-BQ  NEO 17 35 50 180 180 230

STIHL MSA 200 C-BQ  NEO 15 30 45 160 160 200

STIHL MSA 160 T 17 35 50 180 180 230

STIHL HTA 65  NEO 17 35 50 180 180 230

STIHL HTA 85 17 35 50 180 180 230

STIHL FSA 65 30 60 90 330 330 400

STIHL FSA 85 15 30 45 160 160 200

STIHL FSA 90 15 30 45 180 180 220

STIHL HSA 65 Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 40 80 120 450 450 600

STIHL HSA 85 Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 40 80 120 450 450 600

STIHL HLA 65 60 120 180 660 660 800

STIHL HLA 85  NEO 60 120 180 660 660 800

STIHL SPA 65 50 100 150 600 600 750

STIHL BGA 85 8 16 24 110 90 115

STIHL ASA 85 200 400 600 – – –

Επιφάνεια ανά μπαταρία (έως ..  m2) � 

VIKING MA 339 120 – 150 240 – 270 340 – 370 – – –

VIKING MA 339 C 120 – 150 240 – 270 340 – 370 – – –

VIKING MA 443 130 – 160 270 – 300 370 – 400 – – –

VIKING MA 443 C 130 – 160 270 – 300 370 – 400 – – –

AP 100 
 NEO 

AP 200 
 NEO 

AP 300 
  NEO 

AR 900 AR 2000   NEO AR 3000   NEO 
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

 

Ένα μπουμπουνητό αντηχεί πάνω από τη λίμνη. Τα ειδικά συνεργεία 
δασοκόμων είναι στην πλαγιά από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα 
πρέπει να κοπούν αρκετά δέντρα που στέκονται στην πλαγιά και να 
μεταφερθούν με το ελικόπτερο – μια κορυφαία πρόκληση για τους 
δασοκόμους. Από το έδαφος, ο Γκάμπο συντονίζει τον πιλότο Στέφαν  
και τον ειδικευμένο δασοκόμο Φραντς. «Ο Γκάμπο είναι η ασφάλεια ζωής 
μου. Έχει πάντα πλήρη εποπτεία του δέντρου», λέει ο Φραντς. Κλαδί με 
κλαδί, ανεβαίνει στο δέντρο με το αλυσοπρίονο. Σε λίγα λεπτά θα φτάσει 
πάνω και θα κόψει στην κορυφή. Στο μεταξύ, ο Γκάμπο επικοινωνεί με το 
ελικόπτερο.

web
  Ανακαλύψτε όλη την ιστορία και ζήστε συναρπαστικές  

στιγμές με το δασοκομικό συνεργείο στην ιστοσελίδα: 
www.stihl.gr/faraggi

« Είμαστε στα 50 μέτρα στα 
δεξιά του φαραγγιού».

2
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

1   Κινητήρας STIHL 2-MIX
  Ο δίχρονος κινητήρας με τεχνολογία 

2-MIX της STIHL μειώνει την κατανά-
λωση καυσίμου έως και κατά 20 % 
και την εκπομπή καυσαερίων έως  
και κατά 70 % σε σύγκριση με  
αντίστοιχους δίχρονους κινητήρες 
STIHL χωρίς τεχνολογία 2-MIX.

2   Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα 
μακράς διαρκείας με κυκλώνα  
διαχωρισμού

   Εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερα  
διαστήματα αλλαγής του φίλτρου 
από τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα.

3   Φίλτρο HD2
  Αυτό το φίλτρο απομακρύνει ακόμα 

και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα 
που τροφοδοτείται στον κινητήρα, 
εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγά-
λη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό 
υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτε-
λεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL 
Varioclean και ζεστό νερό.

4   STIHL M-Tronic (M)
  Χάρη στο σύστημα 

M-Tronic της STIHL, ο 
διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά 
μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την 
εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθεί-
ας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει 
το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με 
μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κι-
νητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινά-
τε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

10  Μπροστινός προφυλακτήρας  
χεριών με STIHL QuickStop

  Με την χειροκίνητη ενεργοποίηση 
του μπροστινού προφυλακτήρα χε-
ριών, το φρένο αλυσίδας ενεργοποι-
είται και η αλυσίδα σταματά. Το φρέ-
νο ενεργοποιείται επίσης αυτόματα 
σε περίπτωση δυνατού κλοτσήμα-
τος, ακινητοποιώντας την αλυσίδα 
σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. 

11   Φρένο STIHL QuickStop Super (Q)
  Πρόσθετο σύστημα φρένου για  

πρόσθετη ασφάλεια, αποκλειστικά 
από την STIHL: Η αλυσίδα δεν  
ακινητοποιείται μόνο σε περίπτωση 
δυνατού κλοτσήματος και με την 
ενεργοποίηση του μπροστινού  
προφυλακτήρα χεριών ( 10  ), αλλά 
επίσης με την ελευθέρωση της πίσω 
χειρολαβής. Η αλυσίδα σταματά 
μέσα σε κλάσματα του δευτερολέ-
πτου, προστατεύοντας τον χρήστη.

5   Βαλβίδα αποσυμπίεσης
  Μειώνει τη δύναμη που απαιτείται 

για το τράβηγμα του κορδονιού  
της μίζας και διευκολύνει έτσι την  
εκκίνηση του αλυσοπρίονου. 

6   STIHL ElastoStart
  Αυτή η ειδική λαβή εκκίνησης με 

αποσβεστήρα κραδασμών ομαλοποι-
εί τη διαδικασία εκκίνησης, εξαλείφο-
ντας τα τραντάγματα. 

7   Τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς 
εργαλεία

  Ειδικές τάπες για γρήγορο, απλό 
άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβου-
άρ χωρίς εργαλεία.

8   STIHL ErgoStart (E)
    Ένα ελατήριο ανάμεσα στην τροχα-

λία της μίζας και τον στροφαλοφόρο 
άξονα αναλαμβάνει το έργο που 
απαιτείται για την εκκίνηση, έτσι 
ώστε να μη χρειάζεται να τραβήξετε 
το κορδόνι. Αυτό επιτρέπει άνετη 
εκκίνηση, χωρίς καθόλου κόπο.

9   Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL (B)
  Με τον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας της 

STIHL μπορείτε να τεντώσετε την 
αλυσίδα πολύ απλά, χωρίς εργαλεία 
και χωρίς να έρχεστε σε επαφή με 
την κοφτερή αλυσίδα. Απλά ξεσφίγ-
γετε το καπάκι της καμπάνας και 
στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης, μέχρι 
να επιτευχθεί το κατάλληλο τέντωμα. 

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν 
είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηρι-
στικά που αναφέρονται εδώ. Στη  
σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο  
τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά.  
Για περισσότερες διευκρινίσεις και 
οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και 
την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

Συνοπτικός  
πίνακας

5

Πολύ εύκολη εκκίνηση 8

Απλός ανεφοδιασμός 7

Βασική  
ασφάλεια

10

Δυνατό, οικονομικό 
και φιλικό για  

το περιβάλλον

1

3 Μεγάλη διάρκεια 
ζωής

2 Εργασία χωρίς 
συντήρηση

9 Απλό τέντωμα  
αλυσίδας

Πάντα πλήρης  
ισχύς

4

7 Απλός  
ανεφοδιασμός

6 Εκκίνηση χωρίς να επιβαρύνονται 
οι αρθρώσεις σας

11 Πρόσθετη  
ασφάλεια

Τεχνολογία Άνεση Ασφάλεια
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Bενζινοκίνητα αλυσοπρίονα 
για την κοπή καυσόξυλων 
και για την περιποίηση του 
κτήματος

  Για ιδιώτες και βιοτέχνες

  Εξαιρετικά κατάλληλο για την  
κοπή καυσόξυλων.

  Για την περιποίηση του κτήματος

  Για τη ρίψη μικρών δέντρων

  Για ξυλοκατασκευές

MS 170

30,1 cm3, 1,2 kW/1,6 HP, 4,1 kg �. Μικρό μοντέλο για κοπή 
καυσόξυλων. Απλός χειρισμός χάρη στον μοχλό πολλαπλών 
λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1130 200 0296 199,00 €
35 cm 1130 200 0297 199,00 €

MS 171

31,8 cm3, 1,3 kW/1,8 HP, 4,3 kg �. Σύγχρονο αλυσοπρίονο 
για την περιποίηση του κτήματος. Πλευρικός τεντωτήρας αλυ-
σίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας, σύστημα 
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας που προλαμβάνει την πρό-
ωρη ρύπανση του φίλτρου αέρα, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm 1139 200 0236 245,00 €
30 cm 1139 200 0177 245,00 €
35 cm 1139 200 0176 249,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

MS 180

31,8 cm3, 1,4 kW/1,9 HP, 4,1 kg �. Μικρό μοντέλο για κοπή 
καυσόξυλων, με περισσότερη ισχύ και πλευρικό τεντωτήρα 
αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας. Έκδοση 
40 cm για κοπή χοντρών κλαδιών, οικονομικός κινητήρας 
2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1130 200 0360 249,00 €

Συνιστώμενο μήκος κοπής: Τα παχιά τυπογραφικά στοιχεία 
στις πληροφορίες παραγγελίας δείχνουν το μήκος κοπής που 
συνιστούμε για το κάθε αλυσοπρίονο.
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

MS 150 C-E

23,6 cm3, 1,0 kW/1,3 HP, 2,8 kg �. Πολύ ελαφρύ αλυσοπρίο-
νο, εργονομικό και ξεκούραστο στον χειρισμό. Απλή εκκίνηση 
χάρη στη χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL 
ErgoStart, αλυσίδα 1/4"-PM3 με καλή απόδοση κοπής για πολύ 
λείες τομές, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm 1146 200 0000 385,00 €
30 cm 1146 200 0001 389,00 €

MS 193 C-E

30,1 cm3, 1,3 kW/1,8 HP, 3,6 kg �. Ελαφρύ αλυσοπρίονο 
STIHL για τη βιοτεχνία, το σπίτι και τον κήπο, καθώς επίσης για 
την περιποίηση νεαρών δέντρων σε φυτεία. Ο οικονομικός κι-
νητήρας 2-MIX, το σύστημα STIHL ErgoStart και η αντλία καυ-
σίμου επιτρέπουν απλή και ξεκούραστη εκκίνηση, παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, αλυσίδα 3/8"-PMM3 για 
υψηλή απόδοσης κοπής.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm � 1137 200 0136 319,00 €
35 cm � 1137 200 0148 325,00 €

MS 211

35,2 cm3, 1,7 kW/2,3 HP, 4,3 kg �. Καλό εργαλείο για την 
κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, οικονομι-
κός κινητήρας 2-MIX, δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ θερινής 
και χειμερινής λειτουργίας για καλή συμπεριφορά του κινητή-
ρα κάτω από όλες τις συνθήκες, αλυσίδα 3/8"-PM3 για υψηλή 
απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1139 200 0247 354,01 €
40 cm 1139 200 0248 359,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 42.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ E = ErgoStart � Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα � Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

MS 181

31,8 cm3, 1,5 kW/2,0 HP, 4,3 kg �. Ίδιος εξοπλισμός όπως 
το MS 171, αλλά με περισσότερη ισχύ. Πολύ καλό για την  
κοπή καυσόξυλων. Η έκδοση με μήκος κοπής 35 cm είναι  
επίσης ιδανική για τη ρίψη μικρών δέντρων. Μεταλλικά νύχια 
στήριξης για απλή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου 
μέσα στην τομή.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1139 200 0163 290,00 €
35 cm 1139 200 0145 295,00 €
40 cm 1139 200 0170 299,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 42.

MS 231

42,6 cm3, 2,0 kW/2,7 HP, 4,8 kg �. Εξαιρετικά κατάλληλο 
για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για 
απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, σύστημα φίλτρανσης 
αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρι-
σμών, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και 
ασφαλή ανεφοδιασμό, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1143 200 0384 454,01 €
45 cm 1143 200 0385 459,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 42.

MS 251

45,6 cm3, 2,2 kW/3,0 HP, 4,8 kg �. Αλυσοπρίονο για τη  
συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός τεντωτήρας  
αλυσίδας, στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα κοπής,  
διαθέσιμο προαιρετικά με μήκος λάμας 40 cm για κοπή πιο  
χοντρών κορμών, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1143 200 0379 524,00 €
45 cm 1143 200 0231 529,00 €

 Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 42.

Διατίθεται με λάμα  
ελαφριάς κατασκευής

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα
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Bενζινοκίνητα  
αλυσοπρίονα για  
τη γεωργία και την  
κηπουρική

   Για αγρότες, βιοτέχνες και  
συντηρητές χώρων πρασίνου

  Για κοπή καυσόξυλων, συντήρηση  
χώρων πρασίνου και επεξεργασία  
ξυλείας οικοδομών

MS 271

50,2 cm3, 2,6 kW/3,5 HP, 5,6 kg �. Για τη συλλογή καυσόξυ-
λων. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX, σύστημα φίλτρανσης αέρα 
μακράς διαρκείας που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλα-
γής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία 
για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, εύκολη πρόσβαση για  
σέρβις χάρη στο μονοκόμματο κάλυμμα του κινητήρα.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1141 200 0319 595,00 €
45 cm 1141 200 0337 599,00 €

MS 291

55,5 cm3, 2,8 kW/3,8 HP, 5,6 kg �. Πολύ κατάλληλο για τη 
συλλογή καυσόξυλων. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX, σύστημα 
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας που εξασφαλίζει μεγάλα  
διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν 
χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, και αλυσίδα 
3/8"-RM3 για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1141 200 0197 654,00 €
45 cm 1141 200 0198 659,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστι-
κά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε από το γράμμα «C» στον 
κωδικό του προϊόντος, π.χ. MS 211 C-BE. Το γράμμα «E»  
σημαίνει STIHL ErgoStart, η εξαιρετικά εύχρηστη λύση μας 
για εκκίνηση χωρίς κόπο, ενώ το γράμμα «B» δηλώνει τον  
ταχυτεντωτήρα αλυσίδας, ο οποίος επιτρέπει απλό τέντωμα 
της αλυσίδας, χωρίς εργαλεία.

HLLLL:::

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

MS 311

59,0 cm3, 3,1 kW/4,2 HP, 6,2 kg �. Για συλλογή καυσόξυλων 
από κορμούς μεσαίας διατομής. Με σύστημα φίλτρανσης αέρα 
μακράς διαρκείας για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής του 
φίλτρου, οικονομικό κινητήρα 2-MIX, βαλβίδα αποσυμπίεσης 
για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
45 cm 1140 200 0199 694,00 €
50 cm 1140 200 0175 699,00 €

MS 391

64,1 cm3, 3,3 kW/4,5 HP, 6,2 kg �. Πολύ κατάλληλο για τη 
συλλογή καυσόξυλων και για ξύλινες κατασκευές. Με σύστημα 
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για πολύ μεγάλα διαστήμα-
τα αλλαγής του φίλτρου, οικονομικό κινητήρα 2-MIX, βαλβίδα 
αποσυμπίεσης για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1140 200 0190 729,00 €
45 cm 1140 200 0191 734,00 €
50 cm 1140 200 0185 739,00 €

Συμβουλή από τους 
επαγγελματίες της STIHL:

Χάρη στον διακόπτη λειτουργίας στο σύστημα M-Tronic  
της STIHL, ο μοχλός χειρισμού μετά το σβήσιμο του 
μηχανήματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση κανονικής 
λειτουργίας. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε 
αμέσως πάλι το ζεστό μηχάνημα.

HLLLL:::

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ M = M-Tronic

Bενζινοκίνητα αλυσοπρίονα 
για τη δασοκομία

  Δυνατά, ανθεκτικά και … εύστροφα 

  Έτοιμα για να αντιμετωπίσουν κάθε  
επαγγελματική απαίτηση 

  Για όλες τις εργασίες στο δάσος, όπως  
ρίψη δέντρων, ξεκλάδισμα ή τεμαχισμός 
κορμών. 

  Υψηλή ισχύς, μικρό βάρος και μεγάλη  
άνεση στην εργασία

  Σε πολλά μοντέλα, το σύστημα M-Tronic 
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα � Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

MS 201 C-M

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 HP, 3,9 kg �. Το πιο ελαφρύ επαγγελ-
ματικό αλυσοπρίονο της STIHL ιδανικό για ξεκλάδισμα. Βασικός 
εξοπλισμός με σύστημα Μ-Tronic για βέλτιστη απόδοση του  
κινητήρα σε όλες τις συνθήκες.  Οικονομικός κινητήρας 2-ΜΙΧ, 
εύκολη εκκίνηση παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας 
για απλή και γρήγορη αλλαγή της αλυσίδας και λάμα ελαφριάς 
κατασκευής 3/8" PS.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm � 1145 200 0120 624,00 €
40 cm � 1145 200 0137 629,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 44.

MS 241 C-M

42,6 cm3, 2,3 kW/3,1 HP, 4,5 kg �. Εξαιρετικό μηχάνημα για 
τη συλλογή ξυλείας από κορμούς μικρής διαμέτρου, με υψηλή 
απόδοση του κινητήρα και μικρό βάρος. Παραδίδεται εφοδια-
σμένο με σύστημα M-Tronic με φίλτρο HD για μεγάλα διαστή-
ματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας, οικονομικό κινητήρα 2-MIX, αλυσίδα 3/8"-PS για 
πολύ υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1143 200 0258 689,00 €
40 cm 1143 200 0259 695,00 €
40 cm 1143 200 0411 699,00 €

Διατίθεται με λάμα  
ελαφριάς κατασκευής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
«Ασφαλή εργασία με το αλυσοπρίονο»  
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

www.stihl.gr/fylladia-asfaleias-stihl

Δερμάτινα άρβυλα DYNAMIC GTX 
για χειριστές αλυσοπριόνων

Δερμάτινα άρβυλα για χειριστές αλυσοπριόνων με 
προστασία από κοψίματα και αδιάβροχη μεμβράνη 
GORE-TEX ® Extended Comfort με καλές ιδιότητες 
αναπνοής. 

>> Βλέπε επίσης σελίδα 236 

NEO

Συμβουλή από τους 
επαγγελματίες της STIHL:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονό σας για 
ένα διάστημα η STIHL συνιστά να λάβετε τα εξής μέτρα: Αδειά-
στε το ρεζερβουάρ, συλλέγοντας το καύσιμο σε ένα επιτρεπό-
μενο δοχείο. Στη συνέχεια, αφήστε το αλυσοπρίονο να λει-
τουργήσει μέχρι το καύσιμο μέσα στο σύστημα τροφοδοσίας 
να τελειώσει και το μηχάνημα να σβήσει από μόνο του. Αφαι-
ρέστε την αλυσίδα και τη λάμα και καθαρίστε τες με το καθαρι-
στικό STIHL Varioclean, για να αποφύγετε τον σχηματισμό 
σκληρής ρητίνης πάνω στα κοπτικά εξαρτήματα. Συμπληρώ-
στε λάδι λίπανσης της αλυσίδας. Αποθηκεύστε το μηχάνημά 
σας σε ένα στεγνό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο. Προ-
φυλάξτε το από τη σκόνη, κατά προτίμηση μέσα σε μια τσάντα 
ή σε μια βαλίτσα αλυσοπρίονου της STIHL. Φυλάξτε το αλυσο-
πρίονο μακριά από ξένα χέρια (π.χ. παιδιά).

HLLLL:::
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ M = M-Tronic � Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα � Λάμα ελαφριάς κατασκευής Rollomatic ES Φ

MS 441 C-M

70,7 cm3, 4,2 kW/5,7 HP, 6,6 kg �. Ιδανικός για τη συλλογή 
ξύλου σε συστάδες με κορμούς μεσαίας έως μεγάλης διαμέ-
τρου. Παραδίδεται με σύστημα M-Tronic που εξασφαλίζει άρι-
στη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες, απλή εκκί-
νηση χάρη στη μία μόνο θέση εκκίνησης, σύστημα φίλτρανσης 
αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα αλλαγής φίλ-
τρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και 
ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λάδι κινητήρα. 

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1138 200 0162 1.049,01 €
45 cm 1138 200 0163 1.054,00 €
50 cm � 1138 200 0361 1.075,00 €

 Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 44.

MS 362 C-M

59,0 cm3, 3,5 kW/4,8 HP, 5,6 kg �. Πολύ κατάλληλο για  
εργασίες σε κορμούς μεσαίας διατομής. Φίλτρο HD2 που εξα-
σφαλίζει πολύ καλή λειτουργία φίλτρανσης, σύστημα M-Tronic 
που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις 
συνθήκες, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και  
διακόπτη λειτουργίας, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας,  
οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1140 200 0180 898,99 €
45 cm 1140 200 0192 905,00 €
50 cm 1140 200 0193 908,99 €

 Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 44.

MS 261 C-M

50,2 cm3, 3,0 kW/4,1 HP, 4,9 kg �. Πολύ κατάλληλο για ερ-
γασίες σε κορμούς μικρής και μεσαίας διατομής. Παραδίδεται 
με σύστημα M-Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του  
κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες, απλή εκκίνηση χάρη στη μία 
μόνο θέση εκκίνησης και διακόπτη λειτουργίας, σύστημα φίλ-
τρανσης αέρα μακράς διαρκείας με φίλτρο HD2 για μεγάλα  
διαστήματα καθαρισμού, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι  
της καμπάνας.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1141 200 0321 814,00 €
45 cm 1141 200 0339 819,00 €

 Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 44.

Kit βελτίωσης κοπής MS 261 – Picco Super

Σετ για τη μετατροπή του MS 261 σε κοπτικά εξαρτήματα πιο 
γρήγορης κοπής (40 cm). Ιδανικός για τη συλλογή ξύλου κωνο-
φόρων. Περιεχόμενα: 1 λάμα, 3 αλυσίδες και 1 αποσπώμενος 
δακτύλιος καμπάνας. Δίνει αύξηση της ισχύος κατά 20 % σε 
σχέση με τα εξαρτήματα Rapid Super. Με ανάλογη καμπάνα 
επίσης κατάλληλο για το MS 260.

Κωδικός 0000 007 1900, Τιμή 102,00 €

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

Βάρος συστήματος στην STIHL

+
=

Ειδικά για τον επαγγελματία χρήστη, κάθε γραμμάριο του εξοπλισμού 
μετρά. Η STIHL επενδύει σε ειδικευμένη τεχνογνωσία για να βελτιστο-
ποιήσει τις μονάδες κινητήρων και τις λάμες, μειώνοντας όλο και περισ-
σότερο το βάρος τους. Χωρίς φυσικά να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα 
όπως η στιβαρότητα και η διάρκεια ζωής. Στις μονάδες των κινητήρων, 
για παράδειγμα, μειώσαμε το βάρος επανασχεδιάζοντας τους κυλίν-
δρους, χρησιμοποιώντας ένα πιο λεπτό καπάκι καμπάνας και αλλάζο-
ντας με συνέπεια τα υλικά κατασκευής σε άλλα εξαρτήματα. Το αποτέ-
λεσμα: Ιδανικό βάρος όλου του συστήματος και πιο εύκολος χειρισμός. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λάμες ελαφριάς  
κατασκευής, βλέπε σελίδα 60. 

Διατίθεται με λάμα  
ελαφριάς κατασκευής

Ιδανικό βάρος  
συστήματος

Λάμες ελαφριάς κατα-
σκευής Rollomatic 
E Light/ES Light 

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα
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MS 461

76,5 cm3, 4,4 kW/6,0 HP, 6,7 kg �. Αλυσοπρίονο υψηλών 
επιδόσεων για κορμούς μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου. Οικο-
νομικός κινητήρας 2-MIX, φίλτρο HD2 με καλή λειτουργία φίλ-
τρανσης, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό 
και ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λάδι κινητήρα, υπερυ-
ψωμένη λωρίδα για εύκολο έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης 
του δέντρου.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
45 cm 1128 200 0410 1.115,00 €
50 cm � 1128 200 0725 1.135,00 €

Σακάκι/παντελόνι 
ADVANCE X-TREEm

Εξαιρετικά ελαφρύ με ελαστικά ένθετα από 
ProElast για άριστη ελευθερία κινήσεων και 
αναπνέουσα δράση.

>> Βλέπε επίσης σελίδα 220 

Ιδανικό βάρος  
συστήματος

Διατίθεται με λάμα  
ελαφριάς κατασκευής

Τέλεια  
γραμμή

MS 880

121,6 cm3, 6,4 kW/8,7 HP, 10,0 kg �. Το ισχυρότερο αλυσο-
πρίονο μαζικής παραγωγής του κόσμου. Βαλβίδα αποσυμπίε-
σης και σύστημα STIHL ElastoStart για εύκολη εκκίνηση,  
φίλτρο HD2 που εξασφαλίζει μεγάλο διάστημα αλλαγής του 
φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό 
και ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λάδι κινητήρα.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
63 cm 1124 200 0003 1.449,00 €
75 cm 1124 200 0104 1.475,00 €
90 cm 1124 200 0109 1.499,00 €

MS 661 C-M

91,1 cm3, 5,4 kW/7,3 HP, 7,4 kg �. Το αλυσοπρίονο  
αγώνων της STIHL TIMBERSPORTS® SERIES.  
Αλυσοπρίονο για την κοπή κορμών μεγάλης διαμέτρου, για τις 
πιο σκληρές χρήσεις στη δασοκομία. Σύστημα M-Tronic που 
εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα κάτω από όλες τις 
συνθήκες, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και δια-
κόπτη λειτουργίας, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλών επιδό-
σεων για αυξημένες ανάγκες σε λίπανση, φίλτρο HD2 με πολύ 
καλή λειτουργία φίλτρανσης, οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
50 cm � 1144 200 0156 1.295,00 €
63 cm � 1144 200 0155 1.320,00 €
71 cm � 1144 200 0011 1.345,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 44.
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

MS 211 με Picco Duro 3

35,2 cm3, 1,7 kW/2,3 HP, 4,3 kg �. Οικονομικός κινητήρας 
2-MIX. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με μεγάλα 
διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν 
χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό. Παραδίδε-
ται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου 3/8" Picco Duro 3 και είναι 
επομένως κατάλληλο και για κοπή βρόμικου ξύλου.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1139 200 0295 370,00 €
40 cm 1139 200 0301 375,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 46.Αλυσοπρίονα με  
αλυσίδες Picco Duro 3  
και Rapid Duro 3

  Για περιστασιακούς χρήστες  
και επαγγελματίες

  Αλυσίδα σκληρού μετάλλου με έως  
και δεκαπλάσιο διάστημα τροχίσματος 

  Κατάλληλη ειδικά για βρόμικο ξύλο

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Duro είναι το όνομα που δώσαμε στις αλυσίδες σκληρού  
μετάλλου μας. Οι αλυσίδες αυτές έχουν αναπτυχθεί για την 
κοπή βρόμικου ξύλου και παραμένουν κοφτερές για έως  
και τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνήθεις αλυσίδες, 
ακόμα κι αν έρχονται περιστασιακά σε επαφή με το έδαφος.

HLLLL:::

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
M = M-Tronic
Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super
T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)
�  Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
�   Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

MS 181 με Picco Duro 3

31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 HP, 4,3 kg�. Ελαφρύ αλυσοπρίονο χα-
μηλών δονήσεων. Με πλούσιο εξοπλισμό όπως π.χ. σύστημα 
φιλτραρίσματος αέρα μακράς διαρκείας, αντιδονητικό σύστη-
μα STIHL και κινητήρας STIHL 2 MIX. Πολύ καλό για την κοπή 
καυσόξυλων, για ξύλινες κατασκευές και για το ρίξιμο μικρών 
δέντρων.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1139 200 0237 305,00 €
35 cm 1139 200 0238 309,00 €
40 cm 1139 200 0231 314,01 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 48.
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MS 261 C-M με Rapid Duro 3

50,2 cm3, 3,0 kW/4,1 HP, 4,9 kg �. Πολύ καλό για οικοδομικές 
εργασίες. Παραδίδεται εφοδιασμένο με σύστημα M-Tronic, που 
εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα κάτω από όλες τις 
συνθήκες. Απλή εκκίνηση με μόνο μία θέση εκκίνησης, παραδί-
δεται με εφοδιασμένο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου .325" Rapid 
Duro 3, πολύ κατάλληλο για την κοπή βρόμικου ξύλου καλουπιών.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
37 cm 1141 200 0301 894,00 €
40 cm 1141 200 0302 894,00 €

MS 362 C-M με Rapid Duro 3

59,0 cm3, 3,5 kW/4,8 HP, 5,6 kg �. Εφοδιασμένο με σύστη-
μα M-Tronic που εξασφαλίζει άρστ απόδοση του κινητήρα 
κάτω από όλες τις συνθήκες. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX, 
Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με Φίλτρο HD2 
και αλυσίδα σκληρού μετάλλου 3/8" Rapid Duro 3. Κατάλληλο 
για κοπή βρώμικου ξύλου. 

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1140 200 0281 929,01 €

MSE 210 C-BQ με Picco Duro 3

230 V, 2,1 kW, 4,6 kg �. Νέο ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 
με υψηλή απόδοση κοπής και πολύ καλή εργονομία για ξεκού-
ραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για γρήγορο και 
ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, παραδίδεται 
με αλυσίδα σκληρού μετάλλου 3/8" Picco Duro 3 για εργασίες 
στη βιοτεχνία. 

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1209 200 0006 325,00 €
35 cm 1209 200 0007 329,00 €

�  Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές 
που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 
την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες

� Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

Ιδανικό βάρος  
συστήματος

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

MS 231 με Picco Duro 3

42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 HP, 5,2 kg�. Μικρό αλυσοπρίονο με  
χαμηλό βάρος ανά μονάδα ισχύος, εφοδιασμένο με εξαιρετικά 
στιβαρή αλυσίδα χαμηλού προφίλ STIHL Picco Duro 3 με μεγά-
λη διάρκεια ζωής. Κατανάλωση καυσίμου μειωμένη έως και 
κατά 20 % και μείωση καυσαερίων έως και κατά 70 % σε σύ-
γκριση με τους δίχρονους κινητήρες STIHL αντίστοιχης ισχύος  
χωρίς τεχνολογία 2-MIX. Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και  
το ρίξιμο μικρών δέντρων, και όπου χρειάζεται λίγη ισχύς  
παραπάνω. Άριστη καθοδήγηση και απλός χειρισμός.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1143 200 0381 464,01 €
40 cm 1143 200 0370 469,00 €
45 cm 1143 200 0386 474,01 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 48.

MS 251 με Picco Duro 3

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 HP, 4,9 kg�. Ισχυρό και συμπαγές  
αλυσοπρίονο εφοδιασμένο με εξαιρετικά στιβαρή αλυσίδα  
χαμηλού προφίλ STIHL Picco Duro 3 με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Κατανάλωση καυσίμου μειωμένη έως και κατά 20 % και μείωση 
καυσαερίων έως και κατά 70 % σε σύγκριση με τους δίχρονους 
κινητήρες, χωρίς τεχνολογία 2-MIX. κατάλληλο για εργασίες  
στο κτήμα που χρειάζονται περισσότερη ισχύ.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1143 200 0376 534,00 €
40 cm 1143 200 0377 539,00 €
45 cm 1143 200 0380 544,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 48.

MS 201 TC-M με Picco Duro 3

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 HP, 3,7 kg�. Όργανο ακριβείας για την 
περιποίηση δέντρων �. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX που είναι 
φιλικός για το περιβάλλον. Σύστημα Μ-Tronic που εξασφαλίζει 
άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες. Παξιμά-
δια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας για απλή και γρήγορη 
αλλαγή της αλυσίδας, λάμα ελαφριάς κατασκευής που μειώνει 
το συνολικό βάρος.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm � 1145 200 0213 644,00 €
35 cm � 1145 200 0211 649,00 €
40 cm � 1145 200 0212 654,00 €

www.stihl.gr
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

Αλυσοπρίονα  
περιποίησης δέντρων

 Ελαφριά ειδικά αλυσοπρίονα 

  Για κοπή κλαδιών και περικοπή κορυφών 

 Πολύ ακριβής καθοδήγηση

 Άριστη εργονομία

  Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για  
χρήση σε χώρους με ιδιαίτερη ευαισθησία 
στον θόρυβο

MS 150 TC-E

23,6 cm3, 1,0 kW/1,3 HP, 2,6 kg �. Το ελαφρύτερο αλυσοπρί-
ονο περιποίησης δέντρων � της STIHL. Χειροκίνητη αντλία 
καυσίμου και σύστημα STIHL ErgoStart για απλή εκκίνηση.  
Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm 1146 200 0002 399,00 €
30 cm 1146 200 0003 405,00 €

MSA 160 T

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέ-
ντρων � για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Δεν απαι-
τούνται ωτοασπίδες, υψηλή απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4" 
PM3, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, βάρος 2,3 kg �. 

MSA 160 T με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm 1252 200 0001 439,00 € �

30 cm 1252 200 0000 439,00 € �

Σετ MSA 160 T με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1252 200 0032 635,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
�  Βάρος χωρίς καύσιμο, 

λάμα και αλυσίδα
�  Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές  

που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για  
την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

MS 201 TC-M

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 HP, 3,7 kg�. Όργανο ακριβείας για την 
περιποίηση δέντρων �. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX που είναι 
φιλικός για το περιβάλλον. Σύστημα Μ-Tronic που εξασφαλίζει 
άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες. Παξιμά-
δια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας για απλή και γρήγορη 
αλλαγή της αλυσίδας, λάμα ελαφριάς κατασκευής που μειώνει 
το συνολικό βάρος.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1145 200 0210 629,00 €
30 cm� 1145 200 0174 635,00 €
35 cm 1145 200 0179 635,00 €
35 cm� 1145 200 0122 639,00 €

MS 193 T

30,1 cm3, 1,3 kW/1,8 HP, 3,3 kg �. Αλυσοπρίονο περιποίη-
σης δέντρων � της STIHL για γενική χρήση. Οικονομικός κινη-
τήρας 2-MIX, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, 
αλυσίδα 1/4" PMM3 & PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
25 cm� 1137 200 0149 335,00 €
30 cm 1137 200 0210 335,00 €
30 cm� 1137 200 0132 339,00 €
35 cm 1137 200 0140 339,00 €
35 cm� 1137 200 0133 345,00 €

Ιδανικό βάρος  
συστήματος
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Αλυσοπρίονα 
ξυλογλυπτικής

   Ειδικά αλυσοπρίονα για την  
ξυλογλυπτική, την δενδροκαλλιέργεια  
και την οπωροκαλλιέργεια 

  Ιδανικό για ακριβή τομή και λεπτεπίλεπτα 
σχήματα 

  Εξαιρετικά ελαφρύ και ευέλικτο,  
με χαμηλό επίπεδο δονήσεων.

 Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλοτσήματος

 Λάμα Carving STIHL με σημάδια

MSA 200 C-BQ

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο ξυλογλυπτικής για χρήση  
σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, δεν απαιτούνται  
ωτοασπίδες. Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 30 % με το  
προηγούμενο μοντέλο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL,  
φρένο αλυσίδας Quickstop Super, τάπα ρεζερβουάρ που  
ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με λάμα STIHL Carving και  
αλυσίδα 1/4" PM3. Βάρος 3,3 kg �. 

MSA 200 C-BQ με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1251 200 0030 469,00 € �

NEO

MS 150 C-E

23,6 cm3, 1,0 kW/1,3 HP, 2,8 kg �. Ελαφρύ αλυσοπρίονο 
Carving της STIHL. Απλή και ξεκούραστη εκκίνηση χάρη στη 
χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart, 
οικονομικός κινητήρας 2-MIX. Παραδίδεται με λάμα STIHL 
Carving και αλυσίδα 1/4" PM3 για ακριβή και ασφαλή εργασία.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1146 200 0035 455,00 €

Ελαφριά μονάδα  
κινητήρα

� Με λάμα ελαφριάς κατασκευής
�  Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
� Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

E = ErgoStart T =  Tophandle (λαβή 
στο πάνω μέρος)

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
M = M-Tronic Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

Αλυσοπρίονο διάσωσης

  Για εργασίες διάσωσης και για την  
καταπολέμηση πυρκαγιών 

  Ειδική αλυσίδα με θωράκιση  
σκληρού μετάλλου 

  Τεράστια ισχύς στη μεσαία περιοχή  
στροφών

MS 461-R

76,5 cm3, 4,4 kW/6,0 HP, 7,2 kg �. Για εργασίες διάσωσης 
και για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Πρόσθετη λαβή για  
γρήγορη και απλή ρύθμιση του βάθους κοπής, μεγάλη λαβή  
εκκίνησης και βαλβίδα αποσυμπίεσης για απλή και ασφαλή  
εκκίνηση, ειδική αλυσίδα ενισχυμένη με ανθεκτικές πλάκες 
σκληρού μετάλλου.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
50 cm 1128 200 0452 1.599,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ R = Αλυσοπρίονο διάσωσης

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Σε αντίθεση με τα κανονικά αλυσοπρίονα, τα ειδικά αλυσο-
πρίονα διάσωσης χρησιμοποιούνται κυρίως για κοπή με  
βύθιση της μύτης. Με την τεχνική αυτή, η λάμα εισχωρεί  
σχεδόν σημειακά μέσα στο αντικείμενο. Το επιθυμητό βάθος 
καθορίζεται με ακρίβεια με τη βοήθεια ενός οδηγού βάθους.

HLLLL:::

� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

Παρελκόμενα για το αλυσοπρίονο διάσωσης

Λάμα STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm  
(με ανταλλάξιμη μύτη λάμας) (δεν απεικονίζονται)
Κωδικός 3003 002 9421, Τιμή 79,00 €

Rapid Duro R (ειδική αλυσίδα) (δεν απεικονίζονται)
Κωδικός 3944 000 0072, Τιμή 250,00 €

Γυαλιά ασφαλείας ULTRASONIC (άχρωμα)
Κωδικός 0000 884 0330, Τιμή 25,01 €
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B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super

Επαναφορτιζόμενα 
αλυσοπρίονα

  Για ιδιώτες, συντηρητές τοπίων και  
βιοτέχνες 

  Ιδανικό για χρήση σε περιοχές με  
ευαισθησία στον θόρυβο και μέσα  
σε κλειστούς χώρους 

  Για την κοπή καυσόξυλων και για  
την περιποίηση του κτήματος

MSA 160 C-BQ

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε περιοχές  
με ευαισθησία στον θόρυβο, δεν απαιτούνται ωτοασπίδες. 
Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 17 % σε σχέση με το προηγού-
μενο μοντέλο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, φρένο αλυσί-
δας QuickStop Super, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει  
χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και  
καλή απόδοση κοπής. Βάρος 3,1 kg �.

MSA 160 C-BQ με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1250 200 0049 379,00 € �

Σετ MSA 160 C-BQ με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1250 200 0073 579,00 €

MSA 200 C-BQ

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με περισσότερη ισχύ, για  
χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, δεν απαιτούνται 
ωτοασπίδες. Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 30 % σε σχέση  
με το προηγούμενο μοντέλο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, 
φρένο αλυσίδας QuickStop Super, τάπα ρεζερβουάρ που  
ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή 
τομή και καλή απόδοση κοπής. Βάρος 3,3 kg �.

MSA 200 C-BQ με λάμα και αλυσίδα
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1251 200 0018 445,00 € �

35 cm 1251 200 0021 449,00 € �

Σετ MSA 200 C-BQ με λάμα και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1251 200 0054 645,00 €

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.

� Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
� Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

NEO

NEO
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

  Για περιστασιακούς χρήστες, τεχνίτες  
και αγρότες

 Για εργασίες γύρω από το σπίτι

   Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες με μεγάλη  
απόδοση κοπής. 

  Πρακτικές λεπτομέρειες εξοπλισμού

  Απλή εκκίνηση με ένα πάτημα  
 του κουμπιού

MSE 170 C-Q

230 V, 1,7 kW, 4,2 kg �. Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με βελτιω-
μένη απόδοση κοπής. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη 
εργασία, φρένο αλυσίδας QuickStop Super, μαλακή λαβή για 
καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, τάπα δοχείου λαδιού 
που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή  
ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
30 cm 1209 200 0008 205,00 €
35 cm 1209 200 0004 209,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 50.

MSE 190 C-BQ

230 V, 1,9 kW, 4,5 kg �. Πολύ κατάλληλο για κατασκευές  
και για την κοπή καυσόξυλων με βελτιωμένη απόδοση κοπής. 
Άριστη εργονομία για ξεκούραστη εργασία, ταχυτεντωτήρας 
αλυσίδας STIHL για γρήγορο τέντωμα χωρίς εργαλεία, φρένο 
αλυσίδας QuickStop Super που ακινητοποιεί την αλυσίδα κατά 
την απελευθέρωση της πίσω χειρολαβής, μαλακή λαβή για καλό 
κράτημα και ευχάριστη εργασία, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1209 200 0080 249,00 €
40 cm 1209 200 0081 254,00 €
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MSE 230 C-BQ

230 V, 2,3 kW, 4,8 kg �. Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για 
ξυλοκατασκευές. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για απλό 
και γρήγορο τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, φρένο αλυ-
σίδας QuickStop Super που ακινητοποιεί την αλυσίδα σε κλά-
σματα του δευτερολέπτου κατά την απελευθέρωση της πίσω 
χειρολαβής, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, λυχνία ένδει-
ξης υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
40 cm 1209 200 0086 375,00 €
45 cm 1209 200 0088 379,00 €

Παρελκόμενα για  
αλυσοπρίονα

  Για διευκόλυνση της εργασίας  

  Προστατευτικές θήκες αλυσίδας  
για λάμες διάφορων διαστάσεων 

  Τσάντα μεταφοράς ή βαλίτσα  
αλυσοπρίονου για εύκολη μεταφορά

  Εργαλεία και καβαλέτα 

  Περισσότερα παρελκόμενα  
στη σελίδα 196 κ.ε.

MSE 210 C-BQ

230 V, 2,1 kW, 4,6 kg �. Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με 
υψηλή απόδοση κοπής και πολύ καλή εργονομία για ξεκούρα-
στη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για απλό, γρήγορο και 
ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή 
για ευχάριστη εργασία, φρένο αλυσίδας QuickStop Super,  
τάπα που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή 
ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας Κωδικός Τιμή
35 cm 1209 200 0083 309,00 €
40 cm 1209 200 0084 315,00 €

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας �  Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας,  
με λάμα και αλυσίδαQ = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super 39
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Γυαλιά ασφαλείας 
SUPER FIT

Κόκκινη έκδοση για καλύτε-
ρη ορατότητα του STIHL  
λέιζερ 2-σε-1 κάτω από  
συνθήκες χαμηλού φωτι-
σμού. Αντιθαμπωτικά και  
με αντιχαρακτική εξωτερική 
και εσωτερική επιφάνεια,  
EN 166.

Κωδικός 0000 884 0345
Τιμή 22,00 €

Προφυλακτήρας για 
αλυσοπρίονα περιποί-
ησης δέντρων

Κουμπώνεται σταθερά στο 
καπάκι της καμπάνας. Ταυτό-
χρονα καλύπτει και τα νύχια 
στήριξης. Για MS 193 T,  
MS 200 T και MS 201 T. 

Για λάμες με μήκος έως 35 cm
Κωδικός 0000 792 9160
Τιμή 4,50 €

Για λάμες με μήκος έως 40 cm
Κωδικός 0000 792 9161
Τιμή 5,50 €

Τσάντα μεταφοράς 
για αλυσοπρίονα

Για καθαρή φύλαξη και μετα-
φορά των αλυσοπριόνων με 
μήκος λάμας έως και 45 cm.

Κωδικός 0000 881 0508
Τιμή 35,01 €

Βαλίτσα  
αλυσοπρίονου

Για τη φύλαξη και μεταφορά 
όλων των επαναφορτιζόμε-
νων και βενζινοκίνητων αλυ-
σοπριόνων με μήκος λάμας 
κάτω των 45 cm (επομένως 
όχι για ηλεκτρικά αλυσοπρίο-
να ή για τα βενζινοκίνητα 
αλυσοπρίονα MS 441 C-M, 
MS 461, MS 661 C-M και 
MS 880).

Κωδικός 0000 900 4008
Τιμή 37,99 €

Μπουζόκλειδο

Για τέντωμα της αλυσίδας 
και για αλλαγή της αλυσίδας, 
της λάμας και του μπουζί.

Νούμερο 19 �

Κωδικός 1119 890 3405
Τιμή 4,70 €

Νούμερο 19 – 13 �

Κωδικός 1129 890 3401
Τιμή 3,70 €

Νούμερο 19 – 16 �

Κωδικός 0000 890 3400
Τιμή 3,70 €

Νούμερο 16 και 13 �

Κωδικός 0000 890 3402
Τιμή 1,89 €

Εργαλείο πολλαπλών 
χρήσεων

Πρακτικό και ποιοτικό εργα-
λείο πολλαπλών χρήσεων,  
σε στιβαρή πλαστική θήκη. 
Ίσιο κατσαβίδι 3,5 mm για 
ρυθμίσεις του καρμπιρατέρ 
και καθάρισμα αυλακιών,  
κατσαβίδι Torx ® TX 27,  
θήκη από νάιλον με θηλιά  
για στερέωση σε ζώνη.

Νούμερο 19 – 13 �

Κωδικός 0000 881 5501

Νούμερο 19 – 16 �

Κωδικός 0000 881 5502

Τιμή 37,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Από MS 261 και πάνω �  Για MS 170, MS 171, MS 180, MS 181,  
MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251� Για MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

� Για MS 150, MS 201

Προστατευτικές θήκες αλυσίδας

Μήκος προστατευτικής θήκης

έως 25 cm 2,00 0000 792 9170

έως 35 cm 2,60 0000 792 9171 0000 792 9172

έως 37 cm 2,80 0000 792 9174

έως 45 cm 3,10 0000 792 9173 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

έως 55 cm 3,30 0000 792 9176 �

έως 63 cm 3,60 0000 792 9177 0000 792 9177

έως 75 cm 3,85 0000 792 9178 0000 792 9178

έως 90 cm 5,60 0000 792 9179 0000 792 9179
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Δείτε αναλώσιμα, εργαλεία 
χειρός και παρελκόμενα  
δασικών εργασιών από τη 
σελίδα 188.

Καλώδιο επέκτασης

15 m, με αντοχή στα λάδια. 
Αντέχει σε υψηλά μηχανικά 
φορτία και είναι κατάλληλο 
για τακτική χρήση στο  
ύπαιθρο.

Κωδικός 0000 881 5415
Τιμή 45,01 €
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Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:L:

�  Για τους κωδικούς παραγγελίας, βλέπε  
τον συνοπτικό πίνακα στη σελίδα 62

� Επίσης για 3005 000 4721/50 cm
� Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

Λέιζερ 2-σε-1 �

Ενδείκτης κατεύθυνσης πτώσης και βοήθημα 
τεμαχισμού κορμών. Για τον τεμαχισμό κοντών 
κορμοτεμαχίων χωρίς περίπλοκες μετρήσεις,  
ως ενδείκτης κατεύθυνσης πτώσης για τον 
έλεγχο των τομών και της κατεύθυνσης πτώσης, 
με βίντεο οδηγιών σε DVD. Επιλέξτε το κατάλ-
ληλο στήριγμα για το δικό σας αλυσοπρίονο.

Λέιζερ 2-σε-1 �

Κωδικός 0000 400 0200, Τιμή 109,00 €

1130 1130 791 5400 1,00 MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

1139 1139 791 5400 0,90 MS 171, MS 181, MS 211,  
όλες οι εκδόσεις

1127 1127 791 5400 1,50 MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143 1143 791 5400 1,00 MS 231, MS 241, MS 251,  
όλες οι εκδόσεις εκτός από VW

1121 1121 791 5400 1,50 MS 026, MS 260,  
όλες οι εκδόσεις εκτός από VW

1141 1141 791 5400 1,00 MS 261, MS 271, MS 291,  
όλες οι εκδόσεις εκτός από VW

1144 1144 791 5400 1,70 MS 661 C-M,  
όλες οι εκδόσεις
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Ξύλινο καβαλέτο

Ελαφρύ μοντέλο. Για άνετη 
κοπή καυσόξυλων. Μέγιστο 
φορτίο 70 kg.

Κωδικός 0000 881 4602
Τιμή 35,01 €

Μεταλλικό καβαλέτο

Σταθερή κατασκευή. Σε γκρι 
χρώμα, αλυσίδα με ελατήριο 
για τη σταθεροποίηση του 
κορμοτεμαχίου. Μέγιστο 
φορτίο 100 kg.

Κωδικός 0000 881 4607
Τιμή 69,00 €

Καβαλέτο SMART 
HOLDER

Για κομμάτια ξύλου με διάμε-
τρο από 25 έως 230 mm. 
Μεταλλική κατασκευή, 
πτυσσόμενη με τη βοήθεια 
δύο παξιμαδιών πεταλού-
δας. Μέγιστο φορτίο 60 kg.

Κωδικός 0000 881 4605
Τιμή 110,00 €

Επιπλέον της λωρίδας ελέγχου των αλυσοπριόνων STIHL – μια 
υπερυψωμένη γραμμή πάνω στο κάλυμμα του μηχανήματος και 
στο καπάκι του φίλτρου που βοηθά στον καθορισμό της κατάλλη-
λης κατεύθυνσης των τομών – η ακτίνα λέιζερ που προβάλλεται 
πάνω στο έδαφος επιτρέπει ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο 
της κατεύθυνσης πτώσης κατά τη ρίψη δέντρων. Επίσης μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το λέιζερ 2-σε-1 ως βοήθημα στην κοπή  
καυσόξυλων, για να εξοικονομήσετε χρόνο στον τεμαχισμό.

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 
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Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για την κοπή καυσόξυλων και για την περιποίηση του κτήματος

MS 170 1130 200 0296
1130 200 0297

199,00 
199,00

30
35 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 5,2 / 5,5

MS 171
1139 200 0236
1139 200 0177
1139 200 0176

245,00
245,00
249,00

25
30
35

31,8 1,3 / 1,8 4,3 3,3 99 112 4,0 / 4,5

MS 180 1130 200 0360 249,00 40 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 6,6 / 7,8

MS 181
1139 200 0163 
1139 200 0145 
1139 200 0170

290,00 
295,00 
299,00

30 
35 
40

31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0

MS 181 C-BE
1139 200 0164 
1139 200 0146 
1139 200 0171

329,00 
334,01 
339,00

30 
35 
40

31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,1 100 112 3,5 / 3,0

MS 150 C-E 1146 200 0000
1146 200 0001

385,00 
389,00

25 
30

23,6 1,0 / 1,3 2,8 2,8 97 110 4,9 / 4,9

MS 193 C-E 1137 200 0136
1137 200 0148

319,00
325,00

30
35

30,1 1,3 / 1,8 3,6 2,8 100 113 3,6 / 3,6

MS 211 1139 200 0247
1139 200 0248

354,01
359,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 4,3 2,5 100 113 3,5 / 3,5

MS 211 C-BE 1139 200 0249
1139 200 0250

394,01
399,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 4,6 2,7 100 113 3,5 / 3,5

MS 231 1143 200 0384
1143 200 0385

454,01
459,00

40
45 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9

MS 231 C-BE 1143 200 0157
1143 200 0158

494,00
499,00

40
45 42,6 2,0 / 2,7 5,1 2,6 103 114 3,9 / 3,9

MS 251 1143 200 0379
1143 200 0231

524,00
529,00

40
45 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9

MS 251 C-BE 1143 200 0247
1143 200 0469

564,00
569,00

40
45 45,6 2,2 / 3,0 5,1 2,4 103 114 3,9 / 3,9

Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για τη γεωργία και την κηπουρική

MS 271 1141 200 0319
1141 200 0337

595,00
599,00

40
45 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5

MS 291 1141 200 0197 
1141 200 0198

654,00
659,00

40
45

55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5

MS 311 1140 200 0199
1140 200 0175

694,00
699,00

45
50 59,0 3,1 / 4,2 6,2 2,0 105 117 4,0 / 4,0

MS 391
1140 200 0190
1140 200 0191
1140 200 0185

729,00
734,00
739,00

40
45
50

64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0
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Σετ ειδικών παρελκομένων:  
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
Για MS 170, MS 180, MS 210, MS 230, MS 250: 
Κωδικός 1123 007 1008, Τιμή 35,01 €

Σετ ειδικών παρελκομένων:  
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
Για MS 171, MS 181, MS 211: 
Κωδικός 1139 007 1000, Τιμή 35,01 €

Σετ ειδικών παρελκομένων: 
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
Για MS 231, MS 251: 
Κωδικός 1143 007 1005, Τιμή 35,01 €

 

 Βασικός εξοπλισμός 3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3  
(λεπτή αλυσίδα)

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) E = ErgoStart
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3/8" P PMM3 – – – – – – – – 2-MIX

3/8" P PMM3 – – – – – – 2-MIX

3/8" P PMM3 – – – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – – 2-MIX

1/4" P PM3 – – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3 – – – – – 2-MIX

.325" RM – – – – – 2-MIX

.325" RM – – – – – – – 2-MIX

3/8" RM – – – – – – – 2-MIX

3/8" RM – – – – – 2-MIX

3/8" RM – – – – – 2-MIX

�  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο  
μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευρά 62

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα � Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα
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Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για τη δασοκομία

MS 201 1145 200 0011
1145 200 0016

619,00
624,00

35
40

35,2 1,8 / 2,4 3,9 2,2 98 112 2,6 / 2,7

MS 201 C-M 1145 200 0120
1145 200 0137

624,00
629,00

35 light
40 light

35,2 1,8 / 2,4 3,9 2,2 98 112 2,6 / 2,7

MS 241 C-M
1143 200 0258
1143 200 0259
1143 200 0411

689,00
695,00
699,00

35
40
45

42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9

MS 261 1141 200 0527
1141 200 0538

754,00
759,00

40
45 50,2 2,8 / 3,8 5,2 1,9 102 114 3,5 / 3,5

MS 261 C-M 1141 200 0321
1141 200 0339

814,00
819,00

40
45

50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5

MS 362
1140 200 0239
1140 200 0367
1140 200 0368

849,00
854,00
859,00

40
45
50

59,0 3,4 / 4,8 5,8 1,7 105 117 3,5 / 3,5

MS 362 C-M
1140 200 0180 
1140 200 0192
1140 200 0193 

898,99
905,00
908,99

40
45
50

59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,6 105 117 3,5 / 3,5

MS 441 1138 200 0014  
1138 200 0016

980,00
985,00

45
50

70,7 4,2 / 5,7 6,6 1,6 105 118 3,1 / 3,3

MS 441 C-M
1138 200 0162  
1138 200 0163
1138 200 0361

1.049,01
1.054,00
1.075,00

40
45

50 light
70,7 4,2 / 5,7 6,6 1,6 105 118 3,1 / 3,3

MS 461 1128 200 0410 
1128 200 0725

1.115,00
1.135,00

45
50 light

76,5 4,4 / 6,0 6,7 1,5 105 117 4,0 / 3,8

MS 661
1144 200 0095
1144 200 0086
1144 200 0096

1.229,00
1.239,00
1.255,01

45
50
63

91,1 5,4 / 7,3 7,4 1,4 105 118 6,9 / 5,6

MS 661 C-M
1144 200 0156
1144 200 0155
1144 200 0011

1.295,00
1.320,00
1.345,00

50 light
63 light
71 light

91,1 5,4 / 7,3 7,4 1,4 105 118 6,9 / 5,6

MS 880
1124 200 0003
1124 200 0104
1124 200 0109

1.449,00
1.475,00
1.499,00

63
75
90

121,6 6,4 / 8,7 10,0 1,6 103 119 8,9 / 8,9

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων!

 Βασικός εξοπλισμός M = M-Tronic �  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από  
το αναφερόμενο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα  
κοπής βλέπε πλευρά 62

� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
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3/8" P PM3 – – – – 2-MIX – 

3/8" P PS – – – 2-MIX

3/8" P PS3 2-MIX

.325" RM – – 2-MIX –

.325" RM – 2-MIX

3/8" RS – – 2-MIX –

3/8" RS – 2-MIX

3/8" RS – 2-MIX –

3/8" RM
– 
– 

– 
– 2-MIX

3/8" RS
– – 

– 2-MIX –

3/8" RM – – 2-MIX –

3/8" RM – 2-MIX

.404" RS – – – – –

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

�  Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

Motorsägen με Picco Duro 3 και Rapid Duro 3

MS 181  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1139 200 0237
1139 200 0238
1139 200 0231

305,00 
309,00 
314,01

30 
35 
40 

31,8 1,5 / 2,0 – – 4,3 � 2,9 100 112 3,5 / 3,0

MS 181 C-BE 
με αλυσίδα Picco Duro 3

1139 200 0232
1139 200 0233
1139 200 0234

345,00 
349,00 
354,01

30 
35 
40 

31,8 1,5 / 2,0 – – 4,6 � 3,1 100 112 3,5 / 3,0

MS 211  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1139 200 0295 
1139 200 0301

370,00 
375,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,3 � 2,5 100 113 3,5 / 3,5

MS 211 C-BE  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1139 200 0251
1139 200 0252

410,00 
415,00

35
40

35,2 1,7 / 2,3 – – 4,6 � 2,7 100 113 3,5 / 3,5

MS 231  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1143 200 0381 
1143 200 0370 
1143 200 0386

464,01 
469,00 
474,01

35 
40 
45

42,6 2,0 / 2,7 – – 4,9 � 2,4 103 114 3,9 / 3,9

MS 231 C-BE  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1143 200 0115 
1143 200 0127 
1143 200 0159

504,00 
509,00 
514,00

35 
40 
45

42,6 2,0 / 2,7 – – 5,1 � 2,6 103 114 3,9 / 3,9

MS 251  
με αλυσίδα Picco Duro 3

1143 200 0376 
1143 200 0377 
1143 200 0380

534,00 
539,00 
544,00

35 
40 
45

45,6 2,2 / 3,0 – – 4,9 � 2,2 102 112 4,0 / 4,0

MS 251 C-BE 
με αλυσίδα Picco Duro 3

1143 200 0393 
1143 200 0394 
1143 200 0395

574,00 
579,00 
584,00

35 
40 
45

45,6 2,2 / 3,0 – – 5,2 � 2,4 102 112 4,0 / 4,0

MS 261 C-M 
με αλυσίδα Rapid Duro 3

1141 200 0301
1141 200 0302

894,00
894,00

37
40

50,2 3,0 / 4,1 – – 4,9 � 1,6 104 116 3,5 / 3,5

MS 362 C-M 
με αλυσίδα Rapid Duro 3 1140 200 0281 929,01 40 59,0 3,5 / 4,8 – – 5,6 � 1,6 105 117 3,5 / 3,5

MS 201 TC-M
με αλυσίδα Picco Duro 3

1145 200 0213 
1145 200 0211 
1145 200 0212

644,00 
649,00 
654,00

30 
35 
40

35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 � 2,1 98 112 3,5 / 3,1

MSE 190 C-BQ 
με αλυσίδα Picco Duro 3

1209 200 0036
1209 200 0037

259,00
265,00

30
35

– – 230 1,9 4,5 � – 92 103 2,9 / 3,4

MSE 210 C-BQ 
με αλυσίδα Rapid Duro 3

1209 200 0006 
1209 200 0007

325,00
329,00

30
35

– – 230 2,1 4,6 � – 93 104 3,4 / 4,2

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας Q =  Φρένο αλυσίδας QuickStop Super �  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από  
το αναφερόμενο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα  
κοπής βλέπε πλευρά 62

 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) E = ErgoStart T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)
M = M-Tronic
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– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – – 2-MIX –

– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX –

– .325" RD3 – – – – – – 2-MIX –

– .325" RD3 – – – – – 2-MIX

– 3/8" RD3 – – – – – 2-MIX

– 3/8" P PD3 – – – – – – – 2-MIX

4,0 3/8" P PD3 – – – – – – – – – – –

4,0 3/8" P PD3 – – – – – – – – – – –

Μ
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� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα
� Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

Αλυσοπρίονα περιποίησης δέντρων

MS 150 TC-E 1146 200 0002
1146 200 0003

399,00
405,00

25
30

23,6 1,0 / 1,3 2,6 � 2,6 97 110 4,9 / 4,9

MS 193 T

1137 200 0149  
1137 200 0210 
1137 200 0140 
1137 200 0132 
1137 200 0133

335,00  
335,00
339,00
339,00
345,00

25 
30 
35  

30 light 
35 light

30,1 1,3 / 1,8 3,3 � 2,5 99 112 2,9 / 3,1

MS 201 TC-M

1145 200 0210 
1145 200 0179 
1145 200 0174

1145 200 0122

629,00
635,00
635,00

639,00

30 
35  

30 light
35 light

35,2 1,8 / 2,4 3,7 � 2,1 98 112 3,5 / 3,1

MSA 160 T 1252 200 0001
1252 200 0000

439,00 	

439,00 	
25
30 – – 2,3 � – 81 93 2,5 / 2,5

Σετ MSA 160 T με  
AP 200 + AL 100 1252 200 0032 635,00 30 – – 3,6 � – 81 93 2,5 / 2,5

Αλυσοπρίονα ξυλογλυπτικής

MS 150 C-E 1146 200 0035 455,00 30 23,6 1,0 / 1,3 2,8 � 2,8 97 110 4,9 / 4,9

MSA 200 C-BQ  NEO 1251 200 0030 469,00 	 30 – – 3,3 � – 84 95 4,6 / 3,9

Αλυσοπρίονο διάσωσης

MS 461-R 1128 200 0452 1.599,00 50 76,5 4,4 / 6,0 7,2 � 1,6 105 117 5,8 / 5,3
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 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας Q =  Φρένο αλυσίδας QuickStop Super �  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από  
το αναφερόμενο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα  
κοπής βλέπε πλευρά 62

 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) E = ErgoStart R = Αλυσοπρίονο διάσωσης
T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)
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1/4" P PM3 – – – – – – – – – 2-MIX –

1/4" P

PMM3 
PM3 
PM3 
PM3 
PM3

– 
– 
– 

 

 
– 
– 

 
– – – – – – – – 2-MIX –

3/8" P PM3

– 
– 

 

– 
– 

 
– – – – – – – – 2-MIX

1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

1/4" P PM3 – – – – – – – – – 2-MIX –

1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

3/8" RDR – – – – – – – – – 2-MIX –
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� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) �  Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
� Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57 	 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας �  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο  
από το αναφερόμενο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα  
εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευρά 62

�  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super �  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3  
(λεπτή αλυσίδα)

�  Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους 
τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57 
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Επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα

MSA 160 C-BQ  NEO 1250 200 0049 379,00 	 30 – – 3,1 � 84 95 2,7 / 2,9 – 1/4" P PM3

Σετ MSA 160 C-BQ    NEO  με AP 200 + AL 100 1250 200 0073 579,00 30 – – 4,4 � 84 95 2,7 / 2,9 – 1/4" P PM3

MSA 200 C-BQ  NEO 1251 200 0018
1251 200 0021

 445,00 	

449,00 	
30 
35 – – 3,3 � 84 95 4,6 / 3,9 – 1/4" P PM3

Σετ MSA 200 C-BQ    NEO  με AP 200 + AL 100 1251 200 0054 645,00 35 – – 4,1 � 84 95 4,6 / 3,9 – 1/4" P PM3

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

MSE 170 C-Q 1209 200 0008
1209 200 0004

205,00
209,00

30
35 230 1,7 4,2 � 92 103 2,9 / 3,4 0,4 3/8" P PMM3

MSE 170 C-BQ 1209 200 0009
1209 200 0000

225,00
229,00

30
35 230 1,7 4,3 � 92 103 2,9 / 3,4 4,0 3/8" P PMM3

MSE 190 C-BQ 1209 200 0080
1209 200 0081

249,00
254,00

35
40

230 1,9 4,5 � 92 103 2,9 / 3,4 4,0 3/8" P PM3

MSE 210 C-BQ 1209 200 0083
1209 200 0084

309,00
315,00

35
40 230 2,1 4,6 � 93 104 3,4 / 4,2 4,0 3/8" P PM3

MSE 230 C-BQ 1209 200 0086
1209 200 0088

375,00
379,00

40
45

230 2,3 4,8 � 93 104 3,4 / 4,2 4,0 3/8" P PM3

Καλός  
συνδυασμός

Γυναικείο σακάκι 
ADVANCE X-SHELL 
και παντελόνι 
ADVANCE X-FLEX

Ο ιδανικός συνδυασμός για απόλυτη ελευθερία  
κινήσεων, με πολλές έξυπνες λεπτομέρειες.

>> Βλέπε επίσης σελίδα 219

50

2

www.stihl.gr

Λά
μα

 ελ
αφ

ριά
ς κ

ατ
ασ

κε
υή

ς
Πλ

ευ
ρικ

ός
 τε

ντω
τή

ρα
ς α

λυ
σίδ

ας
Τα

χυ
τεν

τω
τή

ρα
ς α

λυ
σίδ

ας
 S

TIH
L (

B)
Φρ

έν
ο α

λυ
σίδ

ας
 Q

uic
kS

top
 Su

pe
r (

Q)
Τά

πα
 δο

χε
ίου

 λα
διο

ύ π
ου

 αν
οίγ

ει 
 

χω
ρίς

 ερ
γα

λε
ία

Ασ
φά

λε
ια 

υπ
ερ

φό
ρτ

ωσ
ης

Λυ
χν

ία 
έν

δε
ιξη

ς υ
πε

ρφ
όρ

τω
ση

ς
Μ

αλ
ακ

ή λ
αβ

ή

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

–

�  Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
�  Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
�   Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα
	  Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 
και παρελκόμενα

  Διατίθεται ως βενζινοκίνητο, ηλεκτρικό  
ή επαναφορτιζόμενο μηχάνημα

  Για το αραίωμα θάμνων

  Για την κοπή οπωροφόρων δέντρων  
σε μεγάλο ύψος

  Εμβέλεια έως πέντε μέτρων

  Σύστημα μεταφοράς στην πλάτη  
για ξεκούραστη εργασία

  Σύστημα μεταφοράς στην πλάτη για  
ξεκούραστη εργασία
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Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

HTA 85

Επαναφορτιζόμενο αλυσο-
πρίονο με τηλεσκοπικό σω-
λήνα για την οπωροκαλλιέρ-
γεια και την επαγγελματική 
περιποίηση δέντρων. Ελα-
φρύ και δυνατό, με αλυσίδα 
1/4" PM3 για εξαιρετικά 
ακριβή συμπεριφορά κατά 
την εκκίνηση της τομής  
και καλή απόδοση κοπής, 
χαμηλές δονήσεις, αθόρυβο 
για χρήση σε αστικές περιο-
χές. Με πλευρικό τεντωτήρα 
αλυσίδας και παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι  
της καμπάνας. Συνολικό  
μήκος 270 – 390 cm,  
βάρος 4,9 kg �.

HTA 85 με λάμα και αλυσίδα
Κωδικός 4857 200 0005
Τιμή 579,00 € �

Σετ HTA 85 με λάμα  
και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Κωδικός 4857 200 0044
Τιμή 769,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ E = ErgoStart �  Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα � Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
� Βάρος χωρίς καλώδιο � Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.

HTA 65

Εξαιρετικά ελαφρύ και δυνατό 
επαναφορτιζόμενο τηλεσκο-
πικό αλυσοπρίονο για την 
περιποίηση κτημάτων, την 
οπωροκαλλιέργεια και την 
επαγγελματική περιποίηση 
δέντρων. Ευέλικτο και  
εύχρηστο, με αλυσίδα 1/4" 
PM3 για ακριβή έναρξη κο-
πής, υψηλή απόδοση και  
χαμηλές δονήσεις, αθόρυβο 
για χρήση σε αστικές περιο-
χές. Με πλευρικό τεντωτήρα 
αλυσίδας και παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας. Συνολικό μήκος 
240 cm, βάρος 3,8 kg �.

HTA 65 με λάμα και αλυσίδα
Κωδικός 4857 200 0018
Τιμή 479,00 € �

Σετ HTA 65 με λάμα  
και αλυσίδα,  
AP 200 και AL 100
Κωδικός 4857 200 0045
Τιμή 669,00 €

 Τ
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π
ικ

ός
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ς 

HT 101

31,4 cm3, 1,05 kW/1,4 HP, 
7,6 kg �. Επαγγελματικό τηλε-
σκοπικό αλυσοπρίονο για την 
οπωροκαλλιέργεια και την πε-
ριποίηση δέντρων. Εξαιρετικά 
ακριβή συμπεριφορά κατά την 
εκκίνηση της τομής χάρη στην 
ειδική αλυσίδα 1/4" PM3, κινη-
τήρας 4-MIX ®, αντιδονητικό 
σύστημα STIHL, αυτόματη 
αποσυμπίεση, τηλεσκοπικός 
σωλήνας, συνολικό μήκος 
270–390 cm.

Κωδικός 4182 200 0104
Τιμή 639,00 €

HTE 60

230 V, 1,45 kW, 4,5 kg �. 
Με το εξαιρετικά ισχυρό  
ηλεκτρικό τηλεσκοπικό αλυ-
σοπρίονο STIHL HTE 60 
μπορείτε να κόψετε κλαδιά 
σε ύψος μέχρι 3,20 m περί-
που. Κατάλληλο και για την 
κοπή φυτών που σχηματί-
ζουν οργανικούς φράχτες, 
π.χ. γαύρος.

Κωδικός 4810 200 0007
Τιμή 339,00 €

HT 131

36,3 cm3, 1,4 kW/1,9 HP, 
7,8 kg �. Επαγγελματικό  
τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 
για εξαιρετικά δυνατή κοπή 
στην οπωροκαλλιέργεια και 
στην περιποίηση δέντρων. 
Λάμα ελαφριάς κατασκευής, 
κινητήρας 4-MIX ®, αντιδο-
νητικό σύστημα STIHL,  
αυτόματη αποσυμπίεση, τη-
λεσκοπικός σωλήνας, συνο-
λικό μήκος 270 – 390 cm.

Κωδικός 4182 200 0092
Τιμή 739,00 €

HT 56 C-E

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 HP,  
6,6 kg �. Εύχρηστος οικονο-
μικό μοντέλο για την περιποίηση 
του κτήματος και οπωροφό-
ρων δέντρων. Δοκιμασμένος 
κινητήρας 2-MIX, σύστημα 
STIHL ErgoStart, διαιρούμε-
νος σωλήνας για εύκολη με-
ταφορά και εξοικονόμηση χώ-
ρου κατά την αποθήκευση, 
συνολικό μήκος 280 cm.

Κωδικός 4139 200 0004
Τιμή 499,00 €
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Σύστημα RTS-HT για 
μεταφορά στην πλάτη

Για πολύωρη χρήση. Προ-
σαρμόζεται στο ανάστημα 
του χρήστη. Το ύψος ανάρ-
τησης επιτρέπει εξαιρετικά 
ξεκούραστη και εργονομική 
εργασία, η ασφαλ ής στερέ-
ωσης επιτρέπει άνετη μετα-
φορά του μηχανήματος στο 
επόμενο δέντρο. Κατάλληλο 
για HT 101, HT 131, HTA 85 
και HLA 85.

Κωδικός 4182 790 4400
Τιμή 150,00 €

Γωνιακή κεφαλή

Για HT 56 C-E, HT 101,  
HT 131 και HTE 60.

Κωδικός 4138 640 0201
Τιμή 115,01 €

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο

HT 56 C-E 4139 200 0004 499,00 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,6 � 91 107 6,2 / 5,4 1/4" P PM3 – 280 2-MIX – –

HT 101 4182 200 0104 639,00 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,6 � 89 104 3,7 / 5,5 1/4" P PM3 – 270 – 390 4-MIX ® –

HT 131 4182 200 0092 739,00 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,8 � 93 109 3,0 / 4,7 3/8" P PMM3 270 – 390 4-MIX ® –

HTE 60 4810 200 0007 339,00 30 – – 230 1,45 4,5 � 94 106 3,6 / 4,8 3/8" P PMM3 – 210 – – – –

HTA 65 
 4857 200 0018 479,00 � 25 – – – – 3,8 � 76 93 2,5 / 2,5 1/4" P PM3 – 240 – – – –

Σετ HTA 65 
 με 
AP 200 + AL 100 4857 200 0045 669,00 25 – – – – 5,1 � 76 93 2,5 / 2,5 1/4" P PM3 – 240 – – – –

HTA 85 4857 200 0005 579,00 � 30 – – – – 4,9 � 76 93 1,0 / 1,0 1/4" P PM3 – 270 – 390 – – – –

Σετ HTA 85 με  
AP 200 και AL 100 4857 200 0044 769,00 30 – – – – 6,6 � 76 93 1,0 / 1,0 1/4" P PM3 – 270 – 390 – – – –

 Βασικός εξοπλισμός �  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο  
από το αναφερόμενο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα  
εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευρά 62

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 
  NEO 
3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3  
(λεπτή αλυσίδα)

	  Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφο-
ρους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 57

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή

Βάση στήριξης

Βάση στήριξης για προστα-
σία της μπαταρίας από  
επαφή με το έδαφος. Πρό-
σθετη λαβή για προσωρινή 
επέκταση της εμβέλειας,  
για HTA 65, HTA 85 και  
HLA 85. 

Κωδικός 4857 007 1001
Τιμή 29,00 €
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Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:
Χάρη στην αλυσίδα 1/4" P και την υψηλή ροπή στρέψης του ηλεκτροκινητήρα EC μπορείτε να  
τοποθετήσετε το επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο με ακρίβεια στο κλαδί με σταματη-
μένη αλυσίδα, και στη συνέχεια να κόψετε το κλαδί χωρίς να σηκώσετε το μηχάνημα από τη θέση 
του. Αυτό σημαίνει οικονομία δυνάμεων και μικρότερη ζημιά στο δέντρο. Το HTA 85 είναι το  
πρώτο επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο που έλαβε το σήμα έγκρισης KWF.  
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Λάμες και αλυσίδες

 

Η εργασία στο δάσος θέτει υψηλές απαιτήσεις σε όλους όσοι ασχολούνται 
– αλλά και στον εξοπλισμό. Η σχολαστική προετοιμασία είναι απαραίτητη. 
Πριν τη χρήση ελέγχονται όλα: Ραδιοεξοπλισμός, σχοινιά, αλυσοπρίονα, 
λάμες και αλυσίδες. Παρ’ όλ’ αυτά, οι εργάτες για παν ενδεχόμενο παίρνουν 
πάντα μαζί τους εφεδρικές αλυσίδες και τροχιστικά. Μετά από μικρή 
διακοπή, η εργασία συνεχίζεται.

« Χρησιμοποιούμε 
αποκλειστικά εξοπλισμό 
της ανώτατης κλάσης».

3
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Λάμες 60

» Συνοπτικός πίνακας: Αλυσίδες και λάμες 62

Εργαλεία συντήρησης κοπτικών εξαρτημάτων 66
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Λάμες και αλυσίδες

Γνήσιες αλυσίδες STIHL: Κορυφαία απόδοση μέσω ποιότητας

  Εκτός από κινητήρες, η STIHL σχεδιάζει επίσης αλυσίδες και λάμες. Έτσι είναι βέβαιο, ότι τα τρία αυτά συστατικά  
είναι πάντοτε τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους.

  Ποιότητα κατασκευής STIHL: Οι αλυσίδες STIHL κατασκευάζονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιό μας στο Βιλ της  
Ελβετίας, με την περίφημη «ελβετική ακρίβεια». Η παραγωγή γίνεται σε ειδικές μηχανές που έχουν επίσης  
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την ίδια τη STIHL.

  Εντυπωσιακή απόδοση κοπής: Οι αλυσίδες κοπής της STIHL δεν δίνουν μόνο εξαιρετικές επιδόσεις κοπής σε  
αλυσοπρίονα της STIHL, αλλά και σε αλυσοπρίονα άλλων κατασκευαστών.

1   Σύστημα λίπανσης STIHL 
Oilomatic

  Το σύστημα Oilomatic μειώνει την 
τριβή και τη φθορά, μεγαλώνοντας 
τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων 
κοπής.

4   Πλαίσιο ταυτότητας
  Στο πλαίσιο ταυτότητας αναγράφονται 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
τα εξαρτήματα κοπής. Τα στοιχεία χα-
ράσσονται στην επιφάνεια της λάμας 
με ακτίνα λέιζερ και παραμένουν  
ευανάγνωστα, ακόμα και μετά από 
την πιο σκληρή καταπόνηση. 
A  Μήκος λάμας

 B  Κωδικός παραγγελίας STIHL
 C   Βήμα αλυσίδας (μόνο για 

Rollomatic)
 D   Αριθμός οδηγών (μόνο για 

Rollomatic)
 E  Πλάτος αυλακιού /πάχος οδηγών

5  Προτέντωμα
  Στο τέλος της διαδικασίας παραγω-

γής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλο-
νται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη 
ελκυσμού. Το τέντωμα αυτό μειώνει 
τη μεταγενέστερη επιμήκυνση της 
αλυσίδας, αυξάνει τη διάρκεια ζωής 
της και ελαχιστοποιεί τη φθορά.

2   Σημάδια φθοράς και τροχίσματος
  Σχεδόν όλες οι αλυσίδες κοπής της 

STIHL έχουν σημάδια στα δόντια  
κοπής, τα οποία δείχνουν καθαρά 
τον βαθμό φθοράς. Τα σημάδια αυτά 
χρησιμεύουν επίσης ως βοήθημα 
στο τρόχισμα, για να προσδιορίσετε 
τη γωνία τροχίσματος. 

3   Επαγωγικά σκληρυμένη  
τροχιά αλυσίδας

  Η τροχιά κύλισης της αλυσίδας  
προστατεύεται από φθορά με  
επαγωγική σκλήρυνση.

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που ανα-
φέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. 
Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την ιστοσελίδα 
μας www.stihl.gr. 

A B C

D E

Άριστη λίπανση 1

Μεγάλη  
διάρκεια ζωής

5

Χαμηλή φθορά 3

2 Εύκολο τρόχισμα

4 Πλήρη στοιχεία λάμας

Τεχνολογία Άνεση Ασφάλεια
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Αλυσίδες

  Προϊόντα ελβετικής ακρίβειας από  
τη εργοστάσιο της STIHL στο Βιλ. 

  Εξαιρετική απόδοση κοπής και αξιοπιστία. 

  Ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένα δόντια  
κοπής από ειδικό χάλυβα και σκληρυμένα 
πριτσίνια 

  Προσαρμοσμένα με τελειότητα στη  
λάμα και στο αλυσοπρίονο

Αλυσίδα Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Αλυσίδα χαμηλών δονήσεων STIHL για αρχάριους. Στιβαρή,  
ανθεκτική σε μεγάλα φορτία, με χαμηλή τάση κλοτσήματος, 
υψηλή απόδοση κοπής, με πολύ μικρό πλάτος τομής.
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Αλυσίδα Picco Micro 3 (PM3)

Μια αποκλειστικότητα της STIHL: Αλυσίδα 3/8"-P Picco Micro 3 
(PM3), ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε ελαφρά και compact 
αλυσοπρίονα. Χαμηλή τάση κλοτσήματος, χαμηλές δονήσεις, 
υψηλή ποιότητα κοπής, μεγάλη άνεση στην εργασία. Έκδοση 
1/4"-P με πολύ επίπεδη και στενή κατασκευή, μικρό βήμα αλυσί-
δας, ιδανική για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο και αλυσοπρίονα με 
μικρή ισχύς, πάχος οδηγών 1,1 και 1,3 mm.
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1,1 mm 3670
1,3 mm 3636

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (λεπτή αλυσίδα)

Να πώς λειτουργεί:  Οι αλυσίδες κοπής STIHL διατίθενται  
σε πολλούς τύπους με διαφορετικό πάχος οδηγών και βήμα. 
Συμβουλευθείτε τον πίνακα για να βρείτε τον σωστό κωδικό 
παραγγελίας.

 
Treibglieddicke Teil-Best.Nr. Teil-Best.Nr.Πάχος οδηγών Αρ. παραγγελίας Αρ. παραγγελίας

Βήμα Βήμα

Αλυσίδα Picco Super (PS)

Εκτός από την αλυσίδα 3/8"-PS3, αυτή είναι η μοναδική αλυσίδα 
Picco με δόντια-κοπίδια που κυκλοφορεί στην αγορά. Ιδανική 
για την επαγγελματική δασοκομία. Εξαιρετική συμπεριφορά 
κατά την εκκίνηση της τομής, χαμηλές δονήσεις, πολύ αθόρυβη 
λειτουργία, υψηλή απόδοση στην κανονική κοπή και με βύθιση 
της μύτης, πολύ καθαρή επιφάνεια τομής.
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1,3 mm 3617

57

3



Λάμες και αλυσίδες

Αλυσίδα Picco Super 3 (PS3)

Η πρώτη αλυσίδα 3/8" στον κόσμο με χαμηλό προφίλ και δό-
ντια σε σχήμα κοπιδιού. Ιδανική αλυσίδα για την περιποίηση 
δέντρων, λόγω της μικρής δύναμης προώθησης. Εξαιρετική 
συμπεριφορά κατά την εκκίνηση της τομής, μειωμένη τάση 
κλοτσήματος, χαμηλές δονήσεις, πολύ αθόρυβη λειτουργία, 
υψηλή απόδοση κοπής, πολύ καθαρή επιφάνεια τομής.
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Αλυσίδα Rapid Micro (RM)

Αλυσίδα υψηλής άνεσης. Χαμηλές δονήσεις, μαλακή κοπή,  
μικρή τάση κροταλίσματος, βελτιωμένη υψηλή απόδοση  
κοπής με βήμα .325".
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Αλυσίδα Carving Rapid Micro Spezial (RMS)

Ειδική αλυσίδα για ξυλογλυπτική και περιποίηση δέντρων. Χα-
μηλές δονήσεις, πολύ καλή απόδοση κοπής, δεν απαιτεί πίεση 
κατά την κοπή με βύθιση της μύτης χάρη στα κοντή κορυφή 
των δοντιών, επιτυγχάνει ταχύτερη κοπή με βύθιση της μύτης 
από τις συνηθισμένες αλυσίδες 1/4".
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (λεπτή αλυσίδα) � Αλυσίδες για αλυσοπρίονα τρίτων κατασκευαστών

Αλυσίδα Rapid Micro 3 (RM3)

Αλυσίδα υψηλής άνεσης. Μειωμένη τάση κλοτσήματος,  
χαμηλές δονήσεις, μαλακή κοπή, μικρή τάση κροταλίσματος, 
βελτιωμένη υψηλή απόδοση κοπής με βήμα .325". 
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Αλυσίδα Rapid Super (RS)

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων για επαγγελματική χρήση. Χαμηλές 
δονήσεις, εξαιρετικά υψηλή απόδοση κατά τη βύθιση και ποιό-
τητα κοπής, μαλακή συμπεριφορά, μικρή τάση κροταλίσματος.
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Αλυσίδα Rapid Super 3 (RS3)

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων με ειδικά διαμορφωμένο οδηγό. 
Με χαμηλή τάση κλοτσήματος και υψηλή απόδοση κατά τη  
βύθιση και την κοπή.
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Όλες οι αλυσίδες STIHL διακρίνονται για χαμηλή τάση κλο-
τσήματος και κροταλίσματος, εξαιρετικά μαλακή συμπεριφο-
ρά κατά την τομή και χαμηλό επίπεδο δονήσεων. Οι αλυσίδες 
με εξαιρετικό χαμηλό επίπεδο δονήσεων αναγνωρίζονται 
από το γράμμα «C» που είναι χαραγμένο στα δόντια κοπής.
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Αλυσίδες STIHL Oilomatic

Picco Micro Mini 3 (PMM3) ++ – – ++ – – ++ + Διατίθεται με βήμα 3/8" P  

Picco Micro 3 (PM3) ++ – – ++ – ++ ++ ++ Διατίθεται με βήμα 1/4" P και 3/8" P 

Picco Super (PS) ++ – – – – – – Διατίθεται με βήμα 3/8" P 

Picco Super 3 (PS3) ++ ++ – – – – Διατίθεται με βήμα 3/8" P 

Rapid Micro Spezial (RMS) – + � – + � ++ � – – + – Διατίθεται με βήμα 1/4" 

Rapid Micro (RM) – ++ ++ – – – – – – Διατίθεται με βήμα 1/4", .325", 3/8" και .404" 

Rapid Micro 3 (RM3) ++ ++ – – – – – – Διατίθεται με βήμα .325" και 3/8" 

Rapid Super (RS) + ++ – – – – – – Διατίθεται με βήμα .325", 3/8" και .404" 

Rapid Super 3 (RS3) – ++ ++ – – – – ++ – Διατίθεται με βήμα 3/8" 

Picco Duro 3 (PD3) ++ ++ + – – – ++ – Διατίθεται με βήμα 3/8" P 

Rapid Duro 3 (RD3)  ++ ++ ++ – – – ++ – Διατίθεται με βήμα .325" και 3/8" 

Rapid Duro R (RDR) – – – – – ++ – – – Διατίθεται με βήμα 3/8" 
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 Κατάλληλο + Συνιστώμενο �  Στα MS 193 T και MS 201 T, η χρήση της αλυσίδας STIHL Rapid Micro Special (RMS)  
με βήμα 1/4" επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με λάμα STIHL Carving– Λιγότερο κατάλληλο ++ Κατ' εξοχήν συνιστώμενο

Αλυσίδες σκληρού μετάλλου
Οι αλυσίδες Duro είναι σχεδιασμένες για εξαιρετικά απαιτητι-
κές εργασίες. Είναι θωρακισμένες με πλάκες σκληρού μετάλ-
λου και έτσι παραμένουν κοφτερές έως και για δεκαπλάσιο 
χρόνο σε σχέση με τις συνηθισμένες αλυσίδες κοπής. Είναι 
εξαιρετικά κατάλληλες για την κοπή βρόμικου ξύλου. Αλυσο-
πρίονα που παραδίδονται με αλυσίδα Duro μπορείτε να  
βρείτε στη σελίδα 32. 

Αλυσίδα Rapid Duro R (RDR)

Ειδική αλυσίδα για τις πιο σκληρές εφαρμογές από την πυρο-
σβεστική, τις μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών και τις 
υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (π.χ. ξύλο με καρφιά, σύνθε-
τα υλικά και θωρακισμένο γυαλί). Τα δόντια κοπής είναι θωρα-
κισμένα εξ ολοκλήρου με πλάκες σκληρού μετάλλου με υψηλή 
αντοχή στην κρούση.
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Αλυσίδα Picco Duro 3 (PD3)

Αλυσίδα χαμηλού προφίλ με επίστρωση σκληρού μετάλλου. Πα-
ραμένει κοφτερή χωρίς τρόχισμα, έως και δέκα φορές περισσό-
τερο από τις κανονικές αλυσίδες. Εξαιρετικά στιβαρή, ανθεκτική 
σε υψηλά φορτία, μικρή τάση κλοτσήματος, χαμηλές δονήσεις.
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Αλυσίδα Rapid Duro 3 (RD3)

Ιδανική για την συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου. Μικρή 
τάση κλοτσήματος, χαμηλές δονήσεις, παραμένει κοφτερή χω-
ρίς τρόχισμα για δεκαπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνηθι-
σμένες αλυσίδες κοπής, υψηλή απόδοση κοπής ακόμα και 
κάτω από ακραία καταπόνηση.
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Λάμες και αλυσίδες

Λάμες

  Για όλες τις πιθανές χρήσεις: Από τη  
συλλογή ξυλείας και την ξυλογλυπτική,  
μέχρι την κοπή καυσόξυλων

  Από ποιοτικό και πολύ ανθεκτικό  
χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου.

  Άριστη μετατροπή της ισχύος του  
κινητήρα σε απόδοση κοπής

  Λάμες Rollomatic-E με γρανάζι  
μύτης που δεν απαιτεί συντήρηση

  Συμπαγείς λάμες Duromatic-E  
για απαιτητικές χρήσεις στην  
κοπή σκληρού ξύλου

STIHL Rollomatic E Mini Light

Για πιο ελαφριά εργασία με τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα ή 
για την κοπή δέντρων μικρής διαμέτρου. Βάρος μειωμένο 
έως και κατά 25 % (για μήκος 35 cm).

STIHL Rollomatic E Light

Λάμα από τρεις χαλύβδινες πλάκες με μεγάλα ανοίγματα, 
ηλεκτροσυγκολλημένες μεταξύ τους. Τα κενά στις πλάκες 
είναι γεμισμένα με πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. 
Βάρος μειωμένο έως και κατά 30 % (για μήκος 40 cm) σε 
σύγκριση με συμβατικές λάμες.

STIHL Rollomatic ES Light

AΑπό ειδικό χάλυβα με υψηλή αντοχή στη φθορά. Από 
πλάκες με κενά, συγκολλημένες μεταξύ τους με ειδική τε-
χνολογία λέιζερ. Σταθερό κοίλο σώμα με άκαμπτη άνω και 
κάτω κατασκευή, βάρος μειωμένο κατά 30 % σε σύγκριση 
με τη λάμα Rollomatic ES, λοξή οπή λαδιού STIHL Ematic S.

Λάμες ελαφριάς κατασκευής
Η STIHL καταβάλλει συνεχώς προσπάθεια να μειώσει το 
βάρος του εξοπλισμού της – και οι λάμες δεν αποτελούν 
εξαίρεση. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε λάμες 
E-Light και ES-Light. Προσφέρουμε την κατάλληλη λύση, 
τόσο για τα μικρά και ελαφρά αλυσοπρίονα όσο και για τα 
ισχυρά αλυσοπρίονα κοπής δέντρων. 

Για την κατάλληλη λάμα για κάθε χρήση, βλέπε τον πίνακα 
στα δεξιά. Τεχνικές λεπτομέρειες για τις λάμες μπορείτε 
να βρείτε στη σελίδα 263, πληροφορίες για το βάρος 
συστήματος στη σελίδα 30.
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STIHL Carving E

Λάμα Carving από τρία μέρη με συμπαγή μύτη από στελλίτη. Για 
ξυλογλυπτική και επαγγελματική περιποίηση δέντρων, όπου απαι-
τείται κοπή σε πολύ μικρές ακτίνες. Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλο-
τσήματος, μικρό βάρος, μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα σημάδια πάνω 
στη λάμα επιτρέπουν ακριβή προσδιορισμό της θέσης της μύτης 
μέσα στην τομή.

STIHL Rollomatic E

Σώμα από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, 
από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. 
Μικρό βάρος, υψηλή σταθερότητα, διατίθεται με μικρή ή  
μεγάλη μύτη.

STIHL Rollomatic ES

Λάμα για τις πιο σκληρές επαγγελματικές απαιτήσεις για  
μηχανήματα υψηλής ισχύος. Συμπαγές και εξαιρετικά άκαμπτο 
σώμα λάμας, μύτη λάμας ανταλλάξιμη στο σύνολό της, με  
λοξές οπές λαδιού ελλειπτικού σχήματος για άριστη λίπανση.

STIHL Duromatic E

Συμπαγής λάμα για εργασίες με αλυσοπρίονα μεσαίας  
έως υψηλής ισχύος. Εξαιρετικά στιβαρή. Η μύτη της λάμας 
προστατεύεται από φθορά με επίστρωση σκληρού μετάλλου.

STIHL Rollomatic E Mini

Ιδιαίτερα λεπτή λάμα. Για λεπτές αλυσίδες κοπής 3/8" Picco 
Micro Mini 3 ή 1/4" Picco Micro 3. Αισθητά μικρότερο βάρος, 
με υψηλότερη απόδοση κοπής.

Λάμες

STIHL Rollomatic E Mini Light ++ + ++ – – ++ ++

STIHL Rollomatic E Light ++ ++ ++ – – ++

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

STIHL Carving E – – – ++ ++ – + + +

STIHL Rollomatic E Mini ++ + ++ – ++ ++ ++

STIHL Rollomatic E (έως 10 Z) ++ ++ + – – ++

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

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

STIHL Duromatic E + + – – – – – –
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Z = Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης  Κατάλληλο     – Λιγότερο κατάλληλο + Συνιστώμενο ++ Κατ' εξοχήν συνιστώμενο

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Τα κλειστά ρουλεμάν στο 
γρανάζι της μύτης διαθέ-
τουν μόνιμη λίπανση, για 
μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και λιγότερη συντή-
ρηση. Δεν χρειάζεται συ-
μπληρωματική λίπανση. 
Θετικό αποτέλεσμα:  
Εξοικονομείτε χρόνο και 
χρήμα, ενώ βοηθάτε και 
στην προστασία του  
περιβάλλοντος.

λήή
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Αλυσοπρίονα Αλυσίδες

Εξαρτήματα κοπής για την κοπή καυσόξυλων και για την περιποίηση του κτήματος

MS 150 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – 17,31 –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – 19,80 –

MS 170 / 171 / 180 � /  
181 / 192 / 193

25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – 12,00 –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – 13,39 –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – 15,30 –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – 16,80 –

MS 180 / 211 / 231 � /
MS 251 �

30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 – – – 13,39 3612 000 0044

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 – – – 15,30 3612 000 0050

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 – – – 16,80 3612 000 0055

45 � 3/8 P 1,3 – 3636 000 0061 3617 000 0061 – – – 18,70 3612 000 0061

Εξαρτήματα κοπής για τη γεωργία και την κηπουρική

MS 271 32 .325 1,6 – – – 3686 000 0056 3689 000 0056 3639 000 0056 17,50 –

37 .325 1,6 – – – 3686 000 0062 3689 000 0062 3639 000 0062 19,40 –

40 .325 1,6 – – – 3686 000 0067 3689 000 0067 3639 000 0067 21,00 –

MS 291 / 311 / 391 37 3/8 1,6 – – – 3652 000 0056 – 3621 000 0056 17,50 –

40 3/8 1,6 – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 18,79 –

45 3/8 1,6 – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 21,00 –

50 3/8 1,6 – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 22,00 –

Εξαρτήματα κοπής για τη δασοκομία

MS 201 / 241 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 – – – 13,39 3612 000 0044

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 – – – 15,30 3612 000 0050

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 – – – 16,80 3612 000 0055

MS 261 40 3/8 P 1,3 – – 3617 000 0060 � – – – 18,50 –

MS 261 32 .325 1,6 – – – 3686 000 0056 3689 000 0056 3639 000 0056 17,50 –

37 .325 1,6 – – – 3686 000 0062 3689 000 0062 3639 000 0062 19,40 –

40 .325 1,6 – – – 3686 000 0067 3689 000 0067 3639 000 0067 21,00 –

MS 362 37 3/8 1,6 – – – 3652 000 0056 – 3621 000 0056 17,50 –

40 3/8 1,6 – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 18,79 –

45 3/8 1,6 – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 21,00 –

MS 441 / 461 / 661 40 3/8 1,6 – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 18,79 –

45 3/8 1,6 – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 21,00 –

50 3/8 1,6 – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 22,00 –

63 3/8 1,6 – – – 3652 000 0084 – 3621 000 0084 26,00 –

71 3/8 1,6 – – – – – 3621 000 0091 28,20 –

80 3/8 1,6 – – – – – 3621 000 0105 32,50 –

90 3/8 1,6 – – – – – 3621 000 0114 35,30 –

MS 880 53 .404 1,6 – – – 3668 000 0068 � – 3946 000 0068 � 28,70 –

63 .404 1,6 – – – 3668 000 0080 � – 3946 000 0080 � 30,00 –

75 .404 1,6 – – – 3668 000 0091 � – 3946 000 0091 � 38,40 –

90 .404 1,6 – – – 3668 000 0104 � – 3946 000 0104 � 44,00 –

90 � .404 1,6 – – – 3668 000 0108 � – 3946 000 0108 � 40,00 –

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(λεπτή αλυσίδα)

�  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι 
μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

�  Από έτος κατασκευής 2014 �  Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (με μήκος λάμας 35 και 40 cm)  
σε συνδυασμό με ταχυτεντωτήρα αλυσίδας και καμπάνα 7 δοντιών  
πρέπει να χρησιμοποιείται ένας οδηγός παραπάνω
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Λάμες

– – – – 3005 008 3403 – 29,00 – – – – – 8 – –

– – – – 3005 008 3405 – 29,00 – – – – – 8 – –

– – 3005 000 7603 34,00 – – – – – – – – 7 – –

– – 3005 000 7605 37,00 3005 000 3905 – 29,00 – – – – – 7 – –

– – 3005 000 7609 43,00 3005 000 3909 – 33,00 – – – – – 7 – –

– – – – 3005 008 3913 – 36,00 – – – – – 7 – –

– 36,00 – – – 3005 000 7405 37,99 3005 000 4805 – 36,00 – – 9 – –

– 41,00 – – – 3005 000 7409 43,00 3005 000 4809 – 40,00 – – 9 – –

– 45,01 – – – 3005 000 7413 46,00 3005 000 4813 – 44,00 – – 9 – –

– 50,00 – – – – – 3005 000 4817 – 47,99 – – 11 – –

3667 000 0056 41,00 – – – – – 3003 000 5306 – 36,00 – – 11 – –

3667 000 0062 45,01 – – – – – 3003 000 6811 – 44,00 – – 11 – –

3667 000 0067 49,32 – – – – – 3003 000 6813 – 50,00 – – 11 3003 000 9213 70,00
3683 000 0056 53,20 – – – – – 3003 000 5211 – 44,00 – – 10 3003 000 9211 55,01
3683 000 0060 57,00 – – – – – 3003 000 5213 – 47,00 – – 10 3003 000 9213 70,00
3683 000 0066 63,00 – – – – – 3003 000 5217 – 55,01 – – 10 3003 000 9217 76,00
3683 000 0072 68,50 – – – – – 3003 000 5221 – 59,00 – – 10 3003 000 9221 83,00

– 36,00 – – – 3005 000 7405 37,99 3005 000 4805 – 36,00 – – 9 – –

– 41,00 – – – 3005 000 7409 43,00 3005 000 4809 – 40,00 – – 9 – –

– 45,01 – – – 3005 000 7413 46,00 3005 000 4813 – 44,00 – – 9 – –

– – – – – – – 3003 000 6313 � – 50,00 – – 9 – –

3667 000 0056 41,00 – – – – – 3003 000 5306 – 36,00 – – 11 – –

3667 000 0062 45,01 – – – – – 3003 000 6811 – 44,00 – – 11 – –

3667 000 0067 49,32 – – – – – 3003 000 6813 – 50,00 – – 11 3003 000 9213 70,00
3683 000 0056 53,20 – – – – – 3003 000 5211 – 44,00 – – 10 – –

3683 000 0060 57,00 – – – – – 3003 000 5213 – 47,00 – – 10 3003 000 9213 70,00
3683 000 0066 63,00 – – – – – 3003 000 5217 – 55,01 – – 10 3003 000 9217 76,00
3683 000 0060 57,00 – – – – – 3003 000 5213 – 47,00 – – 11 3003 000 9213 70,00
3683 000 0066 63,00 – – – – – 3003 000 5217 – 55,01 – – 11 3003 000 9217 76,00
3683 000 0072 68,50 – – – – – 3003 000 5221 3003 000 2021 � 59,00 3003 000 9421 90,00 11 3003 000 9221 83,00
3683 000 0084 80,00 – – – – – 3003 000 5231 3003 000 2031 � 75,01 3003 000 9431 101,00 11 3003 001 5631 99,00
3683 000 0091 86,60 – – – – – – 3003 000 2038 133,00 3003 000 6038 110,00 11 – –

3683 000 0105 100,00 – – – – – – 3003 000 2046 169,00 3003 000 6046 122,00 11 – –

3683 000 0114 108,60 – – – – – – 3003 000 2053 184,00 3003 000 6053 131,00 11 – –

– – – – – – – – – – 3002 000 9723 116,00 12 3002 000 8423 93,00

– – – – – – – – – – 3002 000 9731 127,00 12 3002 000 9231 106,00

– – – – – – – – – – 3002 000 9741 145,00 12 3002 000 8041 101,00

– – – – – – – – – – – – 12 3002 002 8052 117,00

– – – – – – – – – – 3002 000 9753 150,00 12 – –

� Η αλυσίδα/λάμα περιλαμβάνεται στο κιτ «Tuning MS 261» �  Ισχύει για καμπάνα 7 δοντιών, σε καμπάνα 8 δοντιών 
χρειάζεται ένας οδηγός παραπάνω

�   NEO 
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Λάμες και αλυσίδες

Αλυσοπρίονα Αλυσίδες

Εξαρτήματα κοπής για την περιποίηση δέντρων

MS 150 T / 193 T, MSA 160 T 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – 17,31 – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – 19,80 – – –

35 1/4 P 1,1 – 3670 000 0072 � – 22,30 – – –

MS 192 T / 193 T / 200 T /201 T 30 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0064 � – 24,00

MS 192 T 30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – 13,39 – – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – 15,30 – – –

MS 201 T 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 13,39 – – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 15,30 – – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 16,80 – – –

MS 251 C-BE 30 .325 1,6 – – – – – 3686 000 0056 17,50

35 .325 1,6 – – – – – 3686 000 0062 19,30

40 .325 1,6 – – – – – 3686 000 0068 21,30

Εξαρτήματα κοπής για αλυσοπρίονα Carving

MS 150, MSA 160 / 200 30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – 19,80 – – –

MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 /  
201 / 211 /  231 / 241,  
MSE 170 / 190 / 210 / 230

30 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0064 – 24,00

Εξαρτήματα κοπής για αλυσοπρίονο διάσωσης

MS 460 / 461-R 50 3/8 1,6 – – – – – – –

Εξαρτήματα κοπής για επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα

MSA 160 / 200 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – 17,31 – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – 19,80 – – –

35 1/4 P 1,1 – 3670 000 0072 – 22,30 – – –

Εξαρτήματα κοπής για ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

MSE 140 / 170 � 30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – 13,39 – – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – 15,30 – – –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – 16,80 – – –

MSE 170 � / 190 � / 200 � /  
210 � / 230 �

30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 13,39 – – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 15,60 – – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 16,80 – – –

45 3/8 P 1,3 – – – – – – –

MSE 220 37 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0056 17,50

40 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0060 18,79

45 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0066 21,00

Εξαρτήματα κοπής για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

HT 56 / 101, HTA 65 / 85 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – 17,31 – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – 19,80 – – –

HT 56 / 75 /101 / 131, HTE 60 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – 12,00 – – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – 13,39 – – –

HT 101 / 131 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 13,39 – – –
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(λεπτή αλυσίδα)

�  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι 
μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

�  Στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 210 και MSE 230 (με μήκος κοπής 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό  
με ταχυτεντωτήρα αλυσίδας και καμπάνα 7 δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας οδηγός παραπάνω
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Λάμες

– – – – – – 3005 008 3403 – 29,00 – – – 8

– – – 3005 000 3105 – 67,00 3005 008 3405 – 29,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3409 � – 32,50 – – – 8

– – – 3005 000 3205 – 67,00 – – – – – – 13

– – – – 3005 000 7605 37,00 3005 000 3905 – 29,00 – – – 7

– – – – 3005 000 7609 43,00 3005 000 3909 – 33,00 – – – 7

3612 000 0044 – 36,00 – – – – 3005 000 7405 37,99 3005 000 4805 – 36,00 9

3612 000 0050 – 41,00 – – – – 3005 000 7409 43,00 3005 000 4809 – 40,00 9

3612 000 0055 – 45,01 – – – – 3005 000 7413 46,00 3005 000 4813 – 44,00 9

– – – – – – – – – 3005 000 7409 – 43,00 9

– – – – – – – – – 3005 000 7413 – 46,00 9

– – – – – – – – – – – – –

– – – 3005 000 3105 – 67,00 – – – – – – 8

– – – 3005 000 3205 – 67,00 – – – – – – 13

– 3944 000 0072 250,00 – – – – – – – 3003 002 9421 79,00 11

– – – – – – 3005 008 3403 – 29,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3405 – 29,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3409 – 32,50 – – – 8

– – – – – – 3005 000 3905 – 29,00 – – – 7

– – – – – – 3005 000 3909 – 33,00 – – – 7

– – – – – – 3005 008 3913 – 36,00 – – – 7

3612 000 0044 – 36,00 – – – – 3005 000 7405 37,99 3005 000 4805 – 36,00 9

3612 000 0050 – 41,00 – – – – 3005 000 7409 43,00 3005 000 4809 – 40,00 9

3612 000 0055 – 45,01 – – – – 3005 000 7413 46,00 3005 000 4813 – 44,00 9

3612 000 0061 – 50,00 – – – – – – 3005 000 4817 – 47,99 9

– – – – – – – – – 3003 000 5211 – 44,00 10

– – – – – – – – – 3003 000 5213 – 47,00 10

– – – – – – – – – 3003 008 5217 – 55,01 10

– – – – – – 3005 008 3403 – 29,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3405 – 29,00 – – – 8

– – – – 3005 008 7603 34,00 – – – – – – 7

– – – – 3005 000 7605 37,00 3005 000 3905 – 29,00 – – – 7

3612 000 0044 � – 36,00 – – – – 3005 000 7405 � 37,99 3005 000 4805 � – 36,00 9
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�  NEO �   Στα MS 193 T και MS 201 T, η χρήση της αλυσίδας STIHL Rapid Micro Special (RMS)  
με βήμα 1/4" επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με λάμα STIHL Carving.
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Λάμες και αλυσίδες

Εργαλεία συντήρησης  
κοπτικών εξαρτημάτων

  Ειδικά εργαλεία για συντήρηση  
και περιποίηση

  Για σωστό τρόχισμα της αλυσίδας  
με ακριβή αποτελέσματα 

  Ξύλινη λαβή λίμας STIHL από  
πιστοποιημένο ξύλο

Σετ τροχίσματος

Αποτελείται από βάση  
λίμας με στρογγυλή λίμα, 
επίπεδη λίμα και καλίμπρα 
τροχίσματος, μέσα σε  
στιβαρό τσαντάκι.

1/4" P 
Κωδικός 5605 007 1000

1/4" και 3/8" P 
Κωδικός 5605 007 1027

.325" 
Κωδικός 5605 007 1028

3/8"
Κωδικός 5605 007 1029

.404" 
Κωδικός 5605 007 1030

Τιμή 17,99 €

Στρογγυλές λίμες  
για αλυσίδες

Για σετ εργαλείων τροχίσμα-
τος STIHL και βάση λίμας 
(χωρίς λαβή λίμας).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Κωδικός 5605 771 3206

1/4" και 3/8" P  Ø 4,0 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 4006

.325"   Ø 4,8 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 4806

3/8"  Ø 5,2 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 5206

.404"   Ø 5,5 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 5506

    Ø 3,5 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 3506

  Ø 4,5 x 200 mm
Κωδικός 5605 772 4506

Τιμή 1,00 €

Βάση λίμας με  
στρογγυλή λίμα

1/4" P Ø 3,2 mm
Κωδικός 5605 750 4300

1/4" και 3/8" P  Ø 4,0 mm
Κωδικός 5605 750 4327

.325"   Ø 4,8 mm
Κωδικός 5605 750 4328

3/8"  Ø 5,2 mm
Κωδικός 5605 750 4329

.404"   Ø 5,5 mm
Κωδικός 5605 750 4330

Τιμή 6,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

NEO
Καλίμπρες  
τροχίσματος  

Για τον έλεγχο των γωνιών 
κλίσης και τροχίσματος, του 
μήκους των δοντιών και του 
ύψους του οδηγού βάθους, 
για το καθάρισμα του αυλα- 
κιού και της οπής λαδιού της 
λάμας.

1/4" P
Κωδικός 0000 893 4006

3/8" P
Κωδικός 0000 893 4007

.325"
Κωδικός 0000 893 4008

3/8"
Κωδικός 0000 893 4009

.404"
Κωδικός 0000 893 4010

Τιμή 2,60 €
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Οδηγοί για βάση λίμας 
FF 1

Οδηγός για βάση λίμας,  
αποκλειστικά από την STIHL.  
Για ακριβή και απλό χειρισμό 
της λίμας και σωστό τρόχι-
σμα της αλυσίδας. Ιδανικό 
συμπλήρωμα για τα σετ  
τροχίσματος της STIHL, δεν 
απαιτεί σωματική δύναμη, 
οδηγίες χρήσης σε DVD.  
Η λίμα δεν περιλαμβάνεται.

1/4" P   Ø 3,2 mm
Κωδικός 5614 000 7504

3/8" P Mini  Ø 4,0 mm
Κωδικός 5614 000 7503

3/8" P  Ø 4,0 mm
Κωδικός 5614 000 7502

.325"  Ø 4,8 mm
Κωδικός 5614 000 7501

3/8"   Ø 5,2 mm
Κωδικός 5614 000 7500

.404"   Ø 5,5 mm
Κωδικός 5614 000 7505

Τιμή 15,01 €

Βάση λίμας 2-σε-1

Πρακτικό βοήθημα για το 
γρήγορο τρόχισμα των δο-
ντιών και οδηγών βάθους με 
μία μόνο διαδικασία. Ιδανικό 
για τον περιστασιακό χρή-
στη. Για αλυσίδες 1/4" P, 3/8" 
P, .325", 3/8" και .404", με 
ενσωματωμένη αντιστάθμι-
ση ανοχής λίμας (μόνο από 
τη STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm 
Κωδικός 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm 
Κωδικός 5605 750 4303

.325"  Ø 4,8 mm 
Κωδικός 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm 
Κωδικός 5605 750 4305

 NEO  .404" Ø 5,5 mm 
Κωδικός 5605 750 4307

Τιμή 32,00 €

Ανταλλακτική επίπεδη 
λίμα για οδηγό βάθους

Για βάση λίμας 2-σε-1, για  
την κατεργασία του οδηγού 
βάθους.

Κωδικός 0814 252 3001
Τιμή 6,00 €

Ανταλλακτική στρογγυλή 
λίμα για αλυσίδα 1/4"-P

Μόνο για τη βάση λίμας  
2-σε-1 για το τρόχισμα της 
αλυσίδας 1/4"-P, όχι για  
τρόχισμα στο χέρι,  
Ø 3,2 x 200 mm.

Κωδικός 0000 893 6401
Τιμή 1,40 €

Επίπεδη λίμα

Για ακριβές τρόχισμα των 
οδηγών βάθους. 150 mm,  
με θήκη για καθαρή φύλαξη.

Κωδικός 0814 252 3000
Τιμή 2,90 €

Τροχιστικά κυλίνδρων 
FG 4

Τροχιστικό κυλίνδρων, απο-
κλειστικά από τη STIHL Ιδανι-
κός για το εβδομαδιαίο τρόχι-
σμα της αλυσίδας. Μικρές 
διαστάσεις, δεν απαιτεί σω-
ματική δύναμη, με λαμάκια 
τροχίσματος για σωστή προ-
σαρμογή της απόστασης του 
οδηγού βάθους, συμβουλές 
για τη χρήση σε DVD. Η λίμα 
δεν περιλαμβάνεται.

3/8" P Mini Ø 4,0 mm
Κωδικός 5612 000 7503

3/8" P Ø 4,0 mm
Κωδικός 5612 000 7502

.325"  Ø 4,8 mm
Κωδικός 5612 000 7501

3/8"  Ø 5,2 mm
Κωδικός 5612 000 7500

Τιμή 37,99 €

Καλίμπρες  
τροχίσματος

Για τον έλεγχο των γωνιών 
κλίσης και τροχίσματος, του 
μήκους των δοντιών και του 
ύψους του οδηγού βάθους, 
για το καθάρισμα του αυλα-
κιού και της οπής λαδιού  
της λάμας.

1/4" P
Κωδικός 0000 893 4005
Τιμή 3,39 €

1/4", 3/8" P, .325" και 3/8" 
Κωδικός 1110 893 4000
Τιμή 3,00 €

.404"
Κωδικός 1106 893 4000
Τιμή 3,00 €

Λαβή λίμας

Ξύλινη λαβή για όλες τις  
τριγωνικές, επίπεδες και 
στρογγυλές λίμες από  
4,0 έως 5,5 mm.

Κωδικός 0811 490 7860
Τιμή 0,70 €

Πλαστική λαβή με γωνίες 
τροχίσματος. Για στρογγυλές 
λίμες από 3,2 έως 5,5 mm. 

Κωδικός 0000 881 4500
Τιμή 2,50 €

FH 3 
Λαβή 2 μερών. Για επίπεδες 
λίμες έως 150 mm.

Κωδικός 0000 881 4503
Τιμή 3,00 €

FH 1 
Λαβή 2 μερών με γωνίες 
τροχίσματος. Για στρογγυλές 
λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.

Κωδικός 0000 881 4502
Τιμή 3,00 €
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Λάμες και αλυσίδες

Καλίμπρες ελέγχου

Για τον προσδιορισμό του  
βήματος αλυσίδας και  
καμπάνας, του πάχους των 
οδηγών και του πλάτους  
του αυλακιού της λάμας. 

Κωδικός 0000 893 4105
Τιμή 5,01 €

Σετ συντήρησης  
κοπτικών εξαρτημάτων

Αποτελείται από: Καλίμπρες 
ελέγχου 0000 893 4105/ 
4101 και καλίμπρα τροχί-
σματος 1110 893 4000. 

Κωδικός 0000 007 1016
Τιμή 8,50 €

Πλέγμα τροχίσματος

Βοήθημα για το τρόχισμα  
της λάμας. Γωνιακές γραμμές 
(25°/30°) για την ευθυγράμ-
μιση της λίμας, δύο μαγνήτες 
συγκράτησης. 

Κωδικός 0000 750 9900
Τιμή 5,20 €

Θήκη φύλαξης για 
αλυσίδες κοπής

Στιβαρό και ελαφρύ πλαστι-
κό κουτί. Δύο διαχωριστικά, 
διαστάσεις: 18 x 12 x 4 cm. 

Κωδικός 0000 882 5900
Τιμή 3,00 €

Τροχιστικό FG 1 � �

Τροχιστικό χειρός από  
πλαστικό. Χωρίς λαβή λίμας  
και λίμα. 

Κωδικός 5603 012 7510
Τιμή 33,00 €

Τροχιστικό FG 2 � �

Τροχιστικό χειρός υψηλής 
ακριβείας από μέταλλο. Για 
στερέωση σε πάγκο, χωρίς 
λαβή λίμας και λίμα. 

Κωδικός 5604 000 7501
Τιμή 135,00 €

Παρελκόμενα: Σφιγκτήρας

Για στερέωση σε πάγκο, 
απαιτούνται 2 τεμάχια.  

Κωδικός 5604 890 5800
Τιμή 12,40 €

Για τον προσδιορισμό της  
κατάστασης φθοράς της  
καμπάνας. 

Κωδικός 0000 893 4101
Τιμή 1,00 €

Τροχιστικό FG 3 �

Τροχιστικό χειρός υψηλής 
ακριβείας από μέταλλο. Για 
στερέωση πάνω στη λάμα, 
χωρίς λαβή λίμας και λίμα. 

Κωδικός 5610 000 7500
Τιμή 100,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός � Όχι κατάλληλο για αλυσίδα 1/4"- PM3

Μέγκενες  
τροχίσματος

S 260 
Ελαφρύ και εύχρηστο  
μοντέλο. Απλό εισαγωγή 
στο ξύλο, εύκολη σταθερο-
ποίηση της λάμας, με  
πρακτική θήκη ζώνης. 

Κωδικός 0000 881 0402
Τιμή 16,00 €

L 700 
Μεγάλο και στιβαρό μοντέλο. 
Εύκολη εισαγωγή στο ξύλο. 

Κωδικός 0000 881 0403
Τιμή 22,00 €

Τριγωνική λίμα  
τροχίσματος

Για τα τροχιστικά FG 2 και  
FG 3, για την κατεργασία του 
οδηγού βάθους και για πριο-
νόδισκους με μυτερά δόντια.

Κωδικός 0811 421 8971
Τιμή 5,50 €
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Παρελκόμενα  
για HOS και USG  
(δεν απεικονίζονται)

Λάμπα εργασίας
Κωδικός 5203 750 2700
Τιμή 29,90 €

Αδαμαντοφόρο ακόνι
Κωδικός 5203 890 4400
Τιμή 152,10 €

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος 
για 3/8" PD3 και .325" RD3
Κωδικός 5203 757 0906
Τιμή 257,50 €

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος 
για 3/8" RD και 3/8" RDR
Κωδικός 5203 757 0901
Τιμή 279,20 €

STIHL USG 

Τροχιστικό γενικής χρήσης 
κατάλληλο για όλες τις  
αλυσίδες STIHL, πριονόδι-
σκους για μηχανήματα  
FS και μαχαίρια ψαλιδιών 
μπορντούρας. Μαζί με περι-
στροφικό στήριγμα, κατάλ-
ληλο για όλες τις αλυσίδες 
STIHL Oilomatic, και 2  
δίσκους τροχίσματος ειδικού 
σχήματος. Κατάλληλο  
επίσης για το τρόχισμα των 
αλυσίδων STIHL Duro.

Βασικό μηχάνημα
Κωδικός 5203 200 0008
Τιμή 630,01 €

Περιστροφικό στήριγμα  
για αλυσίδες κοπής με μυτερά 
δόντια �

Κωδικός 5203 750 1405
Τιμή 164,80 €

Περιστροφικό στήριγμα  
για μαχαίρια ψαλιδιών  
μπορντούρας �

Κωδικός 5203 750 1400
Τιμή 310,10 €

Περιστροφικό στήριγμα  
για πριονόδισκους FS �

Κωδικός 5203 750 2800
Τιμή 113,10 €

Πριτσινιστής NG 5

Για το πριτσίνισμα αλυσίδων. 

Κωδικός 5805 012 7510
Τιμή 174,00 €

Πριτσινιστής /  
ξεπριτσινιστής  
NG 7

Εργαλείο διπλής χρήσης,  
για το πριτσίνισμα και  
ξεπριτσίνισμα αλυσίδων. 

Κωδικός 5805 012 7520
Τιμή 295,00 €

Ευθυγραμμιστής 
λάμας

Εργαλείο για την αφαίρεση 
γρεζιών από τη λάμα.  
Πλαστική λαβή εργονομικού 
σχεδιασμού με επίπεδη  
λίμα (100 x 22 mm) από 
βαμμένο χάλυβα εργαλείων.

Κωδικός 5605 773 4400
Τιμή 27,00 €

Παρελκόμενα:  
Επίπεδη λίμα

Κωδικός 5605 773 4200
Τιμή 12,00 €

Ξεπριτσινιστής NG 4

Για το ξεπριτσίνισμα  
αλυσίδων. 

Κωδικός 5805 012 7500
Τιμή 169,00 €

� Με δίσκο τροχίσματος ειδικού σχήματος

Συμβουλή από τους επαγγελματίες της STIHL:

Η STIHL διαθέτει το κατάλληλο εργαλείο τροχίσματος για κάθε  
περίπτωση. Για χρήστες που χρησιμοποιούν το αλυσοπρίονό τους 
μόνο περιστασιακά, η βάση λίμας 2-σε-1 και ο οδηγός για βάση  
λίμας FF 1 με αντίστοιχη βάση λίμας με στρογγυλή λίμα είναι  
ιδανικές λύσεις. Για το τρόχισμα παίρνετε ως βάση πάντοτε το πιο 
κοντό δόντι. Προσέχετε τη σωστή γωνία, για να έχετε το καλύτερο 

αποτέλεσμα. Μετά το τρόχισμα, όλα τα δόντια πρέπει να έχουν το 
ίδιο μήκος, γιατί μόνο τότε εξασφαλίζονται τομές με υψηλή ακρί-
βεια. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο 
«Τρόχισμα αλυσίδων STIHL», που διατίθεται δωρεάν από τον πι-
στοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας.
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

web

 

Για τη συντήρηση των μεγάλων εκτάσεων πρασίνου στα 120 στρέμματα 
γύρω από τον πύργο Τράουτμανσντορφ, χρειάζεται τακτική κοπή της 
βλάστησης. Σε έναν κήπο που εκτείνεται σε υψομετρική διαφορά πάνω 
από 100 μέτρα, αυτό φυσικά περιλαμβάνει και τις απαιτητικές πλαγιές. 
Σήμερα ο Ντανίλο και ο Μίχαελ έχουν προγραμματίσει να εργαστούν σε 
μια έκταση ψηλά πάνω από τον πύργο. «Στις πλαγιές χρησιμοποιούμε 
συχνά και το παραδοσιακό χειροδρέπανο. Εδώ όμως πρέπει να 
καλύψουμε μεγάλη επιφάνεια μέσα σε λίγο χρόνο», λέει ο Μίχαελ,  
ενώ βάζει μπρος το κοπτικό του μηχάνημα.

web
  Συνοδεύστε τους κηπουρούς στη δουλειά πάνω στην  

πλαγιά στην ιστοσελίδα: 
www.stihl.gr/pyrgos

« Χρησιμοποιούμε 
αποκλειστικά εξοπλισμό 
της ανώτατης κλάσης».
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

1   Κινητήρας STIHL 2-MIX
   Ο δίχρονος κινητήρας με τεχνολογία 2-MIX της STIHL  

μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και κατά 20 % και 
την εκπομπή καυσαερίων έως και κατά 70 % σε σύγκριση 
με αντίστοιχους δίχρονους κινητήρες STIHL χωρίς  
τεχνολογία 2-MIX.

2   STIHL M-Tronic (M)
  Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL,  

ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά 
μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε  
να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει 
το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια  
και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά,  
ξεκινάτε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

3   STIHL ErgoStart (E)
  Ένα ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία της μίζας και τον 

στροφαλοφόρο άξονα αναλαμβάνει το έργο που απαιτείται 
για την εκκίνηση, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τραβήξετε 
το κορδόνι. Αυτό επιτρέπει άνετη εκκίνηση, χωρίς καθόλου 
κόπο.

4   Αντιδονητικό σύστημα STIHL
  Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη  

μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας,  
εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. Το αντιδο-
νητικό σύστημα της STIHL διατίθεται σε δύο εκδόσεις:  
Ως σύστημα 1 σημείου και, από το κοπτικό μηχάνημα 
STIHL FS 310 και άνω, επίσης ως σύστημα 4 σημείων. 

5   Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
  Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα – μεταξύ 

των οποίων και η λειτουργία μερικού φορτίου ECOSPEED – 
βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό 
και αξιόπιστο.

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

2 Πάντα πλήρης 
ισχύς

5 Απλός  
χειρισμός

4 Εργασία χωρίς κόπο

Πολύ εύκολη  
εκκίνηση

3

Δυνατό, οικονομικό και 
φιλικό για το περιβάλλον

1

Τεχνολογία Άνεση
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Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά για  
την κοπή χόρτου

  Ισχυρά οικονομικά μηχανήματα για ιδιώτες

  Για κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις 
πρασίνου

 Για την κοπή των άκρων σε γκαζόν

 Εύκολη εκκίνηση

 Με καμπύλο ή ίσιο σωλήνα

FS 38

27,2 cm3, 0,65 kW/0,9 HP, 
4,2 kg �. Το πιο ελαφρύ χορ-
τοκοπτικό στο πρόγραμμα 
της STIHL, ιδανικό για την 
κοπή των άκρων του γκαζόν. 
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, 
τοξωτή λαβή, κινητήρας 
2-MIX, δυνατότητα εφοδια-
σμού με σύστημα STIHL 
Elastostart.

Κωδικός 4140 011 2398
Τιμή 159,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

FS 55

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 HP, 
5,1 kg �. Για άνετη εργασία 
σε δυσπρόσιτα σημεία. Λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών, 
λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση 
λαβής χωρίς εργαλεία,  
κινητήρας 2-MIX, απλός 
αορτήρας.

Κωδικός 4140 200 0432
Τιμή 269,00 €
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

FS 56 

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 HP,  
5,1 kg �. Για κοπή εκτάσεων 
με σκληρό χορτάρι. Λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών, 
λαβή ποδηλάτου, κινητήρας 
2-MIX, βελτιστοποιημένη 
γωνία κεφαλής, ίσιος σωλή-
νας, απλός αορτήρας.

Κωδικός 4144 200 0025
Τιμή 319,00 €

  Για περισσότερες εκδόσεις, 
βλέπε τον πίνακα στη  
σελίδα 84.

FS 87

28,4 cm3, 0,95 kW/1,3 HP, 
5,6 kg �.Για κοπή εκτάσεων 
με σκληρό χορτάρι. Αντιδο-
νητικό σύστημα 1 σημείου 
της STIHL, αυτόματη αποσυ-
μπίεση, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλά-
του, κινητήρας 4-MIX ®,  
ίσιος σωλήνας, διπλός  
αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4180 200 0251
Τιμή 389,00 €

Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά για  
την κοπή χόρτου

  Για μεγάλους κήπους και κτήματα

  Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις 

  Ισχυρά μηχανήματα με διάφορα κοπτικά 
εξαρτήματα
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Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά για την 
περιποίηση λιβαδιών  
και χώρων πρασίνου

  Στιβαρά και δυνατά

  Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις 
όπως λιβάδια 

 Για την απομάκρυνση ζιζανίων 

 Για το καθάρισμα δενδροφυτειών 

  Επίσης κατάλληλο για πυκνή βλάστηση  
και θάμνους

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

FS 94 C-E

24,1 cm3, 0,9 kW/1,2 HP, 
4,9 kg �. Το πιο ελαφρύ  
χορτοκοπτικό στην κατηγο-
ρία του. Αντιδονητικό σύστη-
μα 1 σημείου της STIHL,  
σύστημα STIHL ErgoStart, 
λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρι-
σμού με λειτουργία μερικού 
φορτίου ECOSPEED, κινητή-
ρας 2-MIX, ίσιος σωλήνας, 
διπλός αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4149 200 0023
Τιμή 439,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Το χορτοκοπτικό STIHL FS 94 C-E και ο χλοοκόπτης 250-44, 
με τις χαμηλές του ταλαντώσεις, αποτελούν τον ιδανικό συν-
δυασμό για την κοπή χόρτου σε αστικές εκτάσεις πρασίνου  
ή δίπλα σε δρόμους με πολλή κίνηση. Χάρη στις χαμηλές  
ταλαντώσεις του χλοοκόπτη 250-44 και τη δυνατότητα  
μείωσης των στροφών με τη λειτουργία ECOSPEED, ο κίνδυ-
νος εκσφενδόνισης αντικειμένων είναι αισθητά μειωμένος. 
Έτσι η απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα και αυτοκίνητα 
μπορεί να μειωθεί στα τρία μέτρα.

HLLLL:::

FS 130

36,3 cm3, 1,4 kW/1,9 HP, 
5,9 kg �. Για κοπή εκτάσεων 
με σκληρό χορτάρι. Αντιδο-
νητικό σύστημα 1 σημείου 
της STIHL, αυτόματη αποσυ-
μπίεση, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλά-
του, ρύθμιση λαβής χωρίς 
εργαλεία, κινητήρας 4-MIX ®, 
ίσιος σωλήνας, άκαμπτη  
ντίζα κίνησης, διπλός  
αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4180 200 0312
Τιμή 499,00 €
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

FS 260 C-E

41,6 cm3, 2,0 kW/2,7 HP, 
7,7 kg �. Για απαιτητικές  
εργασίες κοπής χόρτου  
και καθαρισμού εκτάσεων. 
Αντιδονητικό σύστημα 1  
σημείου της STIHL, σύστημα 
STIHL ErgoStart, λαβή πολ-
λαπλών λειτουργιών, λαβή 
ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής 
χωρίς εργαλεία, κινητήρας 
2-MIX, αορτήρας γενικής 
χρήσης ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0085
Τιμή 679,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ E = ErgoStart

Προστασία  
και  

άνεση

Προστατευτικό παντελόνι για  
χρήστες κοπτικών μηχανημάτων  
FS 3PROTECT

Πολύ άνετο προστατευτικό παντελόνι από βαμβάκι με  
18 % ελαστικό υλικό και τριπλή προστατευτική λειτουργία:  
Προστασία από κρούση, αγκάθια και υγρασία.

>> Βλέπε επίσης σελίδα 229 

FS 240 C-E

37,7 cm3, 1,7 kW/2,3 HP,  
7,1 kg �. Ιδανικό για τη γε-
ωργία και την κηποτεχνική. 
Αντιδονητικό σύστημα 1  
σημείου της STIHL, σύστημα 
STIHL ErgoStart, λαβή πολ-
λαπλών λειτουργιών, λαβή 
ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής 
χωρίς εργαλεία, κινητήρας 
2-MIX, ίσιος σωλήνας,  
άκαμπτη ντίζα κίνησης,  
διπλός αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4147 200 0170
Τιμή 599,00 €
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Κοπτικά μηχανήματα

  Εύχρηστα και ισχυρά επαγγελματικά  
μηχανήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής

  Για την περιποίηση δασών και χώρων  
πρασίνου και για εργασίες συντήρησης  
των οδών  

  Για την απομάκρυνση αγριόχορτων  
και χαμόκλαδων.

  Για κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις 

  Για εργασίες τεμαχισμού και κοπή  
δενδρυλλίων στο δάσος

M = M-Tronic
� Βάρος χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για κοπτικά μηχανήματα 
μπορείτε να δείτε τις σελίδες 229 και 230.

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Για να κάνετε την εργασία με το κοπτικό μηχάνημα πιο  
ξεκούραστη, χρησιμοποιήστε έναν αορτήρα ώμου. 0Με  
τον τρόπο αυτό, το βάρος μεταφέρεται στους ώμους.

HLLLLL::::

FS 410 C-EM

41,6 cm3, 2,0 kW/2,7 HP, 
8,5 kg �. Για εργασίες κοπής 
σκληρού χόρτου. Αντιδονη-
τικό σύστημα 4 σημείου της 
STIHL, σύστημα STIHL 
ErgoStart, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλά-
του, ρύθμιση λαβής χωρίς 
εργαλεία, νέος κινητήρας 
2-MIX, σύστημα STIHL 
M-Tronic και αορτήρα γενι-
κής χρήσης ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0217
Τιμή 829,00 €

FS 460 C-EM

45,6 cm3, 2,2 kW/3,0 HP, 
8,5 kg �. Για κοπή μεγάλων 
εκτάσεων με σκληρό χορτά-
ρι. Αντιδονητικό σύστημα  
4 σημείου της STIHL, σύστη-
μα STIHL ErgoStart, λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών, 
λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση 
λαβής χωρίς εργαλεία,  
κινητήρας 2-MIX, σύστημα 
STIHL M-Tronic, με αορτήρα 
γενικής χρήσης ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0043
Τιμή 928,99 €

NEO
Διαθέσιμο  

απόΆνοιξη 2016!
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

FS 490 C-EM

51,6 cm3, 2,4 kW/3,3 HP, 
9,1 kg �. Για επαγγελματική 
χρήση στη συντήρηση χώ-
ρων πρασίνου. Αντιδονητικό 
σύστημα 4 σημείων της 
STIHL, σύστημα STIHL 
ErgoStart, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλά-
του, ρύθμιση λαβής χωρίς 
εργαλεία, κινητήρας 2-MIX, 
σύστημα STIHL M-Tronic, 
απλή διαδικασία εκκίνησης, 
διακόπτης λειτουργίας, με 
αορτήρα γενικής χρήσης 
ADVANCE.

Κωδικός 4148 200 0004
Τιμή 1.029,01 €

FS 560 C-EM

57,1 cm3, 2,8 kW/3,8 HP, 
10,2 kg �. Το πιο δυνατό  
κοπτικό μηχάνημα της 
STIHL. Αντιδονητικό σύστη-
μα 4 σημείων της STIHL,  
σύστημα STIHL ErgoStart, 
λαβή πολλαπλών λειτουρ-
γιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθ-
μιση λαβής χωρίς εργαλεία, 
κινητήρας 2-MIX, σύστημα 
STIHL M-Tronic, απλή διαδι-
κασία εκκίνησης, διακόπτης 
λειτουργίας, με αορτήρα  
γενικής χρήσης ADVANCE.

Κωδικός 4148 200 0001
Τιμή 1.279,00 €

E = ErgoStart
M = M-Tronic
� Βάρος χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

4
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Επαναφορτιζόμενα 
χορτοκοπτικά

   Για ερασιτέχνες κηπουρούς και  
συντηρητές χώρων πρασίνου

  Ελαφρά και έτοιμα για χρήση σε 
 ελάχιστο χρόνο  

  Εύκολος χειρισμός χάρη στη  
μπαταρία ιόντων λιθίου

  Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία  
στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών,  
νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία

FSA 65

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες αραιώμα-
τος. Διάμετρος κύκλου  
κοπής 300 mm, καουτσου-
κένια λαβή 2 στοιχείων,  
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη  
τοξωτή λαβή, αυτόματη  
τροφοδοσίας μεσινέζας με 
χτύπημα της κεφαλής κοπής 
στο έδαφος, αθόρυβο, δεν 
απαιτούνται ωτασπίδες,  
βάρος 2,7 kg �.

FSA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4852 011 5700
Τιμή 269,00 €

Σετ FSA 65 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4852 200 0027
Τιμή 429,00 € 

�   Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα 

FSA 85

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες κοπής 
χόρτου κοντά σε εμπόδια, 
δέντρα και θάμνους. Διάμε-
τρος κύκλου κοπής 350 mm, 
καουτσουκένια λαβή 2 στοι-
χείων, αδιαβάθμητα ρυθμιζό-
μενη τοξωτή λαβή, ρύθμιση 
λαβής χωρίς εργαλεία, αυτό-
ματη τροφοδοσία μεσινέζας 
με χτύπημα της κεφαλής  
κοπής στο έδαφος, αθόρυ-
βο, δεν απαιτούνται ωτασπί-
δες, αδιαβάθμητη ρύθμιση 
στροφών, αποστατήρας,  
βάρος 2,8 kg �.

FSA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4852 011 5701
Τιμή 299,00 €

Σετ FSA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4852 200 0046
Τιμή 455,00 € 

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά

 Εύκολος και άνετος χειρισμός 

  Για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο 

  Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία  
στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών,  
νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία 

  Κατάλληλο ειδικά για κοπή χόρτου γύρω 
από πέτρες, φυτά, γλάστρες και άλλα  
αντικείμενα 

FSA 90

Επαναφορτιζόμενο χορτοκο-
πτικό για εργασίες κοπής  
σε επιφάνειες με σκληρό 
χόρτο. Διάμετρος κύκλου  
κοπής 260 mm. Λαβή χειρι-
σμού με λειτουργία μερικού 
φορτίου ECOSPEED, δεν 
απαιτείται προστασία ακοής, 
βάρος 3,2 kg �.

FSA 90 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4863 200 0002
Τιμή 439,00 €

Σετ FSA 90 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4863 200 0059
Τιμή 579,00 €

NEO
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� Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
� Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

FSE 31

230 V, 245 W, 2,2 kg �.  
Για κοπή χόρτου και καθάρι-
σμα άκρων. Τοξωτή λαβή, 
ρύθμιση λαβής χωρίς εργα-
λεία, στρεφόμενη κεφαλή 
κοπής.

Κωδικός 4815 011 4100
Τιμή 59,00 €

FSE 52

230 V, 500 W, 2,2 kg �.  
Για κοπή χόρτου και καθάρι-
σμα άκρων στον κήπο του 
σπιτιού. Με τηλεσκοπικό 
σωλήνα, τοξωτή λαβή, ρύθμι-
ση λαβής χωρίς εργαλεία, 
αποστατήρας, στρεφόμενη 
κεφαλή κοπής.

Κωδικός 4816 011 4100
Τιμή 89,00 €

FSE 60

230 V, 540 W, 3,9 kg �.  
Για καθάρισμα άκρων και 
κοπή χόρτου σε μικρές  
εκτάσεις. Τοξωτή λαβή,  
η μεσινέζα ρυθμίζεται  
αυτόματα με ένα χτύπημα 
της κεφαλής στο έδαφος.

Κωδικός 4809 011 4122
Τιμή 109,00 €

FSE 71

230 V, 540 W, 4,0 kg �.  
Για καθάρισμα άκρων και 
κοπή χόρτου σε μικρές εκτά-
σεις. Καουτσουκένια λαβή  
2 στοιχείων, τοξωτή λαβή, 
ασφάλεια υπερφόρτωσης,  
η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτό-
ματα με ένα χτύπημα της  
κεφαλής στο έδαφος.

Κωδικός 4809 011 4123
Τιμή 129,00 €

FSE 81

230 V, 1.000 W, 4,7 kg �.  
Ιδανικό για το κούρεμα  
μικρών εκτάσεων με άγρια 
βλάστηση. Καουτσουκένια 
λαβή 2 στοιχείων, τοξωτή 
λαβή, ηλεκτρονική ασφάλεια 
υπερφόρτωσης, προστατευ-
τική ρόδα, η μεσινέζα ρυθμί-
ζεται αυτόματα με ένα χτύπη-
μα της κεφαλής στο έδαφος.

Κωδικός 4809 011 4124
Τιμή 169,00 €
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Αορτήρες δασοκόμου

Οι ελεύθερες πλάκες ποδιού 
εξασφαλίζουν μεγάλη ελευθε-
ρία κινήσεων. Για τη χρήση 
πριονόδισκων στη δασοκομία, 
εργονομικοί και πολύ ελαφροί, 
μπορούν να συμπληρωθούν 
με σακίδιο εργαλείων.

Αορτήρας δασικών  
εργασιών ADVANCE

Κανονικό μέγεθος, για  
FS 90 – FS 560
Κωδικός 4147 710 9003
Τιμή 85,01 € 

Έκδοση XXL για ανάστημα  
> 1,90 m, για FS 90 – FS 560
Κωδικός 4147 710 9009
Τιμή 93,00 €

Αορτήρας δασικών  
εργασιών ADVANCE PLUS 
Με γάντζο για απλό και  
γρήγορο δέσιμο και λύσιμο 
του χορτοκοπτικού μηχανή-
ματος, για FS 50 – FS 560.

Κωδικός 4147 710 9015
Τιμή 89,00 €

Ζώνη θώρακα

Για όλους τους αορτήρες  
γενικής χρήσης της σειράς 
ADVANCE. Για σταθερή εφαρ-
μογή της ζώνης των ώμων.

Κωδικός 0000 790 7700
Τιμή 9,20 €

Αορτήρας

Ιδανικός για άνετη εργασία 
με τα FSA 65, FSA 85 και 
FSA 90 R. Με αποσπώμενο 
κρίκο ανάρτησης.

Κωδικός 4852 007 1000
Τιμή 24,00 €

Απλός αορτήρας  
μεταφοράς

Περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό των περισσότε-
ρων χορτοκοπτικών STIHL. 
Για ξεκούραστη και ασφαλή 
εργασία. Για FS 38, FS 40, 
FS 45, FS 50, HL και HT.

Κωδικός 4130 710 9000
Τιμή 14,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Αορτήρας διπλός

Με μαλακά μαξιλαράκια που 
ελαφρύνουν την πολύωρη 
εργασία. Για FS 55 – FS 560 
και FSA 90.

Κωδικός 4119 710 9001
Τιμή 60,00 €

Παρελκόμενα για  
χορτοκοπτικά και  
κοπτικά μηχανήματα

  Παρελκόμενα για πιο εύκολη εργασία και 
καλύτερη προστασία  

  Αορτήρες, προφυλακτήρας χεριών,  
προσαρμοζόμενα εργαλεία, προστατευτικό 
κάλυμμα
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Αορτήρες γενικής 
χρήσης

Για ξεκούραστη κοπή χόρτου 
και ζιζανίων. Εργονομικοί, 
άνετοι, ελαφροί, μπορούν να 
συμπληρωθούν με ζώνη θώ-
ρακα και σακίδιο εργαλείων.

Αορτήρας γενικής  
χρήσης ADVANCE

Κανονικό μέγεθος,  
για FS 50 – FS 560
Κωδικός 4147 710 9002
Τιμή 71,00 €

Έκδοση XXL για ανάστημα  
> 1,90 m, για FS 50 – FS 560
Κωδικός 4147 710 9004
Τιμή 71,00 €

Αορτήρας γενικής  
χρήσης ADVANCE PLUS 
Με γάντζο για απλό και γρή-
γορο δέσιμο και λύσιμο του 
χορτοκοπτικού μηχανήμα-
τος, για FS 50 – FS 560. 

Κωδικός 4147 710 9014
Τιμή 77,99 €

Αορτήρας γενικής  
χρήσης

Αορτήρας γενικής  
χρήσης ADVANCE PLUS, 
προειδοποιητικό χρώμα. 
Έντονο προειδοποιητικό 
χρώμα. Ιδανικό συμπλήρωμα 
των προειδοποιητικών  
ενδυμάτων για εργασίες  
σε επικίνδυνες περιοχές, με 
γάντζο για απλό και γρήγορο 
δέσιμο και λύσιμο του χορτο-
κοπτικού μηχανήματος,  
για FS 50 – FS 560. 

Κωδικός 0000 710 9000
Τιμή 100,00 €

Μαξιλάρι με γάντζο 
υψηλής άνεσης

Για όλους τους αορτήρες 
ADVANCE για μηχανήματα 
FS χωρίς γάντζο υψηλής 
άνεσης.

Κωδικός 4147 740 2502
Τιμή 24,80 €

Σακίδιο εργαλείων

Για την πρακτική μεταφορά 
εργαλείων. Με δύο θήκες. 
Στερεώνεται απλά στους 
αορτήρες γενικής χρήσης 
και δασοκομίας.

Κωδικός 4147 881 5700
Τιμή 54,00 €

Προστατευτικό κάλυμμα 
για χορτοκοπτικά και 
κοπτικά μηχανήματα

Τέλεια προστασία της μονά-
δας του κινητήρα κατά τη 
μεταφορά χορτοκοπτικών 
και κοπτικών μηχανημάτων. 
Ανθεκτικό στη θερμότητα 
και στα λάδια.

Κωδικός 0000 881 0509
Τιμή 10,90 €

Προφυλακτήρας 
χεριών για εφαρμογές 
τεμαχισμού

Πρακτικός προφυλακτήρας 
χεριών για FS 260, FS 360, 
FS 410, FS 460, FS 490,  
FS 510 και FS 560. Όχι  
κατάλληλος για μοντέλα K.

Κωδικός 4147 790 9102
Τιμή 9,30 €

Θαμνοκοπτικό  
FH 135°

Προσαρμοζόμενο εργαλείο 
για την κοπή φυτών κοντά 
στο έδαφος και για την άνε-
τη κοπή χόρτου σε στενούς 
χώρους, π.χ. σε χώρους 
στάθμευσης ή νησίδες δρό-
μων. Μήκος κοπής 25 cm, 
γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμε-
νη αδιαβάθμητα από 
0° – 135°, θέση μεταφοράς, 
βάρος 1,8 kg. Κατάλληλο για 
FS 85 R, FS 85, FS 90 R,  
FS 90, FS 100 R, FS 100, 
FS 130 R και FS 130.

Κωδικός 4230 740 5101
Τιμή 359,00 €

Σετ εξαρτημάτων για 
σύνδεση σε μπαταρίες 
τύπου AR

Προσαρμογέας που επιτρέ-
πει στερέωση του μαξιλα-
ριού για FSA και BGA στο 
σύστημα μεταφοράς της 
μπαταρίας AR 900. Οι κου-
μπωτοί σύνδεσμοι επιτρέ-
πουν εύκολη και γρήγορη 
εναλλαγή ανάμεσα στα  
διάφορα μαξιλάρια.

Κωδικός 4866 007 1000
Τιμή 6,70 €

Μπάρα

Πρακτική μπάρα για ασφαλή 
εργασία σε κούρεμα γύρω 
από δέντρα και εμπόδια.

Για FSA 65
Κωδικός 4852 713 3400
Τιμή 14,00 € 

Για FSA 85
Κωδικός 4852 713 3401
Τιμή 8,72 €

Για FSA 90 R, FSA 90 
Κωδικός 4863 713 3400
Τιμή 20,00 €

NEO
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart � Βάρος χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα �  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 με βασικό κοπτικό εξάρτημα
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

M = M-Tronic �  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)  
με βασικό κοπτικό εξάρτημα

� Σταθερός αριθμός στροφών

 

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για την κοπή χόρτου

FS 38 4140 011 2398 159,00 27,2 0,65 / 0,9 – – 4,2 � 94 108 8,0 / 8,0 147

FS 55 4140 200 0432 269,00 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,1 � 95 108 5,5 / 5,5 170

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για την κοπή χόρτου

FS 56 4144 200 0025 319,00 27,2 0,8 / 1,1 – – 5,1 93 107 4,7 / 3,8 170

FS 56 C-E 4144 200 0002 349,00 27,2 0,8 / 1,1 – – 5,2 � 93 107 4,7 / 3,8 170

FS 87 4180 200 0251 389,00 28,4 0,95 / 1,3 – – 5,6 � 91 104 2,7 / 2,3 180

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για την περιποίηση λιβαδιών και χώρων πρασίνου

FS 94 C-E 4149 200 0023 439,00 24,1 0,9 / 1,2 – – 4,9 � 94 107 4,7 / 4,0 178

FS 130 4180 200 0312 499,00 36,3 1,4 / 1,9 – – 5,9 � 95 108 4,5 / 3,7 180

FS 240 C-E 4147 200 0170 599,00 37,7 1,7 / 2,3 – – 7,1 � 99 111 5,2 / 4,9 180

FS 260 C-E 4147 200 0085 679,00 41,6 2,0 / 2,7 – – 7,7 � 101 113 5,8 / 5,7 168

Κοπτικά μηχανήματα

FS 410 C-E 
Μέχρι εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων! 4147 200 0041 829,00 41,6 2,0 / 2,7 – – 8,5 � 99 111 2,0 / 1,7 179

FS 410 C-EM  NEO Διαθέσιμο  
απόΆνοιξη 2016! 4147 200 0217 829,00 41,6 2,0 / 2,7 – – 8,5 � 99 111 2,0 / 1,7 179

FS 460 C-EM 4147 200 0043 928,99 45,6 2,2 / 3,0 – – 8,5 � 100 113 1,9 / 1,6 179

FS 490 C-EM 4148 200 0004 1.029,01 51,6 2,4 / 3,3 – – 9,1 � 102 116 2,8 / 2,8 179

FS 560 C-EM 4148 200 0001 1.279,00 57,1 2,8 / 3,8 – – 10,2 � 104 117 3,3 / 3,3 176

Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά

FSA 65 � 4852 011 5700 269,00 
 – – – – 2,7 � 75 91 1,3 / 1,1 153

Σετ FSA 65 με AP 100 + AL 100 4852 200 0027 429,00 – – – – 3,5 � 75 91 1,3 / 1,1 153

FSA 85 � 4852 011 5701 299,00 
 – – – – 2,8 � 77 94 1,4 / 0,8 165

Σετ FSA 85 με AP 100 + AL 100 4852 200 0046 455,00 – – – – 3,6 � 77 94 1,4 / 0,8 165

FSA 90 �  NEO 4863 200 0002 439,00 
 – – – – 3,2 	 73 84 1,0 / 1,0 177

Σετ FSA 90 με   NEO  AP 100 + AL 100 4863 200 0059 579,00 – – – – 4,9 � 73 84 1,0 / 1,0 177

Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά

FSE 31 4815 011 4100 59,00 – – 230 245 2,2 � 78 90 0,6 / 0,8 110

FSE 52 4816 011 4100 89,00 – – 230 500 2,2 � 83 94 3,0 / 4,5 131

FSE 60 4809 011 4122 109,00 – – 230 540 3,9 � 83 94 3,9 / 3,6 153

FSE 71 4809 011 4123 129,00 – – 230 540 4,0 � 82 93 3,3 / 2,9 153

FSE 81 4809 011 4124 169,00 – – 230 1.000 4,7 � 83 93 2,9 / 2,2 153
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� Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή � Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
� Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα 	 Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα 
 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 5-2 0,33 Εύκαμπτος – – –/–/ – 2-MIX – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2 0,33 Εύκαμπτος – – –/ /– 2-MIX – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 25-2 0,34 Εύκαμπτος – – – –/ /– – 2-MIX – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 25-2 0,34 Εύκαμπτος – – – –/ /– – 2-MIX – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 25-2 0,53 Εύκαμπτος 1 σημείου – – –/ /– – 4-MIX ® – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 25-2 0,54 Άκαμπτος 1 σημείου – – –/ /– – 2-MIX – /–/–

– Κεφαλή κοπής AutoCut C 25-2 0,53 Άκαμπτος 1 σημείου – – –/ /– 4-MIX ® – /–/

– Κεφαλή κοπής AutoCut 30-2 0,75 Άκαμπτος 1 σημείου – – –/ /– 2-MIX – /–/

– Κεφαλή κοπής AutoCut 40-2 0,75 Άκαμπτος 1 σημείου – – –/ /– 2-MIX – / /

– Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,75 Άκαμπτος 4 σημείου – – –/ /– 2-MIX – / /

– Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,75 Άκαμπτος 4 σημείου – – –/ /– 2-MIX / /

– Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,75 Άκαμπτος 4 σημείου – – –/ /– 2-MIX / /

– Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,99 Άκαμπτος 4 σημείου – – –/ /– 2-MIX / /

– Μαχαίρι δενδρυλλίων 350-3 0,99 Άκαμπτος 4 σημείου – – –/ /– 2-MIX / /

300 Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – /–/–

300 Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – /–/–

350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – /–/–

350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – /–/–

260 Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2 – – – – – – – –/ /– – – /–/–

260 Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2 – – – – – – – –/ /– – – /–/–

245 Κεφαλή κοπής με μεσινέζα – – – – – – – –/–/ – – – /–/–

300 Κεφαλή κοπής AutoCut 2-2 – – – – – – – –/–/ – – – /–/–

350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 5-2 – Εύκαμπτος – – – – – –/–/ – – – – /–/–

350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 5-2 – Εύκαμπτος – – – – – –/–/ – – – – /–/–

350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 5-2 – Εύκαμπτος – – – – – –/–/ – – – – /–/–
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Βενζινοκίνητα  
χορτοκοπτικά πλάτης

  Για αποτελεσματική και άνετη κοπή  
χόρτου σε απότομα πρανή και πλαγιές

  Κατάλληλα ειδικά για αμπέλια,  
οπωρώνες και αλπικά λιβάδια 

  Άνετο σύστημα μεταφοράς 

  Εύκαμπτος σωλήνας

FR 410 C-E

41,6 cm3, 2,0 kW/2,7 HP, 10,8 kg �. Για εργασίες κοπής  
χόρτου σε δύσβατα εδάφη. Σύστημα STIHL ErgoStart,  
αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, 
κυκλική λαβή, κινητήρας 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας,  
θήκη εργαλείων.

Κωδικός 4147 200 0180, Τιμή 799,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ E = ErgoStart
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Διαθέσιμο  
απόΆνοιξη 2016!

www.stihl.gr
� Βάρος χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
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Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης

FR 410 C-E 
 

Διαθέσιμο  
απόΆνοιξη 2016!

4147 200 0180 799,00 41,6 2,0 / 2,7 10,8 99 113 2,0 / 2,0 280 Χλοοκόπτης 230-4 0,75 / 2-MIX

 Βασικός εξοπλισμός �  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)  
με βασικό κοπτικό εξάρτημα

�  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2  
με βασικό κοπτικό εξάρτημα

� Χωρίς κοπτικό εξάρτημα

Κατά την εργασία με κοπτικά  
μηχανήματα πρέπει, εκτός από  
πλήρη προστασία του προσώπου 
σας (ασπίδα), να φοράτε και γυαλιά 
ασφαλείας.

>> Βλέπε επίσης σελίδα 243

Καλή  
προστασία
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Συνοπτικός πίνακας

  Μεγάλη ποικιλία κοπτικών εξαρτημάτων 
για διάφορες χρήσεις

  Για απλές εργασίες κοπής χόρτου  
και νεαρών δέντρων

  Για όλα τα είδη βλάστησης

Κεφαλή κοπής TrimCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή  
χόρτου και αραίωμα φυτών. Το μήκος 
των νημάτων κοπής ρυθμίζεται με το 
χέρι.

Κεφαλή κοπής AutoCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή  
χόρτου και αραίωμα φυτών. Τα άκρα 
της μεσινέζας κόβονται αυτόματα με 
ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής.

Κεφαλή κοπής SuperCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή  
χόρτου και αραίωμα φυτών. Η  
μεσινέζα διατηρείται αυτόματα  
στο ιδανικό μήκος.

Κεφαλή κοπής DuroCut

Με δύο ή τέσσερα νήματα, για και  
αραίωμα φυτών. Απλή το 4 νημάτων.  
Συμβατό με πολλά μεγέθη και  
σχήματα μεσινέζας.

Κεφαλή κοπής PolyCut

Εξάρτημα γενικής χρήσης  
για κοπή χόρτου και άκρων  
του γκαζόν. Με τρία κινητά 
πλαστικά μαχαίρια.

Χόρτα και  
μαλακή βλάστηση
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Μαχαίρι δενδρυλλίων

Με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, αναστρεφόμενος. 
Για το αραίωμα και την απομάκρυνση σκληρών 
μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών  
από αγκαθωτά φυτά.

Μαχαίρι χόρτου 

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, 
για αραίωμα και απομάκρυνση 
σκληρών χαμόκλαδων και  
φραχτών από αγκαθωτά φυτά.

Πριονόδισκος με μυτερά δόντια 

Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά  
μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους  
και λεπτούς κορμούς δέντρων, για πριόνισμα και 
απομάκρυνση βλάστησης.

Πριονόδισκος με δόντια κοπίδια 

Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά  
μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους  
και λεπτούς κορμούς δέντρων, για πριόνισμα και 
απομάκρυνση βλάστησης.

Πριονόδισκος από σκληρό μέταλλο

Πολύ στιβαρό εξάρτημα κοπής, ειδικά 
σχεδιασμένο για ξηρές αμμώδεις περιοχές  
και για κοπή κοντά στο έδαφος.

Σκληρή  
βλάστηση

Καλάμια και  
θάμνοι

Θάμνοι και  
λεπτά δέντρα

Χλοοκόπτης

Από χάλυβα. Με δύο ή τέσσερα πτερύ-
για. Με 8, 40 ή 44 δόντια. Για την κοπή 
σκληρού, ξηρού χόρτου και βούρλων.
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Παρελκόμενα για  
κοπτικά εξαρτήματα

  Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών  
και εργασιών 

  Προφυλακτήρες και λίμες

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Προφυλακτήρας για 
κεφαλές κοπής

Προστατεύει από κομμάτια 
που εκσφενδονίζονται κατά 
την κοπή, χωρίς να εμποδί-
ζει την ορατότητα.
 

 

 

 

Οδηγός και προφυλα-
κτήρας για πριονόδι-
σκους

Για ακριβή κοπή με τον πριο-
νόδισκο.
 

 

Προφυλακτήρας για 
χλοοκόπτες και μαχαί-
ρι δενδρυλλίων

Προστατεύει από κομμάτια 
που εκσφενδονίζονται κατά 
την κοπή.

Πακέτο εκκίνησης για 
κοπτικά μηχανήματα

Αποτελείται από μαχαίρι 
χόρτου, προφυλακτήρα και 
εξαρτήματα στερέωσης.

Προφυλακτήρας για 
μαχαίρι χόρτου

Προστατεύει από κομμάτια 
που εκσφενδονίζονται κατά 
την κοπή.

Προφυλακτήρας 
γενικής χρήσης για κε-
φαλές κοπής χόρτου, 
χλοοκόπτες και μαχαί-
ρια δενδρυλλίων

Προστατεύει από κομμάτια 
που εκσφενδονίζονται κατά 
την κοπή και μικρές πέτρες. 
Με ποδιά για κεφαλές κοπής.
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Τσαπραζολόγος

Για πριονόδισκους με δόντια 
κοπίδια.

Κωδικός 4020 893 5000
Τιμή 19,59 €

Πρότυπα τροχίσματος

Για Μαχαίρι δενδρυλλίων.

Μαχαίρι δενδρυλλίων με δύο 
πτερύγια
Κωδικός 4020 890 5501
Τιμή 12,40 €

Μαχαίρι δενδρυλλίων με τρία 
πτερύγια
Κωδικός 4020 890 5500
Τιμή 12,71 €

Προφυλακτήρας  
φθοράς

Για κεφαλή DuroCut 20-2.

Κωδικός 4005 007 1001 
Τιμή 6,40 €

Πλατειά λίμα

Επίπεδη λίμα για μαχαίρια 
δενδρυλλίων και πριονόδι-
σκους με μυτερά δόντια.  
Με θήκη για καθαρή φύλαξη. 
200 mm.

Κωδικός 0814 212 3310
Τιμή 6,00 €

Επίπεδη λίμα για μαχαίρια 
δενδρυλλίων και πριονόδι-
σκους με μυτερά δόντια.  
Με θήκη για καθαρή φύλαξη. 
200 mm.

Κωδικός 0814 212 3000
Τιμή 7,00 €

Βάση λίμας με  
στρογγυλή λίμα

Για πριονόδισκους με  
δόντια κοπίδια.

Κωδικός 5605 750 4343
Τιμή 7,50 €

Λαβή λίμας

Ξύλινη λαβή για όλες τις  
τριγωνικές, επίπεδες και 
στρογγυλές λίμες από  
4,0 έως 5,5 mm.

Κωδικός 0811 490 7860
Τιμή 0,70 €

FH 3 
Λαβή 2 μερών. Για επίπεδες 
λίμες έως 150 mm.

Κωδικός 0000 881 4503
Τιμή 3,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Η STIHL διαθέτει τον κατάλληλο προφυλακτήρα για κάθε 
κοπτικό εξάρτημα. Ο προφυλακτήρας προστατεύει τον χρή-
στη από αντικείμενα που πετάγονται ψηλά, όπως κομμένο 
γρασίδι ή μικρές πέτρες. Ο επίσημος αντιπρόσωπος είναι 
πρόθυμος να σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου 
προφυλακτήρα.
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Κεφαλή κοπής  TrimCut

TrimCut 31-2  4002 710 2152 13,10 2,4 / 2,7 / 3,0 – –

TrimCut 41-2  4003 710 2104 15,30 2,4 / 2,7 / 3,0 – – – – – – –

TrimCut 51-2  4005 710 2103 22,00 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 – – – – – – –

Κεφαλή κοπής AutoCut

Μπομπίνα  6421 710 4300 7,60 1,4 – – – – – – –

Μπομπίνα  4008 710 4300 11,00 1,6 – – – – – – –

AutoCut 2-2  4008 710 2100 15,01 1,6 – – – – – – –

AutoCut C 4-2  4006 710 2121 11,80 2,0 – – – – – – –

AutoCut C 5-2  4006 710 2105 16,40 2,0 – – – – – –

AutoCut 25-2  4002 710 2108 16,40 2,4 / 2,7 –

AutoCut C 25-2  4002 710 2137 19,59 2,4 – – – –

AutoCut 36-2    NEO 4002 710 2170 27,00 2,7 / 3,0 / 3,3 – – – – –

AutoCut 46-2    NEO 4003 710 2115 30,00 2,7 / 3,0 / 3,3 – – – – – – –

AutoCut 56-2    NEO 4005 710 2107 27,00 2,7 / 3,0 / 3,3 – – – – – – –

Κεφαλή κοπής SuperCut

SuperCut 20-2  4002 710 2162 24,00 2,4 –

SuperCut 40-2  4003 710 2140 37,99 2,4 – – – – – – –

Κεφαλή κοπής PolyCut

PolyCut 6-3 4006 710 2110 16,00 – – – – – – –

PolyCut 20-3 � 4002 710 2130 19,00 – –

PolyCut 41-3 � 4003 710 2113 30,00 – – – – – – – –

Κεφαλή κοπής DuroCut

DuroCut 5-2 �  4006 710 2125 19,00 – – – – – – –

DuroCut 20-2 �  4002 710 2167 29,00 – –

DuroCut 40-4 �  4005 710 2106 39,00 – – – – – – – –
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 Δυνατότητα συνδυασμού � Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα �  Μπορεί εναλλακτικά να εφοδιάζεται  
με μεσινέζα από μπομπίνα

� Με 12 νήματα XL
– Δεν επιτρέπεται �  Τα παχιά νούμερα δείχνουν τη μεσινέζα που περιλαμβάνεται  

στην αρχική έκδοση της κεφαλής
� Με 12 νήματα XXL

 � Με 12 νήματα L

 

Κεφαλές κοπής χόρτου �
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   Στρογγυλή μεσινέζα   Τετράγωνη μεσινέζα
   Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας 

CF3 Pro με σταυροειδές σχήμα
  Πεντάγωνη μεσινέζα
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Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Χλοοκόπτης �

230 mm (2 F) 4001 713 3805 9,80 – – – –

260 mm (2 F) 4001 713 3812 15,01 – – – – –

230 mm (4 F) 4001 713 3801 12,00 – – – –

230 mm (4 F) 4000 713 3801 12,00 – – – – – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 12,00 – – – –

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 14,21 – – – – –

250 mm (40 Z) � 4001 713 3806 41,00 – – – – –

250 mm (40 Z) � 4000 713 3806 41,00 – – – – –

250 mm (44 Z) � 4001 713 3811 24,00 – – – – –

250 mm (44 Z) � 4000 713 3811 26,00 – – – – –

Μαχαίρι δενδρυλλίων �

250 mm (3 F) 4112 713 4100 25,01 – – – – – –

300 mm (3 F) 4119 713 4100 30,00 – – – – – –

305 mm „Spezial” (2 F) � 4000 713 4103 49,00 – – – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 36,00 – – – – – – – –

350 mm „Spezial” (3 F) � 4000 713 4100 46,00 – – – – – – – –

Μαχαίρι χόρτου � �

270 mm (2 F) 4000 713 3903 30,00 – – – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 37,00 – – – – – – – –

Πριονόδισκος με μυτερά δόντια � �

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 24,00 – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 27,00 – – – – – –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 32,00 – – – – –

Πριονόδισκος με δόντια κοπίδια � �

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 27,00 – – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 27,00 – – – – – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 30,00 – – – – –

Πριονόδισκος από σκληρό μέταλλο � �

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 46,00 – – – – –
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 Δυνατότητα συνδυασμού F = Πτερύγιο � Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα � Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με
– Δεν επιτρέπεται Z = Δόντια � Για μεγάλα φορτία, μεγάλη διάρκεια ζωής � Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου

� Με χαμηλές ταλαντώσεις � Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με οδηγό, βλέπε σελίδα 90

Μεταλλικά εξαρτήματα κοπής
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Συμβουλή από τους επαγγελματίες της STIHL:

Κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα σε νησίδες δρόμων  
ή δημόσια πάρκα και χώρους πρασίνου, υπάρχει κίνδυνος από  
πέτρες και χαλίκια που εκσφενδονίζονται. Η STIHL έχει τη λύση: Ο 
χλοοκόπτης 250-44 με πιστοποιητικό KWF μειώνει την απόσταση 
ασφαλείας από αντικείμενα και αυτοκίνητα στα τρία μέτρα. Χάρη 

στο ειδικό σχήμα των δοντιών, ο κίνδυνος για ζημιές από σωματίδια 
που εκσφενδονίζονται μειώνεται στο ελάχιστο. Το αποτέλεσμα:  
περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και ταχύτερη 
πρόοδος της εργασίας.

ό ίδ

95

4



Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Στρογγυλές μεσινέζες (καρούλια)

Κωδικός  Τιμή
Καρούλι    1,4 mm x 16,0 m   0000 930 2284  3,39 €
Καρούλι    1,6 mm x 20,0 m  0000 930 2334  4,19 €
Καρούλι    2,0 mm x 15,3 m  0000 930 2335  3,39 €
Καρούλι    2,0 mm x  62,0 m  0000 930 2336  8,60 €
Καρούλι    2,0 mm x 123,0 m  0000 930 2337  14,00 €
Καρούλι    2,0 mm x 370,4 m  0000 930 2263  31,00 €
Καρούλι    2,4 mm x 14,6 m  0000 930 2338  3,90 €
Καρούλι    2,4 mm x 43,0 m  0000 930 2339  8,40 €
Καρούλι    2,4 mm x 86,0 m  0000 930 2340  14,00 €
Καρούλι    2,4 mm x 261,0 m  0000 930 2246  31,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 9,8 m  0000 930 2341  3,60 €
Καρούλι    2,7 mm x 68,0 m  0000 930 2343  13,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 215,0 m  0000 930 2227  31,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 359,0 m  0000 930 2289  47,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 55,0 m  0000 930 2344  13,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 168,0 m  0000 930 2542  31,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 280,0 m  0000 930 2543  47,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 6,8 m  0000 930 2345  3,70 €
Καρούλι    3,3 mm x 40,0 m  0000 930 2347  12,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 141,8 m  0000 930 2287  31,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 263,3 m  0000 930 2290  47,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 591,0 m  0000 930 2569  113,00 €
Καρούλι    4,0 mm x   28,0 m  �  0000 930 3607  14,00 €
Καρούλι    4,0 mm x   90,0 m  �  0000 930 3603  31,00 €

Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro  
με σταυροειδές σχήμα (καρούλια)

Κωδικός  Τιμή
Καρούλι    2,7 mm x 27,0 m 0000 930 4301  12,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 55,0 m 0000 930 4304  22,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 22,0 m 0000 930 4302  12,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 45,0 m 0000 930 4305  22,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Για DuroCut

NEO

Μεσινέζα υψηλής  
τεχνολογίας CF3 Pro

Η μεσινέζα CF3 Pro είναι ένα νήμα κοπής 
εξαιρετικής αντοχής. Αυτή η μεσινέζα 3 συστατικών 
αποτελείται από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας. Αυτό 
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μεσινέζας. Χάρη στην ειδι-
κή κατασκευή της μεσινέζας, η ένταση του «σφυρίγμα-
τος» που δημιουργείται κατά την κοπή είναι αισθητά πιο 
χαμηλή. Η νέα διατομή σταυροειδούς σχήματος εξασφαλί-
ζει υψηλότερη απόδοση και πιο καθαρά αποτελέσματα 
στην κοπή άκρων. Η μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας είναι  
 συμβατή με πολλές κεφαλές κοπής της STIHL.

Μεσινέζες

  Πλούσια γκάμα από μεσινέζες

  Από ανθεκτικό υλικό που διατηρεί  
την ελαστικότητα του για πολύ χρόνο 

 Με διάφορες διατομές κα διαμέτρους 

  Ο χρωματικός κωδικός διευκολύνει  
την επιλογή του κατάλληλου νήματος

NEO
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Πεντάγωνες μεσινέζες (καρούλια)

Κωδικός  Τιμή
Καρούλι    2,4 mm x 50,0 m 0000 930 3340  8,60 €
Καρούλι    2,4 mm x 100,0 m 0000 930 3301  15,50 €
Καρούλι    2,4 mm x 300,0 m 0000 930 3339  31,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 80,0 m 0000 930 3343  14,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 222,0 m 0000 930 3303  31,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 60,0 m 0000 930 3304  15,50 €
Καρούλι    3,0 mm x 210,0 m 0000 930 3305  31,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 350,0 m 0000 930 3306  47,00 €

Τετράγωνες μεσινέζες (καρούλια)

Κωδικός  Τιμή
Καρούλι    2,4 mm x 43,0 m  0000 930 2640  8,40 €
Καρούλι    2,4 mm x 86,0 m  0000 930 2641  15,50 €
Καρούλι    2,4 mm x 261,0 m  0000 930 2612  31,00 €
Καρούλι    2,4 mm x 434,0 m  0000 930 2613  47,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 34,0 m  0000 930 2642  8,30 €
Καρούλι    2,7 mm x 68,0 m  0000 930 2643  14,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 215,0 m  0000 930 2616  31,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 358,0 m  0000 930 2617  47,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 55,0 m  0000 930 2644  14,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 168,0 m  0000 930 2619  31,00 €
Καρούλι    3,0 mm x 280,0 m  0000 930 2620  47,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 40,0 m  0000 930 2645  12,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 142,0 m  0000 930 2622  31,00 €
Καρούλι    3,3 mm x 236,0 m  0000 930 2623  47,00 €

Στρογγυλές και αθόρυβες μεσινέζες (καρούλια)

Κωδικός Τιμή
Καρούλι    1,6 mm x 20,0 m 0000 930 2415  4,80 €
Καρούλι    2,0 mm x 15,3 m 0000 930 2515  4,00 €
Καρούλι    2,0 mm x 62,0 m 0000 930 2513  10,41 €
Καρούλι    2,4 mm x 14,6 m 0000 930 2530  4,70 €
Καρούλι    2,4 mm x 86,0 m 0000 930 2534  17,00 €
Καρούλι    2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2535  33,00 €
Καρούλι    2,7 mm x 9,8 m 0000 930 2519  4,50 €
Καρούλι    2,7 mm x 68,0 m 0000 930 2423  15,01 €
Καρούλι    2,7 mm x  215,0 m 0000 930 2414  33,00 €
Καρούλι    4,0 mm x   28,0 m � 0000 930 3708  15,01 €

Σετ πλαστικών  
μαχαιριών

Για κεφαλή PolyCut, δώδεκα 
πλαστικά μαχαίρια.

Κωδικός 4111 007 1001
Τιμή 9,80 €

Νήματα μεσινέζας

48 νήματα μεσινέζας ανά 
συσκευασία.

Για κεφαλή DuroCut 5-2  
και 20-2, μέγεθος L, 2 mm, 
οδοντωτή
Κωδικός 0000 930 3503
Τιμή 7,50 €

Για κεφαλή DuroCut 20-2  
και 40-4, μέγεθος XL, 3 mm, 
οδοντωτή
Κωδικός 0000 930 3504
Τιμή 11,00 €

Μεσινέζες

1,4 mm – – – –

1,6 mm – – –

2,0 mm – – –

2,4 mm –

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm – –

4,0 mm – – –
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Νήματα μεσινέζας

Για κεφαλή DuroCut 40-4,  
μέγεθος XXL, 4 mm, οδοντωτή
Κωδικός 0000 930 3505
Τιμή 14,00 €

Για κεφαλή DuroCut 40-4,  
μέγεθος XXL, 4 mm, μεσινέζες 
(δεν απεικονίζονται) 
Κωδικός 0000 930 3605
Τιμή 9,80 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τις καινούργιες μεσινέζες σας 
μέσα σε ένα δοχείο με νερό για 24 ώρες. Έτσι όχι μόνο  
αυξάνεται η ελαστικότητα της μεσινέζας, αλλά επιμηκύνεται 
επίσης η διάρκεια ζωής της.

HLLLLL:::
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

Στον ιδιωτικό τους κήπο, ο Τιμ και η Ταμάρα ασχολούνται με μια 
σπειραία. Οι δυο είναι καλά συντονισμένοι μεταξύ τους: «Αυτό είναι  
το σωστό ύψος», φωνάζει ο Τιμ. «Κανονικά η Ταμάρα δεν χρειάζεται τη 
βοήθειά μου, αλλά ο φράχτης είναι τόσο μακρύς που τη βοηθάω με το 
ίσιωμα», εξηγεί, καθώς μαζεύει το κομμένο υλικό. Λίγο πιο μετά, ο Τιμ  
με λίγες μόνο απλές κινήσεις μετατρέπει το εργαλείο Kombi του σε 
φυσητήρα και καθαρίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες.

« Λίγο πιο ψηλά....  
Αυτός είσαι!»

5
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

2 Συνδυάστε τα παραπάνω 
με οποιοδήποτε από  
τα δέκα εργαλεία Kombi.

1 Επιλέξτε έναν από τους 
ισχυρούς κινητήρες Kombi.
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KM 56 RC-E

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 HP, 
4,3 kg �. Για χρήση στον 
κήπο, γύρω από το σπίτι και 
στο κτήμα. STIHL ErgoStart, 
κυκλική λαβή, αορτήρας,  
κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4144 200 0016
Τιμή 309,00 €

KM 94 RC-E

24,1 cm3, 0,9 kW/1,2 HP,  
4,0 kg �. Για επαγγελματική 
χρήση. STIHL ErgoStart,  
λειτουργία μερικού φορτίου 
ECOSPEED, κυκλική λαβή, 
αορτήρας, κινητήρας 2-MIX, 
διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4149 200 0035
Τιμή 419,00 €

Κινητήρες Kombi

  Για την περιποίηση του κήπου και των  
χώρων γύρω από το σπίτι, αλλά και  
μεγάλων εκτάσεων  

  Τρεις ισχυροί κινητήρες με  
διαφορετικά εργαλεία Kombi

  Ένα σύστημα για όλες τις εργασίες 

E = ErgoStart R = Κυκλική λαβή � Βάρος χωρίς καύσιμο

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

KM 130 R

36,3 cm3, 1,4 kW/1,9 HP, 
4,6 kg �. Για επαγγελματική 
χρήση. Κυκλική λαβή, αορτή-
ρας, κινητήρας 4-MIX ® με 
αυτόματη αποσυμπίεση.

Κωδικός 4180 200 0495
Τιμή 535,00 €
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Εργαλεία Kombi

  Δεκατρία πολύπλευρα εργαλεία Kombi

  Απλοί συνδυασμοί  

  Εύκολη αλλαγή

Χορτοκοπτικό  
FS-KM �

Ιδανικό για κοπή σκληρού 
χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις. 
Χλοοκόπτης GSB 230-2,  
βάρος 1,2 kg �.

Κωδικός 4180 200 0478
Τιμή 150,99 €

Κύλινδρος καθαρι-
σμού KW-KM �

Ιδανικός για το σκούπισμα 
πεζοδρομίων και δρόμων. 
Πτερύγια από καουτσούκ,  
με προφυλακτήρα,  
βάρος 7,4 kg �.

Κωδικός 4601 740 4904
Τιμή 465,00 €

Βούρτσα καθαρι-
σμού KB-KM �

Απομακρύνει βρομιά από 
βαθιά αυλάκια και αρμούς. 
Σκληρές τρίχες, βούρτσες 
αντίθετης φοράς, με  
προφυλακτήρα, βάρος  
6,4 kg �.

Κωδικός 4601 740 4905
Τιμή 370,00 €

Φρέζα  
BF-KM �

Για τον εξαερισμό και την 
καλλιέργεια εδαφών. Πλάτος 
εργασίας 22 cm, με προφυ-
λακτήρα, βάρος 4,1 kg.

Κωδικός 4601 740 5000
Τιμή 265,00 €
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� Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Kombi � Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)
� Βάρος χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα � Βάρος με προφυλακτήρα

Ραβδιστικό  
μηχάνημα  
SP-KM �

Για άνετη συγκομιδή ξηρών 
καρπών, φιστικιών και ελιών. 
Δύο χτένια μετατοπισμένα 
μεταξύ τους, εξαιρετικά ελα-
φρύ, χαμηλές δονήσεις. Επι-
τρέπεται για KM 56 RC-E, 
KM 90 R, KM 94 RC-E και 
KM 130 R. Βάρος 2,0 kg.

Κωδικός 4249 740 5000
Τιμή 414,01 €

Φυσητήρας  
BG-KM �

Καθαρίζει δρόμους και εκτά-
σεις από φύλλα και κομμένο 
χόρτο. Ισχυρή δέσμη αέρα, 
βάρος 1,8 kg.

Κωδικός 4606 740 5000
Τιμή 174,00 €

Τηλεσκοπικό  
αλυσοπρίονο 
HT-KM �

Για την περιποίηση δέντρων 
από το έδαφος. Για κατάλλη-
λη προέκταση σωλήνα  
και γωνιακή κεφαλή, βλέπε 
σελίδα 78, βάρος 1,8 kg.

Κωδικός 4182 200 0057
Τιμή 279,00 €

Θαμνοκοπτικό  
FH-KM 135° �

Για κοπή φυτών κοντά στο 
έδαφος και για την άνετη κοπή 
χόρτου σε στενούς χώρους, 
π.χ. σε χώρους στάθμευσης ή 
νησίδες δρόμων. Ρυθμίζεται 
σε πολλαπλές θέσεις, με θέση 
μεταφοράς, βάρος 2,4 kg.

Κωδικός 4230 740 5002 
Τιμή 392,00 €

Παρελκόμενα:  
Γωνιακό επίπεδο μπεκ

Κωδικός 4606 701 8301
Τιμή 11,21 €

Φραχτοκόπτης  
HL-KM 0° �

Κατάλληλο ειδικά για την  
περιποίηση φραχτών με  
μεγάλο ύψος και φάρδος  
και για την καλλωπιστική  
διαμόρφωση θάμνων. Με 
ίσια μαχαίρια. Για κατάλληλη 
γωνιακή κεφαλή, βλέπε  
σελίδα 105, βάρος 1,8 kg.

Κωδικός 4230 740 5004
Τιμή 256,00 €

Φραχτοκόπτης  
HL-KM 135° �

Για την κοπή ψηλών φραχτών 
και για χρήση κοντά στο έδα-
φος. Επιτρέπεται να συνδυα-
στεί με σύστημα μεταφοράς 
στην πλάτη RTS, ρυθμίζεται  
σε πολλαπλές θέσεις, με θέση 
μεταφοράς για εξοικονόμηση 
χώρου, βάρος 2,6 kg.

Κωδικός 4230 740 5000
Τιμή 392,00 €
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

Παρ ελκόμενα για  
το σύστημα Kombi

  Άνετη εργασία και μεταφορά 

  Προεκτάσεις σωλήνα και γωνιακές  
κεφαλές  

  Προφυλακτήρας οδηγού και τσάντα  
μεταφοράς

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Σύστημα μεταφοράς 
στην πλάτη RTS

Ιδανικό για παρατεταμένη 
εργασία, ρυθμίζεται ανάλογα 
με το ανάστημα του χειρι-
στή. Ρυθμιζόμενο ύψος 
ανάρτησης, για HT-KM,  
HL-KM 135°, HL 95, HL 100, 
HLA 85 και HLE 71 (όχι για 
HLE 71 K).

Κωδικός 0000 790 4400
Τιμή 152,00 €

Προφυλακτήρας 
οδηγού

Προστατεύει τη μύτη του  
κοπτικού εξαρτήματος από 
φθορά κατά την εργασία  
κοντά σε τοίχους και στο 
έδαφος.

Κωδικός 4230 007 1005
Τιμή 17,60 €
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 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart GSB = Χλοοκόπτης
R = Κυκλική λαβή

Κινητήρες Kombi

KM 56 RC-E 4144 200 0016 309,00 27,2 0,8 / 1,1

KM 94 RC-E 4149 200 0035 419,00 24,1 0,9 / 1,2

KM 130 R 4180 200 0495 535,00 36,3 1,4 / 1,9

Εργαλεία Kombi για κινητήρα Kombi

FS-KM GSB 230-2 4180 200 0478 150,99 – –

KW-KM 4601 740 4904 465,00 – –

KB-KM 4601 740 4905 370,00 – –

BF-KM 4601 740 5000 265,00 – –

BG-KM 4606 740 5000 174,00 – –

HT-KM 4182 200 0057 279,00 – –

FH-KM 135° � 4230 740 5002 392,00 – –

HL-KM 0° 4230 740 5004 256,00 – –

HL-KM 135° � 4230 740 5000 392,00 – –

SP-KM � 4249 740 5000 414,01 – –
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Προεκτάσεις σωλήνα

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και  
HL-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.

Κωδικός 0000 710 7100, Τιμή 75,01 €

Γωνιακή κεφαλή

Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM  
(μοντέλο 0°).

Κωδικός 4138 640 0201, Τιμή 115,01 €

Τσάντα  
μεταφοράς

Ιδανική για τη μεταφορά και τη φύλαξη του κινητήρα Kombi  
με κυκλική λαβή, μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. 
Επίσης κατάλληλη για HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85  
και BGA 100.

Κωδικός 0000 881 0507, Τιμή 39,00 €

Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT KM.  
Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.

Κωδικός 4140 710 7131, Τιμή 95,01 €

Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM. 
Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από αλουμίνιο, 
εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.

Κωδικός 4180 710 7105, Τιμή 130,00 €
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� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Χωρίς σωλήνα αέρα/μπεκ 	 Βάρος χωρίς καύσιμο
�  Μέγιστες τιμές από όλα τα εργαλεία Kombi � Η κεφαλή ρυθμίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένες γωνίες � χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 �  Επιτρέπεται για KM 56 RC-E, KM 90 R,  

KM 94 RC-E και KM 130 R

 Βάρος με προφυλακτήρα

� Κατά τη χρήση ως φυσητήρα

4,3 	 96 107 8,5 / 7,7 16 59 845 71 1.140 84 – – – – /– 2-MIX

4,0 	 95 109 7,2 / 7,2 16 59 845 71 1.140 90 – – – – /– 2-MIX

4,6 	 99 112 9,7 / 9,4 21 68 965 81 1.300 92 – – – – /– 4-MIX ®

1,2 � – – – – – – – – – 94 � – – – – / – –

7,4 
 – – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

6,4 
 – – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

4,1 – – – – – – – – – 100 – 22 – – / – –

1,8 – – – – – – – – – 89 – – – – /– – –

1,8 – – – – – – – – – 126 30 – – – /– – –

2,4 – – – – – – – – – 133 25 – – – / – –

1,8 – – – – – – – – – 116 50 – – – /– – –

2,6 – – – – – – – – – 160 50 – – – /– – –

2,0 – – – – – – – – – 145 – – – – /– – –
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1  Τεχνολογία κινητήρων με χάρτινο φίλτρο αέρα
  Για πιο εύκολη εκκίνηση, το καρμπιρατέρ είναι εφοδιασμένο 

με μια χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Μια αντλία επιτάχυν-
σης φροντίζει για εύκολο ανέβασμα στροφών. Το χάρτινο 
φίλτρο αέρα εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητή-
ρα από σκόνη και ακαθαρσίες.

2  Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
  Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα 

σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

3  Λαβή μεταφοράς
  Χάρη στη λαβή μεταφοράς, το σύστημα Multi της STIHL 

φορτώνεται και ξεφορτώνεται εύκολα από το αυτοκίνητο.

4  Πτυσσόμενο πλαίσιο
  Το σύστημα Multi της STIHL διπλώνεται γρήγορα και εύκολα, 

ακόμα και χωρίς αφαίρεση του εργαλείου, και έτσι δεν απαιτεί 
παρά ελάχιστο χώρο για μεταφορά και αποθήκευση. 

Τεχνολογία Άνεση

Εύκολη  
μεταφορά

3

Πιο εύκολη  
εκκίνηση

1

4 Οικονομία σε  
χώρο φύλαξης

Απλός χειρισμός 2

Συνδυάστε ένα από τα  
6 εξαρτήματα και είστε 
έτοιμοι.
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Κινητήρας Multi MM 55

  Για ποικίλες χρήσεις: Για περιποίηση  
του γκαζόν, επεξεργασία του εδάφους  
και καθάρισμα επιφανειών

  Δυνατός κινητήρας Multi 

 Συνδυάζεται με πολλά εργαλεία Multi 

  Πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά

MM 55

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 HP, 7,9 kg �. Ιδανικό για τις πιο ποικί-
λες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, την επεξεργασία 
του εδάφους και το καθάρισμα εκτάσεων. Δυνατός κινητήρας 
για τα εργαλεία Multi της STIHL. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, 
λαβή μεταφοράς, χάρτινο φίλτρο αέρα, πτυσσόμενο πλαίσιο.

Κωδικός 4601 011 5400, Τιμή 390,00 €

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s 2
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Multi Κινητήρας

MM 55 4601 011 5400 390,00 27,2
0,75 /  

1,0
7,9 92 102

2,4 /  
3,6

� Βάρος χωρίς καύσιμο και εργαλείο
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Σύστημα Kombi και σύστημα Multi

Εργαλεία Multi και 
παρελκόμενα

  Επτά πρακτικά εργαλεία Multi  
για τις πιο ποικίλες εργασίες

   Απλή αλλαγή του εργαλείου με  
ελάχιστους χειρισμούς

Φρέζα  
BF-MM

Οργώνει σκληρά και βαριά 
αργιλώδη εδάφη. Ιδανική για 
επανακαλλιέργεια και χαλά-
ρωμα εδαφών, πλάτος εργα-
σίας 22 cm, βάρος 2,0 kg. 

Κωδικός 4601 740 4605 
Τιμή 76,00 €

Κοπτικό μπορντού-
ρας FC-MM �

Κόβει άκρα σε γκαζόν και 
παρτέρια με βαθιά τομή μέ-
χρι τις ρίζες, βάρος 0,8 kg.

Κωδικός 4601 740 4603
Τιμή 44,00 €

Εξαερωτήρας  
γκαζόν RL-MM �

Ενισχύει την ανάπτυξη των 
ριζών. Δημιουργεί μικρές 
τρύπες στον χλοοτάπητα 
που βελτιώνουν την τροφο-
δοσία με θρεπτικές ουσίες 
και τον αερισμό, πλάτος ερ-
γασίας 20 cm, βάρος 2,0 kg.

Κωδικός 4601 740 4600
Τιμή 76,00 €

Σβολοθρυμματι-
στής BK-MM

Ιδανικός για λεπτεπίλεπτες 
εργασίες. Διανέμει λεπτό-
κοκκα αμμώδη εδάφη  
και θρυμματίζει σβόλους,  
πλάτος εργασίας 22 cm,  
βάρος 2,0 kg.

Κωδικός 4601 740 4606
Τιμή 76,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Βούρτσα καθαρι-
σμού KB-MM �

Καθαρίζει αρμούς και  
ανώμαλες επιφάνειες από 
φυσική πέτρα, με προστα-
τευτικό κάλυμμα, πλάτος  
εργασίας 60 cm, βάρος  
4,2 kg.

Κωδικός 4601 740 4602
Τιμή 185,00 €

Ρυθμιστής σκαπτικού 
εργαλείου

Μεταβάλλει το βάθος  
κατεργασίας και την  
ταχύτητα επεξεργασίας του 
εδάφους, ανασηκώνοντας 
ελαφρά ή ασκώντας περισ-
σότερη πίεση στο εργαλείο.

Κωδικός 4601 740 4800
Τιμή 15,01 €

Πρόσθετα βαρίδια

Για BF-MM και BK-MM. Ιδανι-
κό συμπλήρωμα για τη φρέζα 
και τον σβολοθρυμματιστή. 
Αυξάνει την πίεση που ασκεί-
ται στο εργαλείο, εξασφαλίζο-
ντας βαθύτερη επεξεργασία 
του εδάφους.

Κωδικός 4601 730 4500
Τιμή 44,00 €

Σετ τροχών

Για MF-MM �, KW-MM �  
και KB-MM �. Επιτρέπει ένα 
ελαφρύ ανασήκωμα του  
εργαλείου, μειώνοντας την 
αντίσταση τριβής κατά την 
απομάκρυνση βρύων, το 
βούρτσισμα και το σκούπι-
σμα. Βελτιώνει την ευκινησία.

Κωδικός 4601 007 1008
Τιμή 45,01 €

Κύλινδρος καθαρι-
σμού KW-MM �

Ιδανικός για το σκούπισμα 
πεζοδρομίων και δρόμων. 
Καθαρίζει από χώμα, άμμο, 
μικρές πέτρες και φύλλα. 
Χωρίς προστατευτικό κάλυμ-
μα, πλάτος εργασίας 60 cm, 
βάρος 3,7 kg.

Κωδικός 4601 740 4604
Τιμή 262,00 €

� Συνιστάται η χρήση τροχών � Απαιτείται η χρήση τροχών
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Πυξάρια, λιγούστρα, δάφνες ... Στα εκτενή κτήματα υπάρχουν φράχτες 
εκατοντάδων μέτρων που χρειάζονται περιποίηση. Όπως ένας 
τεράστιος φράχτης από μπαμπού, που το ύψος του έχει ξεπεράσει το 
μπόι ανθρώπου. Αυτή είναι η τελευταία από τις εργασίες κοπής που 
πρέπει να γίνουν σήμερα. Ο Ντανίλο και ο Μίχαελ, εκτός από ψαλίδι 
μπορντούρας, χρησιμοποιούν και έναν φραχτοκόπτη. Χάρη στα 
στρεφόμενα μαχαίρια, οι άντρες μπορούν να εργαστούν με μεγάλη 
ευελιξία και να ολοκληρώσουν τη δουλειά πριν τη λήξη της ημέρας.

 

« Πιο τέλεια νομίζω  
δεν γίνεται».
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Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται  
μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την ιστοσελίδα μας 
www.stihl.gr. 

1  STIHL ErgoStart (E)
  Ένα ελατήριο ανάμεσα στην τροχα-

λία της μίζας και τον στροφαλοφόρο 
άξονα αναλαμβάνει το έργο που 
απαιτείται για την εκκίνηση, έτσι 
ώστε να μη χρειάζεται να τραβήξετε 
το κορδόνι. Αυτό επιτρέπει άνετη 
εκκίνηση, χωρίς καθόλου κόπο.

2  Κινητήρας ελαφριάς κατασκευής
  Χρησιμοποιώντας το μαγνήσιο και 

το αλουμίνιο ως πρώτες ύλες για  
τα εξαρτήματα των κινητήρων και 
συστημάτων κίνησης μας, μπορούμε 
να κατασκευάσουμε μηχανήματα  
με ασυναγώνιστο μικρό βάρος.

6   Βιδωτός προφυλακτήρας για  
προστασία από κοψίματα

  Προστατεύει τον χρήστη από  
τραυματισμούς, αλλάζει εύκολα  
σε περίπτωση φθοράς.

7   Βιδωτό προστατευτικό οδηγού
  Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού 

από φθορά και διευκολύνει την εργα-
σία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

3  Αντιδονητικό σύστημα STIHL
  Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατή-

ρια ελαττώνουν τη μετάδοση των 
κραδασμών του κινητήρα στα χέρια 
σας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά  
ξεκούραστη εργασία. 

4   Μελετημένη γεωμετρία  
μαχαιριών

  Η γεωμετρία των μαχαιριών και οι κε-
φαλές που είναι ειδικά σχεδιασμένες 
για κλάδεμα και λεπτομερή κοπή 
αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την υψη-
λότερη δυνατή απόδοση κοπής.

5   Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει  
χωρίς εργαλεία

  Ειδική τάπα για γρήγορο,  
απλό άνοιγμα και κλείσιμο του  
ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.

Προστασία  
από ζημιές

7

5 Απλός  
ανεφοδιασμός

6 Αυξημένη ασφάλεια

2 Μικρό βάρος

3 Εργασία χωρίς κόπο

4 Εξαιρετική απόδοση 
κοπής

1 Πολύ εύκολη  
εκκίνηση

Τεχνολογία Άνεση Ασφάλεια
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Βενζινοκίνητα ψαλίδια 
μπορντούρας

   Ισχυρά μηχανήματα με μικρό βάρος  
και μεγάλη ισχύς

  Για χρήση σε μεγάλα κτήματα.  

  Για την περιποίηση πάρκων και  
χώρων πρασίνου  

  Για άριστη κοπή πυκνών φραχτών  
και καλλωπιστικών θάμνων

HS 45

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 HP, 4,7 kg �. Μοντέλο για τον αρχά-
ριο, για την περιποίηση των θάμνων του κήπου. Αντιδονητικό 
σύστημα STIHL, σύστημα STIHL ElastoStart, σύστημα φίλτραν-
σης αέρα μακράς διαρκείας, κινητήρας 2-MIX, μαχαίρια μονό-
πλευρης κοπής, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστα-
σία από κοψίματα.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
60 cm 4228 011 2927 349,00 €

HS 56 C-E

21,4 cm3, 0,65 kW/0,9 HP, 4,5 kg �. Ιδανικό για αρχιτέκτο-
νες τοπίων και αγρότες. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστη-
μα STIHL ErgoStart, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρ-
κείας, κινητήρας 2-MIX, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει 
χωρίς εργαλεία, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, βιδωτός  
προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
60 cm 4242 011 2943 499,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ R = Μοντέλο για κλάδεμα

HS 82 R

22,7 cm3, 0,7 kW/1,0 HP, από 5,4 kg �. Επαγγελματικό  
μηχάνημα με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή.  
Κινητήρας 2-MIX, αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα  
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας, μαχαίρια αμφίπλευρης  
κοπής σε έκδοση για κλάδεμα, στρεφόμενη λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό  
οδηγού, διακόπτης λειτουργίας.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
60 cm 4237 011 2940 569,00 €
75 cm 4237 011 2941 599,00 €

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

Επαναφορτιζόμενο  
ψαλίδι θάμνων και 
επαναφορτιζόμενα  
ψαλίδια μπορντούρας

 Για ιδιώτες και επαγγελματίες 

  Για κοπή φραχτών σε περιοχές με ευαισθη-
σία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, 
νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία

 Απλός και ευχάριστος χειρισμός  

 Εξαιρετική απόδοση κοπής
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HSA 25

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και 
περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων 
με μικρά φύλλα, μέγιστη διάμετρος κλαδιών 8 mm. Εφοδιασμένο 
με μαχαίρι χόρτου, είναι επίσης κατάλληλο για ξάκρισμα του 
γκαζόν γύρω από πλακόστρωτα, παρτέρια με λουλούδια και  
τοίχους. Εργονομική λαβή με επένδυση από καουτσούκ, μαχαίρι 
διπλής διαδρομής για δυνατή κοπή και χαμηλούς κραδασμούς. 
Βάρος 0,6 kg�. Η μπαταρία είναι κατάλληλη μόνο για το μοντέλο 
HSA 25. Για εργασίες κοντά στο έδαφος, συνιστούμε να χρησι-
μοποιήσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα (σελίδα 118).

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
1  μπαταρία ιόντων λιθίου, 21,6 Wh (10,8 V, 2,0 Ah),  

χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 110 λεπτά 
1  φορτιστής, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 140 / 180 λεπτά 

(80  %/100  %)
1 μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 17 cm
1 μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 11 cm
1 τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
17 cm 4515 011 3500 139,00 €

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
� Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.

HSA 65

Ισχυρό και αθόρυβο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας 
με δυνατή μπαταρία ιόντων λιθίου. Υψηλός αριθμός διαδρο-
μών, μαχαίρια με μήκος κοπής 50 cm, μεγάλη απόσταση  
ανάμεσα στα δόντια και μεγάλο ύψος δοντιών για κλαδιά με 
διάμετρο έως 22 mm, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, βάρος 
3,5 kg �.

HSA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4851 011 3500 279,00 €

Σετ HSA 65 με AP 100 και AL 100
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4851 200 0083 439,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

HSA 85

Δυνατό, αθόρυβο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με 
υψηλό αριθμό διαδρομών και ειδικά μαχαίρια με μήκος κοπής 
60 cm. Μεγάλη απόσταση δοντιών και μεγάλος ύψος δοντιών 
για κλαδιά με διάμετρο έως και 22 mm. Ιδανικό για επαγγελμα-
τική χρήση στη συντήρηση χώρων πρασίνου. Μαχαίρια με  
δόντια αμφίπλευρης κόψης, βάρος 3,7 kg �.

HSA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
62 cm 4851 011 3501 329,00 €

Σετ HSA 85 με AP 100 και AL 100
Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
62 cm 4851 200 0084 485,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 
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HSE 42

230 V, 420 W, 3,0 kg �. Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και  
κλάδεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυ-
λακτήρας για προστασία από κοψίματα, μικρός προφυλακτή-
ρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαίρια μονόπλευρης 
κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
45 cm 4818 011 3500 99,00 €

HSE 52

230 V, 460 W, 3,1 kg �. Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και κλά-
δεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυλα-
κτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτός προφυλακτήρας 
οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαι-
ριών, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια  
καλωδίου, προστατευτικό οδηγού στη μύτη του μαχαιριού.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4818 011 3501 129,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Βάρος χωρίς καλώδιο

Ηλεκτρικά ψαλίδια 
μπορντούρας

  Για την κοπή φραχτών και θάμνων  
κοντά στο σπίτι

  Απλό στον χειρισμό 

  Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο!

116

6

www.stihl.gr

HSE 61

230 V, 500 W, 3,9 kg �. Με στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων για 
ευελιξία και ευκολία κοπής. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, 
βιδωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της  
εμβέλειας, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, με απόσβεση  
δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
50 cm 4812 011 3526 179,00 €

HSE 71

230 V, 600 W, από 4,1 kg �. Κατάλληλο για χοντρά κλαδιά.  
Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βιδωτό προστατευτικό  
οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, μαχαίρια μονό-
πλευρης κοπής, στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων, με απόσβεση  
δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής Κωδικός Τιμή
60 cm 4812 011 3527 209,00 €
70 cm 4812 011 3528 229,00 €

Παρελκόμενα για  
ψαλίδια μπορντούρας

  Πρακτικά βοηθήματα για πιο  
ελαφριά εργασία 

 Προστατευτικά οδηγών και συλλέκτες 

  Σετ μετατροπής για ρυθμιζόμενη  
χάρη δοντιών
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  Βασικός  
εξοπλισμός

E = ErgoStart � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 
R =  Μοντέλο  

για κλάδεμα
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Βενζινοκίνητα ψαλίδια μπορντούρας

HS 45 4228 011 2927 349,00 60

HS 56 C-E 4242 011 2943 499,00 60

HS 82 R 4237 011 2940 569,00 60

HS 82 R 4237 011 2941 599,00 75

Επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας

HSA 25 4515 011 3500 139,00 17

HSA 65 Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 4851 011 3500 279,00 
 50

Σετ HSA 65 με 
Μέχρι εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων!

AP 100 + AL 100
4851 200 0083 439,00 50

HSA 85 Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 4851 011 3501 329,00 
 62

Σετ HSA 85 με 
Μέχρι εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων!

AP 100 + AL 100
4851 200 0084 485,00 62

Ηλεκτρικά ψαλίδια μπορντούρας

HSE 42 4818 011 3500 99,00 45

HSE 52 4818 011 3501 129,00 50

HSE 61 4812 011 3526 179,00 50

HSE 71 4812 011 3527 209,00 60

HSE 71 4812 011 3528 229,00 70

Τηλεσκοπικός  
σωλήνας για  
HSA 25

Επιτρέπει εργασία με το 
HSA 25 σε όρθια στάση.  
Αλλαγή μπαταρίας στη λαβή 
χειρισμού, τηλεσκοπικός  
σωλήνας 95 –110 cm χωρίς 
διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας 
ρυθμιζόμενη κατά 125°,  
ρόδες χαμηλής αντίστασης.

Κωδικός 4515 710 7100 
Τιμή αναμέται

Προστατευτικά  
οδηγών

Προστατεύει τη μύτη του 
μαχαιριού από ζημιές  
κατά την εργασία κοντά σε 
τοίχους και στο έδαφος.

Κατάλληλο για HS 56 C-E,  
HS 81 T, HS 82 T
Κωδικός 4237 792 9000 
Τιμή 10,41 €

Κατάλληλο για HS 81 R,  
HS 82 R
Κωδικός 4237 790 9802 
Τιμή 10,70 €

Συλλέκτες για  
μαχαίρια

Μαζεύει και απομακρύνει τα 
κομμένα κλαδάκια. Στερεώ-
νεται και στις δύο πλευρές.

Για HSA 66, HSA 86, όλα τα 
μοντέλα HSE και HLA, για  
μήκος κοπής 50 cm, τοποθέ-
τηση χωρίς εργαλεία.
Κωδικός 4859 740 3300 
Τιμή 34,00 €

 NEO  Για HS 86 R, HS 87 R  
με μήκος κοπής 75 cm.
Κωδικός 4237 740 3302 
Τιμή 14,90 €

Σετ μετατροπής για 
ρυθμιζόμενη χάρη 
δοντιών

Σετ για τη ρύθμιση της  
χάρης σε περίπτωση  
φθοράς των μαχαιριών.

Σετ ρύθμισης χάρης  
μαχαιριών, 60 cm.

Κατάλληλο για HS 81 R,  
HS 82 R
Κωδικός 4237 007 1008
Τιμή 15,01 €

Σετ ρύθμισης χάρης  
μαχαιριών, 75 cm.

Κατάλληλο γιαHS 81 R,  
HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R
Κωδικός 4237 007 1009
Τιμή 19,00 €

NEO

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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� Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα � Βάρος χωρίς μπαταρία και φορτιστή 
 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
� Βάρος χωρίς μπαταρία 	 Βάρος χωρίς καλώδιο
� Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή � Με μαχαίρι θάμνων/με μαχαίρι χόρτου

27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 � 97 107 10,0 / 9,0 110 – – 3.800 30 2-MIX

21,4 0,65 / 0,9 – – 4,5 � 95 107 4,7 / 5,5 104 – – 3.640 34 2-MIX

22,7 0,7 / 1,0 – – 5,4 � 94 106 2,2 / 2,8 120 – – 3.200 38 2-MIX

22,7 0,7 / 1,0 – – 5,7 � 94 106 2,7 / 3,0 135 – – 3.200 38 2-MIX

– – – – 0,6 � 70 80 1,2 / 1,4 � 50 – – – – – 2.000 19 –

– – – – 3,5 � 83 94 2,1 / 1,6 103 – – – – – 3.000 30 –

– – – – 4,3 � 83 94 2,1 / 1,6 103 – – – – – 3.000 30 –

– – – – 3,7 � 83 94 2,2 / 1,7 116 – – – – – 3.000 30 –

– – – – 4,5 � 83 94 2,2 / 1,7 116 – – – – – 3.000 30 –

– – 230 420 3,0 	 84 95 3,1 / 1,5 92 – – – – – 3.400 21 –

– – 230 460 3,1 	 84 95 3,1 / 1,5 101 – – – – – 3.400 23 –

– – 230 500 3,9 	 83 94 3,6 / 3,2 113 – – – – 3.200 29 –

– – 230 600 4,1 	 85 96 3,2 / 2,0 123 – – – – 2.800 36 –

– – 230 600 4,2 	 85 96 3,2 / 2,0 133 – – – – 2.800 36 –
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Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που ανα-
φέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. 
Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την ιστοσελίδα 
μας www.stihl.gr. 

1   Σύστημα μαχαιριών
  Τα μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής εξα-

σφαλίζουν δυνατή και ακριβή κοπή, 
ακόμα και σε φυτά με χοντρά κλαδιά.

2   Κινητήρας STIHL 4-MIX ®

  Ο κινητήρας 4-MIX ® της STIHL  
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του  
δίχρονου και τετράχρονου κινητήρα. 
Χαμηλή κατανάλωση, λίγα καυσαέρια, 
δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχά-
ριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική 
δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

6  Σύστημα ταχείας ρύθμισης
  Το μαχαίρι ρυθμίζεται προς δύο  

κατευθύνσεις, σε προκαθορισμένες 
γωνίες έως 135°.

7   Θέση μεταφοράς
  Για εξοικονόμηση χώρου κατά τη  

μεταφορά, τα μαχαίρια στο μοντέλο 
αυτό μπορούν να διπλωθούν και να 
σταθεροποιηθούν.

3   Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
  Η λαβή πολλαπλών λειτουργιών 

στους φραχτοκόπτες επιτρέπει  
εύκολο έλεγχο όλων των λειτουρ-
γιών του κινητήρα.

4   Ελαφρύ σύστημα μετάδοσης
  Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο 

από μαγνήσιο και επομένως πολύ 
ελαφρύ.

5   Κυκλική λαβή
  Η κυκλική λαβή εξασφαλίζει μια  

μεγάλη ελευθερία κινήσεων και απλό 
χειρισμό, ακόμα και σε δυσπρόσιτα 
σημεία.

Εύκολη ρύθμιση 6

Άνετος χειρισμός 3

Εύκολος  
χειρισμός

5

Απλή μεταφορά 7

1 Εξαιρετική  
απόδοση κοπής

2 Χαμηλή κατανάλωση

4 Μικρό βάρος

Τεχνολογία Άνεση Ασφάλεια
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Φραχτοκόπτες και 
παρελκόμενα

  Για επαγγελματίες στην συντήρηση  
χώρων πρασίνου, αλλά και για τον  
απαιτητικό ιδιώτη

  Διατίθεται με κοντό ή μακρύ σωλήνα

  Για φράκτες με μεγάλο φάρδος, ύψος ή  
μήκος, αλλά και για φυτών εδαφοκάλυψης 
και χαμόκλαδα κοντά στο σπίτι

  Πρακτικά βοηθήματα για πιο ελαφριά  
εργασία

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

HL 95

28,4 cm3, 0,95 kW/1,3 HP, 
6,9 kg �. Ιδανικό για το  
κούρεμα φραχτών και χρήση 
κοντά στο έδαφος. Αντιδο-
νητικό σύστημα STIHL,  
αυτόματος αποσυμπίεση,  
κινητήρας 4-MIX ®, μαχαίρι 
στρεφόμενο κατά 135°, μα-
χαίρια αμφίπλευρης κοπής, 
συνολικό μήκος 248 cm.

Κωδικός 4280 200 0026
Τιμή 749,00 €

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

135°
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Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες

HLA 85

Επαναφορτιζόμενος φραχτο-
κόπτης για επαγγελματική 
χρήση, με μεγάλη εμβέλεια 
χάρη στον τηλεσκοπικό σω-
λήνα. Αδιαβάθμητη ρύθμιση 
στροφών, ιδανικές δυνατό-
τητες ρύθμισης για κοπή 
πάνω από το κεφάλι, στο 
ύψος των γοφών και κοντά 
στο έδαφος, μαχαίρια στρε-
φόμενα κατά 115°, μαχαίρια 
αμφίπλευρης κοπής, ρύθμιση 
μήκους σωλήνα με σφιγκτήρα 
χωρίς εργαλεία. Μήκος μετα-
φοράς 180 cm, συνολικό μήκος 
260 – 330 cm, βάρος 4,4 kg �.

HLA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4859 011 2920
Τιμή 519,00 €

Σετ HLA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4859 200 0035 
Τιμή 655,00 €

HLE 71

230 V, 600 W, 5,9 kg �.  
Ιδανικό για την κοπή ψηλών 
και φαρδιών φραχτών σε  
χώρους με ευαισθησία στον 
θόρυβο. Μαχαίρι στρεφόμε-
νο κατά 125°, μαχαίρια αμφί-
πλευρης κοπής, καουτσου-
κένια λαβή 2 στοιχείων,  
θέση μεταφοράς, ασφάλεια 
υπερφόρτωσης, ασφάλεια 
καλωδίου, συνολικό μήκος 
254 cm.

Κωδικός 4813 011 2909
Τιμή 449,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

HLA 65

Επαναφορτιζόμενος φραχτο-
κόπτης για φράχτες μεγάλου 
ύψους και φάρδους. Σταθερή 
διαδρομή μαχαιριών κάτω 
από φορτίο, πτυσσόμενος, 
δυνατότητα ρύθμισης για  
εργασία στο ύψος του κεφα-
λιού, στο ύψος των γοφών  
και κοντά στο έδαφος, μαχαί-
ρια στρεφόμενα κατά 115°, 
μεγάλη εμβέλεια, μαχαίρια 
αμφίπλευρης κοπής, μήκος 
μεταφοράς 125 cm, συνολι-
κό μήκος 205 cm, βάρος 
3,5 kg �.

HLA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή 
Κωδικός 4859 011 2900
Τιμή 419,00 €

Σετ HLA 65 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4859 200 0018
Τιμή 619,00 € 

125°

115°

115°

 Τ
ηλ

εσ
κο

π
ικ

ός
 σ

ω
λή

να
ς 

� Βάρος χωρίς μπαταρία
� Βάρος χωρίς καλώδιο

NEO

 

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθ ίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.

122

6

www.stihl.gr

Συλλέκτης

Μαζεύει και απομακρύνει τα 
κομμένα κλαδάκια. Μήκος 
κοπής 50 cm, στερεώνεται 
χωρίς εργαλεία και στις δύο 
πλευρές, για HSA 65,  
HSA 85 και όλα τα μοντέλα 
HLA και HSE.

Κωδικός 4859 740 3300
Τιμή 34,00 €

Προστατευτικό  
οδηγού

Προστατεύει τη μύτη του 
μαχαιριού από ζημιές κατά 
την εργασία κοντά σε τοί-
χους και στο έδαφος (όχι  
κατάλληλος για HLA).

Κωδικός 4230 007 1005
Τιμή 17,60 €

Σύστημα μεταφοράς 
στην πλάτη RTS

Για πολύωρη χρήση. Προ-
σαρμόζεται στο ανάστημα, 
ρυθμιζόμενο ύψος ανάρτη-
σης, για HL 95, HL 100, 
HLA 65, HLA 85, HLE 71 
(όχι HLE 71 K), HTA 65,  
HTA 85, HT-KM, HL-KM 135°.

Κωδικός 0000 790 4400
Τιμή 152,00 €

Τσάντα μεταφοράς

Ιδανική για την καθαρή μετα-
φορά και φύλαξη του HLA 
65 μαζί με τη μπαταρία και 
τον φορτιστή. Επίσης κατάλ-
ληλος για HSA 66, HSA 86, 
BGA 85, BGA 100 και όλους 
τους κινητήρες Kombi.

Κωδικός 0000 881 0507
Τιμή 39,00 €
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  Βασικός  
εξοπλισμός

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Με μαχαίρι � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή �  NEO 
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο 	 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Βενζινοκίνητοι φραχτοκόπτες

HL 95 (135°) 4280 200 0026 749,00 28,4 0,95 / 1,3 – – 6,9 � 89 103 5,2 / 5,0 3.650 50 248 35 4-MIX ®

Ηλεκτρικός φραχτοκόπτης

HLA 65 (115°) 4859 011 2900 419,00 	 – – – – 3,5 � 85 94 3,5 / 3,5 3.000 50 205 33 – – –

Σετ HLA 65 με  
AP 100 + AL 100 4859 200 0018 619,00 – – – – 4,3 � 85 94 3,5 / 3,5 3.000 50 205 33 – – –

HLA 85 � (115°) 4859 011 2920 519,00 	 – – – – 4,4 � 75 94 2,0 / 2,0 3.000 50
260 –  
330

33 – – –

Σετ HLA 85 � με
AP 100 + AL 100 4859 200 0035 655,00 – – – – 6,1 � 75 94 2,0 / 2,0 3.000 50

260 –  
330

33 – – –

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης

HLE 71 (125°) 4813 011 2909 449,00 – – 230 600 5,9 � 84 95 7,6 / 3,6 4.000 50 254 35 – – –
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Ραβδιστικά μηχάνηματα

Κάθε ρίζα ελιάς παράγει μεταξύ πέντε και πενήντα κιλά ελιές τον χρόνο. 
Στον πιο βορεινό ελαιώνα της Ιταλίας, στο Μεράνο, η συγκομιδή της 
ελιάς γίνεται αργά το φθινόπωρο. Στις νότιες πλαγιές του βουνού, οι 
καρποί έχουν πάρει όλο το καλοκαίρι για να ωριμάσουν. Το συνεργείο 
φτάνει εξοπλισμένο με δίχτυα και ελαιοραβδιστικό. Παλαιότερα, η 
συγκομιδή εδώ γινόταν με τα παραδοσιακά χτένια. Σήμερα η πρωτοποριακή 
τεχνολογία αναλαμβάνει το ράβδισμα των κλαδιών. Ο Ντανίλο δοκιμάζει 
τους πρώτους καρπούς: «Ωραία, φαίνεται πως θα έχουμε καλή σοδειά 
φέτος».

« Όλη η δύναμη του ηλίου, 
συγκεντρωμένη σε έναν 
καρπό».

7
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Ραβδιστικά μηχάνηματα

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περι-
γράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισ-
σότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και 
την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1  Χτένι
  Με ραβδάκια από ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ Carbon. 

σε μετατοπισμένη διάταξη.

2   Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας 
  Παρατείνει τα διαστήματα καθαρισμού του φίλτρου και  

εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμα και 
κάτω από ακραίες συνθήκες.

3  Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
  Ενεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυ-

σίμου, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών 
εκκίνησης περίπου κατά 40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύ-
τερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για 
την εκκίνηση. 

4  Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
  Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα 

σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

5   Κεφαλή με μόνιμη λίπανση
  Για λειτουργία χωρίς συντήρηση.

6  Διαιρούμενος σωλήνας από αλουμίνιο
  Ελαφρύς, ανθεκτικός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος με 

επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

Μικρή φθορά 5

Εύκολη εκκίνηση 3

Εργασία χωρίς  
συντήρηση

2

Απλή μεταφορά 6

1 Μικρό βάρος

4 Απλός χειρισμός

Τεχνολογία Άνεση
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Ραβδιστικά μηχάνηματα

  Για την άνετη συγκομιδή μικρών καρπών 
όπως ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια

  Άριστη μετάδοση της παλινδρομικής  
κίνησης στο δέντρο

  Ξεκούραστη εργασία χάρη στις χαμηλές 
δονήσεις

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
� Βάρος χωρίς μπαταρία

SP 451

44,3 cm³, 2,1 kW/2,9 HP, 
13,9 kg�. Δυνατό ραβδιστι-
κό μηχάνημα με γάντζο, για 
ελιές και μικρούς καρπούς. 
Αντιδονητικό σύστημα 
STIHL, σύστημα STIHL 
Elastostart, αορτήρας, μεγά-
λη εμβέλεια, καλή σχέση 
ισχύος προς βάρος.

Μήκος άξονα: 1,82m   
Συνολικό μήκος: 2,79 m
Κωδικός 4246 200 0004
Τιμή 1.489,00 €

Μήκος άξονα: 2,22m    
Συνολικό μήκος: 3,19 m
Κωδικός 4246 200 0005 
Τιμή 1.489,00 €

Μήκος άξονα: 2,60m     
Συνολικό μήκος: 3,57 m
Κωδικός 4246 200 0008
Τιμή 1.489,00 €

SPA 65

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό 
με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη 
και σταθερή ταχύτητα των 
χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέρα-
στη σε σκόνη μονάδα κινητή-
ρα, ηλεκτροκινητήρας EC, 
κρίκος ανάρτησης για απλό 
αορτήρα ώμου, καουτσουκέ-
νια λαβή στον σωλήνα, ιδανι-
κός συνδυασμός με τη μπα-
ταρία AR 2000 ή AR 3000 
για ολοήμερη εργασία.  
Συνολικό μήκος 225 cm,  
βάρος 3,3 kg �.

SPA 65 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4855 011 0700
Τιμή 769,00 €

Σετ SPA 65 με  
AP 100 + AL 100 

Κωδικός 4855 200 0015 
Τιμή 879,00 €

Κατάλληλες μπαταρίες 
ιόντων λιθίου και άλλα 
παρελκόμενα μπορείτε  
να βρείτε στις σελίδες 
18 κ.ε.
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Ραβδιστικά μηχάνηματα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα  
για ραβδιστικά  
μηχανήματα

  Προσαρμοζόμενα εργαλεία με  
διάφορες δυνατότητες χρήσης 

  Προεκτάσεις σωλήνα για  
ευκολότερη εργασία

  Άνετο σύστημα μεταφοράς  
στην πλάτη

KOMBI  
SP-KM

Προσαρμόστε στον κινητήρα 
ΚΟΜΒΙ της επιλογής σας το 
ραβδιστικό SP-KM και απο-
λαύστε άνετη συγκομιδή  
ξηρών καρπών, φιστικιών  
και ελιών. Με δύο χτένια από 
ανθαρκονήμτα μετατοπισμένα 
μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ 
και με χαμηλές δονήσεις εί-
ναι ιδανικό για τη συγκομιδή. 
Κατάλληλο για  KM 56 RC-E, 
KM 90 R, KM 94 RC-E και 
KM 130 R.

Κωδικός 4249 740 5000
Τιμή 414,01 €

Σωλήνες προέκτασης

Από αλουμίνιο. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm,  
βάρος 0,6 kg. Για SP-KM.

Κωδικός 0000 710 7100, Τιμή 75,01 €

Σύστημα μεταφοράς 
στην πλάτη RTS

Για πολύωρη χρήση. Προ-
σαρμόζεται στο ανάστημα, 
ρυθμιζόμενο ύψος ανάρτη-
σης, για HL 95, HL 100,  
HLE 71 (όχι για HLE 71 K), 
HT-KM, HL-KM 135°.

Κωδικός 0000 790 4400 
Τιμή 152,00 €

Από Carbon. Εξαιρετικά ελαφρύς σωλήνας προέκτασης,  
κοίλος άξονας από αλουμίνιο, επέκταση της εμβέλειας 1 m, 
βάρος 0,9 kg. Για SP-KM.

Κωδικός 4180 710 7105, Τιμή 130,00 €
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Βενζινοκίνητα ραβδιστικά

SP 451 (1,82 m άξονα) 4246 200 0004 1.489,00 44,3 2,1 / 2,9 13,9 � 102 113 5,7 / 5,7 279

SP 451 (2,22 m άξονα) 4246 200 0005 1.489,00 44,3 2,1 / 2,9 14,0 � 102 113 5,7 / 5,7 319

SP 451 (2,60 m άξονα) 4246 200 0008 1.489,00 44,3 2,1 / 2,9 14,1 � 102 113 5,7 / 5,7 357

Akku-Ραβδιστικά

SPA 65 4855 011 0700 769,00 � – – 3,3 � 84 95 2,5 / 2,5 225 –

Σετ SPA 65 με  
AP 100 + AL 100 4855 200 0015 879,00 – – 5,0 � 84 95 2,5 / 2,5 225 –
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Προστατευτικά  
σωληνάκια

Τέσσερα προστατευτικά  
σωληνάκια για τα χτένια,  
για τη μείωση των βλαβών 
στα κλαδιά και στις ελιές.  
Για SPA 65 και SP-KM.

Κωδικός 4249 007 1005  
Τιμή 3,30 €

 Βασικός εξοπλισμός � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Βάρος χωρίς μπαταρία � Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
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Συστήματα καθαρισμού

Στις μεγάλες εγκαταστάσεις πρασίνου του πύργου Τράουτμανσντορφ, 
που περιλαμβάνουν και μια επισκέψιμη κλούβα πουλιών και διάφορα 
θερμοκήπια, υπάρχει πάντα δουλειά. Κομμένα κλαδιά και φύλλα πρέπει 
να μαζευτούν, το έδαφος, οι δρόμοι και οι επιφάνειες γυαλιού 
χρειάζονται καθάρισμα. «Τελειώνοντας εδώ, θα συνεχίσουμε στο 
θερμοκήπιο», αποφασίζει ο Βέρνερ, ένας από τους κηπουρούς που ήδη 
φέρνει τον φυσητήρα. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί στον κήπο του 
πύργου Τράουτμανσντορφ δίνουν μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα. 
Στο κάτω-κάτω, οι επισκέπτες πρέπει να αισθάνονται όμορφα.

 

«Με τα μηχανήματα, όλα 
γίνονται σε ελάχιστο χρόνο».
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Συστήματα καθαρισμού

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1   STIHL ErgoStart (E)
  Ένα ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία της μίζας και τον 

στροφαλοφόρο άξονα αναλαμβάνει το έργο που απαιτείται 
για την εκκίνηση, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τραβήξετε 
το κορδόνι. Αυτό επιτρέπει άνετη εκκίνηση, χωρίς καθόλου 
κόπο.

2   Εξάτμιση
  Ο σιγαστήρας είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα αέρα  

εξασφαλίζει σχετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, διατηρώντας 
την απόδοση σε υψηλά επίπεδα.

3   Φίλτρο HD2
   Αυτό το φίλτρο απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη 

από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλί-
ζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό 
υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, 
π.χ. με STIHL Varioclean και ζεστό νερό.  

4   Αντιδονητικό σύστημα STIHL
  Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη  

μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας,  
εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία.  

5   Ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη
  Η σκανδάλη μπορεί να κλειδωθεί στη θέση για φουλ γκάζι. 

Ο κινητήρας σβήνει με το σύντομο πάτημα ενός κουμπιού. 
Στη συνέχεια, το μηχάνημα είναι πάλι έτοιμο για εκκίνηση.

Τεχνολογία Άνεση

Εργασία χωρίς κόπο 4

Εύκολος χειρισμός 5

Μεγάλη διάρκεια 
ζωής

3

Μειωμένος  
θόρυβος

2 Εύκολη  
εκκίνηση

1
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Βενζινοκίνητοι φυσητήρες

  Για ιδιοκτήτες σπιτιών, επιστάτες  
κτημάτων, συντηρητές χώρων πρασίνου 
και δημοτικές υπηρεσίες

 Μεταφορά στο χέρι και στην πλάτη

 Δυνατοί και αποτελεσματικοί

 Υψηλό επίπεδο άνεσης

BG 56

27,2 cm3, 4,1 kg �. Καθαρίζει γρήγορα μικρές και μεγάλες 
επιφάνειες από πεσμένα φύλλα ή κομμένο γρασίδι. Στρογγυλό 
μπεκ, κινητήρας 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1730, Τιμή 299,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

D = Καταλύτης � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

BG 66-D

27,2 cm3, 4,4 kg �. Φυσητήρας χαμηλού θορύβου με δυνατή 
δέσμη αέρα. Ενσωματωμένος σιγαστήρας, στρογγυλό μπεκ, 
καταλύτης, κινητήρας 2-MIX,  διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1704, Τιμή 329,00 €

BG 86

27,2 cm3, 4,4 kg �. Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων  
από φύλλα και κομμένο χόρτο. Κατάλληλος και για χρήση σε 
περιβάλλον με πολλή σκόνη, χάρη στο φίλτρο HD2. Στρογγυλό 
μπεκ, πεπλατυσμένο μπεκ, αντιδονητικό σύστημα STIHL,  
σύστημα STIHL Elastostart, κινητήρας 2-MIX, ασφαλιζόμενη 
σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1732, Τιμή 369,00 €

Αθόρυβο  
μοντέλο

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.
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Συστήματα καθαρισμού

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

BR 500

64,8 cm3, 10,1 kg �. Αισθητά μειωμένος θόρυβος λειτουργί-
ας χάρη σε ενεργά μέτρα όπως ο κινητήρας 4-MIX ® και παθη-
τικά μέτρα όπως ο ενσωματωμένος σιγαστήρας. Ιδανικός για 
καθάρισμα εκτάσεων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. 
Λαβή δύο μερών με επένδυση από καουτσούκ, αντιδονητικό 
σύστημα STIHL, φαρδύς αορτήρας ώμου εργονομικού σχήμα-
τος, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, 
λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4282 200 0011, Τιμή 595,00 €

BR 600 MAGNUM

64,8 cm3, 9,8 kg �. Εξαιρετικά ισχυρός φυσητήρας με υψηλή 
παροχή αέρα. Λαβή δύο μερών με επένδυση από καουτσούκ, 
αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX ®, φαρδύς και 
εργονομικός αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ασφαλιζόμενη 
σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. 
Για πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμο-
ποιήσετε τη λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0013, Τιμή 685,00 €

BR 450

63,3 cm3, 10,6 kg �. Πολύ ισχυρός φυσητήρας με λαβή δύο 
μερών με επένδυση από καουτσούκ, αντιδονητικό σύστημα 
STIHL, εργονομικός αορτήρας, κινητήρας 2-MIX, απλή εκκίνηση, 
ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, 
λαβή μεταφοράς, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, ρύθμιση 
λαβής χωρίς εργαλεία.

Κωδικός 4244 011 1635, Τιμή 549,00 €

NEO

Αθόρυβο  
μοντέλο

BR 200

27,2 cm3, 5,7 kg �. Μικρό και πολύ ελαφρύ μηχάνημα. Αντι-
δονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 2-MIX, απλή διαδικασία 
εκκίνησης, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη  
λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4241 011 1603, Τιμή 419,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Όταν εργάζεστε σε περιβάλλον με ευαισθησία στον θόρυβο, 
φροντίστε ο φυσητήρας σας να είναι όσο γίνεται πιο αθόρυ-
βος. Για παράδειγμα, ο φυσητήρας BG 500 έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο.  
Η μείωση του θορύβου που αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη 
ακοή φτάνει έως και το 59% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
μοντέλο (μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22868). 
Όμως, παρά τη σχετικά χαμηλή εκπομπή θορύβου, ο φυση-
τήρας πλάτης BR 500 είναι ένα δυνατό και αξιόπιστο μηχά-
νημα με υψηλή απόδοση.

HLLL::::
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Επαναφορτιζόμενοι 
φυσητήρες

  Ιδανικός για εργασίες καθαρισμού σε  
χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο,  
όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί και  
σε περιοχές κατοικιώνn 

 Ο πιο αθόρυβος φυσητήρας της γκάμας

 Χωρίς καλώδιο και καυσαέρια  

BGA 85

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας, πολύ εύκολος και άνετος  
στη χρήση. Στρογγυλό μπεκ, καουτσουκένια λαβή 2 στοιχείων, 
αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, πολύ χαμηλός θόρυβος 
λειτουργίας. Βάρος 3,2 kg �. Για εξαιρετικά πολύωρη χρήση, 
συνιστούμε μπαταρίες τύπου AR που μεταφέρονται στην  
πλάτη (βλέπε σελίδα 18). 

BGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4853 011 5900, Τιμή 299,00 €

Σετ BGA 85 με AP 100 και AL 100
Κωδικός 4853 200 0033, Τιμή 455,00 €

Κατάλληλες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και άλλα παρελκόμενα μπορείτε να 
βρείτε στις σελίδες 18 κ.ε.

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Στους φυσητήρες BGA 85 και BGA 100, η ισχύς του μηχανή-
ματος ρυθμίζεται πολύ απλά. Αυτό σας επιτρέπει να εργάζε-
στε πάντα με τη δύναμη αέρα που ταιριάζει καλύτερα στην 
εργασία σας. Έτσι όχι μόνο δουλεύετε πιο αποτελεσματικά, 
αλλά παρατείνεται και η ζωή της μπαταρίας και μειώνεται η 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

:

� Βάρος χωρίς μπαταρία
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Συστήματα καθαρισμού

Ηλεκτρικοί φυσητήρες

   Για ιδιοκτήτες σπιτιών 

  Ιδανικός για πολύωρη χρήση στο κτήμα 

  Ισχυρός και αθόρυβος

  Δυνατή δέσμη αέρα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Βάρος χωρίς καλώδιο

BGE 71

230 V, 1,1 kW, 3,0 kg �. Για το καθάρισμα μικρών και μεσαίων 
εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, ασφάλεια κα-
λωδίου, δυνατότητα προσαρμογής συστήματος αναρρόφησης  
που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού αναρροφητήρα.

Κωδικός 4811 011 1528, Τιμή 99,00 €

BGE 81

230 V, 1,4 kW, 3,3 kg �. Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων  
κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, καουτσουκένια λαβή  
2 στοιχείων, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, κουμπί για τη 
σταθεροποίηση της ισχύος, ασφάλεια καλωδίου, με δυνατότητα 
προσαρμογής σύστημα αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία 
και ως κοπτικού απορροφητήρα.

Κωδικός 4811 011 1535, Τιμή 149,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Ο ηλεκτρικός σας φυσητήρας μετατρέπεται εύκολα σε κοπτικό 
αναρροφητήρα, που τεμαχίζει τα φύλλα που αναρροφά και τα 
οδηγεί στον σάκο συλλογής. Στην ιδανική περίπτωση μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα τεμαχισμένα φύλλα αμέσως σαν  
λίπασμα για τον κήπο σας. Το μόνο που χρειάζεστε, είναι το 
σετ μετατροπής για ηλεκτρικούς φυσητήρες που θα βρείτε 
στη σελίδα 137 .
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Παρελκόμενα  
για φυσητήρες

  Για διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης  

 Διαφορετικά μπεκ  

 Σετ καθαρισμού υδρορροών 

 Αορτήρες για άνετη εργασία

Σετ αναρρόφησης

Για τη μετατροπή του φυσητή-
ρα σε κοπτικό απορροφητήρα. 
Για BG 56 και BG 86.

Κωδικός 4241 700 2200
Τιμή 86,00 €

Ζώνη γοφού

Διανέμει το βάρος του  
μηχανήματος ομοιόμορφα 
στους γοφούς. Με μαλακή 
επένδυση. 

Για BR 500
Κωδικός 4282 710 9101
Τιμή 43,00 € 

Σετ αναρρόφησης

Για τη μετατροπή του  
ηλεκτρικού φυσητήρα σε  
κοπτικό απορροφητήρα.  
Για BGE 71 και BGE 81.

Κωδικός 4811 700 2200
Τιμή 65,01 €

Λαβή ποδηλάτου

Κατανέμει τις δυνάμεις  
ανάκρουσης στα δύο χέρια. 
Συνιστάται ειδικά κατά τη 
χρήση καμπύλων μπεκ, για 
BR 350, BR 430, BR 450, 
BR 500, BR 550 και BR 600.

Κωδικός 4282 790 1700
Τιμή 81,60 €

Ζώνη θώρακα

Για σταθερή εφαρμογή της 
ζώνης των ώμων. Για BR 200, 
BR 350, BR 430, BR 450, 
BR 500 και BR 600.

Κωδικός 0000 790 7700
Τιμή 9,20 €

Σετ καθαρισμού 
υδρορροών

Για την απομάκρυνση ακα-
θαρσιών και φύλλων.  Μήκος 
σωλήνα αέρα περίπου 3 m, 
για BG 56, BG 66, BG 86, 
BGE 71 και BGE 81.

Κωδικός 4241 007 1003
Τιμή 45,01 €
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Συστήματα καθαρισμού

Πλαίσιο μεταφοράς  
με αορτήρα

Αορτήρας για BGA 85 για 
ξεκούραστη εργασία. Οι κρί-
κοι ανάρτησης φροντίζουν 
για ισορροπία του μηχανή-
ματος, τόσο με μπαταρία  
AP όσο και με μπαταρία AR. 
Κατά τη χρήση μπαταρίας 
AR απαιτείται επιπλέον  
μαξιλαράκι.

Κωδικός 4853 710 9000
Τιμή 44,00 €

Καμπύλο  
πεπλατυσμένο μπεκ

Επιτρέπει εργασία σε μεγά-
λες επιφάνειες, χάρη στο 
πλατύ ρεύμα αέρα που σχη-
ματίζεται παράλληλα προς 
το δάπεδο.

Για BG 56, BG 86, BGE 71 
και BGE 81.

Κωδικός 4241 708 6302
Τιμή 9,50 €

Για BGA 85  
(δεν απεικονίζονται).

Κωδικός 4606 701 8301
Τιμή 11,21 €

Για BR 430, BR 500  
και BR 600.

Κωδικός 4282 708 6340
Τιμή 7,70 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Βενζινοκίνητοι φυσητήρες

BG 56 4241 011 1730 299,00 27,2 –

BG 66-D 4241 011 1704 329,00 27,2 –

BG 86 4241 011 1732 369,00 27,2 –

BR 200 4241 011 1603 419,00 27,2 –

BR 450  NEO 4244 011 1635 549,00 63,3 –

BR 500 4282 200 0011 595,00 64,8 –

BR 600 MAGNUM 4282 200 0013 685,00 64,8 –

Επαναφορτιζόμενοι φυσητήρες

BGA 85 4853 011 5900 299,00 � – –

Σετ BGA 85 με  
AP 100 + AL 100 4853 200 0033 455,00 – –

Ηλεκτρικοί φυσητήρες

BGE 71 4811 011 1528 99,00 – 230

BGE 81 4811 011 1535 149,00 – 230
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 Βασικός εξοπλισμός D = Καταλύτης
  Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Σετ ψεκασμού

Με αυτό το ειδικό σετ 
 ψεκασμού, οι φυσητήρες 
STIHL BR 380 μπορούν  
να μετατραπούν σε 
 ψεκαστήρες.

Κωδικός 4203 007 1044
Τιμή 204,00 €

Για BR 600.

Κωδικός 4282 708 6350
Τιμή 8,20 €

Ίσιο στρογγυλό μπεκ

Για BR 450.

Κωδικός 4244 708 6301
Τιμή αναμένεται

Για BR 500.

Κωδικός 4282 708 6370
Τιμή 8,20 €

NEO
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Μαξιλαράκι

Με απλό γάντζο, για χρήση με 
μπαταρίες AR που μεταφέρο-
νται στην πλάτη. Σε συνδυα-
σμό με το πλαίσιο μεταφοράς, 
επιτρέπει επίσης στερέωση 
του BGA 85 κατά τη διάρκεια 
της εργασίας καθώς και σε 
σύντομα διαλείμματα της ερ-
γασίας, για ακόμα μεγαλύτερη 
άνεση.  

Κωδικός 4866 740 2500
Τιμή 25,01 €

Σετ εξαρτημάτων για 
σύνδεση σε μπαταρίες 
τύπου AR

Προσαρμογέας που επιτρέ-
πει στερέωση του μαξιλα-
ριού για FSA και BGA στο 
σύστημα μεταφοράς της 
μπαταρίας AR 900. Οι κου-
μπωτοί σύνδεσμοι επιτρέ-
πουν εύκολη και γρήγορη 
εναλλαγή ανάμεσα στα  
διάφορα μαξιλάρια.

Κωδικός 4866 007 1000
Τιμή 6,70 €

– 4,1 � 90 104 7,5 13 60 / – 700 / – 71 730 / –/– – – – – 2-MIX

– 4,4 � 86 99 7,8 10 51 / – 630 / – 62 730 /– –/– – – – – 2-MIX

– 4,4 � 90 104 2,5 15 63 / 74 755 / 620 89 810 / –/– – – – 2-MIX

– 5,7 � 96 103 3,0 12 56 / – 680 / – 67 800 /– /– – – – – – 2-MIX

– 10,6 � 102 108 2,5 28 83 / – 1.090 / – 99 1.430 /– / – – – – – 2-MIX

– 10,1 � 90 100 1,4 22 77 / – 925 / – 93 1.380 / / – – – – – 4-MIX ®

– 9,8 � 100 108 1,8 32 89 / – 1.150 / – 106 1.720 / / – – – – – 4-MIX ®

– 3,2 � 83 98 2,5 10 47 / – 665 / – 56 845 / –/– – – – – – – –

– 4,0 � 83 98 2,5 10 47 / – 665 / – 56 845 / –/– – – – – – – –

1,1 3,0 � 85 100 1,0 9 – / 58 – / 485 70 670 –/ –/– – – – – – –

1,4 3,3 � 89 103 4,1 12 – / 68 – / 565 82 750 –/ –/– – – – – – –
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� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα � Βάρος χωρίς μπαταρία � Βάρος χωρίς καλώδιο
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ � Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή 
 Με λειτουργία υπερενίσχυσης

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο 	 Βάρος χωρίς μπαταρία και φορτιστή �  Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Θήκη ζώνης για μπα-
ταρία AP με καλώδιο 
τροφοδοσίας

Επιτρέπει μετάδοση ενέργει-
ας από μπαταρία STIHL AP 
σε φυσητήρα BGA 100. Συν-
δυάζεται με ζώνη μπαταριών 
(βλέπε σελίδα 19).

Κωδικός 4850 440 5100
Τιμή 120,00 €

NEO
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Συστήματα καθαρισμού

Βενζινοκίνητοι κοπτικοί 
αναρροφητήρες, ηλεκτρικοί 
κοπτικοί απορροφητήρες 
και παρελκόμενα

 Για ιδιώτες και επαγγελματίες

  Για την απομάκρυνση και τον τεμαχισμό 
φύλλων και κομμένων κλαδιών

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως  
φυσητήρας

SH 56

27,2 cm3, 5,2 kg �.  
Ιδανικός για το καθάρισμα 
μεσαίων εκτάσεων.  
Αδιαβάθμητη ρύθμιση  
στροφών, στρογγυλό  
μπεκ, κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4241 011 0915
Τιμή 369,00 €

SHE 71

230 V, 1,1 kW, 4,1 kg �.  
Ιδανικός για χώρους γύρω 
από το σπίτι. Πεπλατυσμένο 
μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός 4811 011 0825
Τιμή 135,00 €

SHE 81

230 V, 1,4 kW, 4,5 kg �.  
Για μεγάλες εκτάσεις  
και γύρω από το σπίτι.  
Αδιαβάθμητη ρύθμιση  
στροφών, πεπλατυσμένο 
μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός 4811 011 0835
Τιμή 189,00 €

SH 86

27,2 cm3, 5,6 kg �. Ιδανι-
κός για το καθάρισμα μεγά-
λων εκτάσεων. Αδιαβάθμητη 
ρύθμιση στροφών, στρογγυ-
λό μπεκ, πεπλατυσμένο 
μπεκ, σύστημα STIHL 
Elastostart, αντιδονητικό  
σύστημα STIHL, κινητήρας 
2-MIX, φίλτρο HD2.

Κωδικός 4241 011 0917
Τιμή 439,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.
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Σάκος συλλογής από 
υλικό που συγκρατεί 
τη σκόνη

45 L. Για χρήση σε χώρους 
με πολλή σκόνη. Για SH 56 
και SH 86.

Κωδικός 4229 708 9702
Τιμή 40,00 €

Γωνιακό επίπεδο μπεκ

Για SH 56, SH 86, SHE 71 
και SHE 81.

Κωδικός 4241 708 6302
Τιμή 9,50 €

Σετ καθαρισμού 
υδρορροών

Για την απομάκρυνση ακα-
θαρσιών και φύλλων. Σωλή-
νας αέρα μήκους περίπου 
3 m, για SH 56, SH 86, 
SHE 71 και SHE 81.

Κωδικός 4241 007 1003
Τιμή 45,01 €
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Βενζινοκίνητος κοπτικός αναρροφητήρας

SH 56 4241 011 0915 369,00 27,2 – – 5,2 � 94 105 8,5 / 7,5 710 45 – 2-MIX

SH 86 4241 011 0917 439,00 27,2 – – 5,6 � 93 106 2,5 / 1,9 770 45 2-MIX

Ηλεκτρικοί κοπτικοί αναρροφητήρες

SHE 71 4811 011 0825 135,00 – 230 1,1 4,1 � 85 101 1,2 / 0,8 580 45 – – – – – –

SHE 81 4811 011 0835 189,00 – 230 1,4 4,5 � 88 103 5,6 / 2,6 650 45 – – – – –

 Βασικός εξοπλισμός � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Ο κοπτικός αναρροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσητήρας
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

� Βάρος χωρίς καλώδιο
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Συστήματα καθαρισμού

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

Άνετη εργασία 5 6 Απλή μεταφορά

1 Μειωμένη  
κατανάλωση  
ρεύματος

2 Μικρή  
φθορά

Μεγαλύτερη  
διάρκεια ζωής

3

1    Ρύθμιση πίεσης / παροχής στο μηχάνημα
  Για άμεση ρύθμιση της παροχής του νερού και της πίεσης 

λειτουργίας της αντλίας. Με τον ρυθμιστή αυτό καταναλώ- 
νεται λιγότερο ρεύμα και προκαλείται μικρότερη καταπόνη- 
ση του συνολικού συστήματος απ' ό,τι με τη ρύθμιση στο 
πιστόλι (που συνιστάται μόνο για πρόσκαιρη μεταβολή της 
πίεσης)

2    Κινητήρας χαμηλών στροφών και στιβαρή  
ορειχάλκινη αντλία με κεραμικά έμβολα

  Καθώς η αντλία έχει μεγάλο κυβισμό, ο κινητήρας αυτός 
λειτουργεί σε χαμηλές στροφές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής για τον κινητήρα και την αντλία, αλλά και  
χαμηλή στάθμη θορύβου. Τα κεραμικά έμβολα μειώνουν τη 
φθορά στο ελάχιστο και αυξάνουν έτσι τη διάρκεια ζωής 
της αντλίας.

3  Αυτόματος διακόπτης και διακόπτης καθυστέρησης
  Με το κλείσιμο του πιστολιού εκτόξευσης, ο κινητήρας 

σβήνει αυτόματα σε όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης. Το  
μηχάνημα τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Στα μηχανήματα 
που επιπλέον διαθέτουν διακόπτη καθυστέρησης, ο κινη-
τήρας εξακολουθεί να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα 
μετά το κλείσιμο του πιστολιού, και στη συνέχεια το μηχά-
νημα τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Έτσι μειώνονται οι 
άσκοποι κύκλοι εκκίνησης του μηχανήματος και αυξάνεται 
η διάρκεια ζωής του όλου συστήματος.

4   Δύο δοχεία απορρυπαντικού
  Τα δύο δοχεία επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών  

απορρυπαντικών. Η εναλλαγή ανάμεσα στα δύο δοχεία  
γίνεται απλά και γρήγορα με ένα στρεφόμενο κουμπί.

5  Επαγγελματικό σύστημα εκτόξευσης
  Εύχρηστο επαγγελματικό σύστημα εκτόξευσης. Ξεκούρα-

στη πολύωρη εργασία χάρη στη μειωμένη δύναμη που 
απαιτείται για ενεργοποίηση και κράτημα. Ο εργονομικός 
σχεδιασμός βοηθά στην απόσβεση των δυνάμεων ανά-
κρουσης της δέσμης νερού. Εύκολη εναλλαγή παρελκομέ-
νων και σωλήνα εκτόξευσης χάρη στον ταχυσύνδεσμο.

6   Πτυσσόμενη λαβή
  Για εξοικονόμηση χώρου, η πτυσσόμενη λαβή προώθησης 

μπορεί να τεθεί σε θέση μεταφοράς πολύ απλά, με δύο  
ταχυσυνδέσμους. 

ΆνεσηΤεχνολογία

4 Πάντα το κατάλληλο 
απορρυπαντικό
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Compact πλυστικά  
υψηλής πίεσης

  Για εργασίες καθαρισμού γύρω από το  
σπίτι και στον κήπο και για το καθάρισμα 
του αυτοκινήτουa�

  Για έπιπλα κήπου, σκάλες, δρομάκια και 
πλακόστρωτα

 Μικρά και εύχρηστα

  Εύκολα σε μεταφορά και αποθήκευση

RE 109

10 – 110 bar, 440 l/h,  
17,7 kg. Μηχάνημα καθαρι-
σμού για άνετη εργασία. Τη-
λεσκοπική λαβή από αλουμί-
νιο, πτυσσόμενο μπροστινό 
κάλυμμα με ενσωματωμένη 
θήκη για τη φύλαξη των 
μπεκ, στρεφόμενο στήριγμα 
καλωδίου τροφοδοσίας,  
ταχυσύνδεσμος στην έξοδο 
υψηλής πίεσης, σωλήνας 
υψηλής πίεσης 7 m με  
υφασμάτινη ενίσχυση.

Κωδικός 4776 012 4500
Τιμή 219,00 €

RE 88

10 – 100 bar, 350 l/h, 
8,9 kg. Ελαφρύ και εύχρη-
στο μηχάνημα καθαρισμού 
με βασικό εξοπλισμό για  
περιστασιακή χρήση. Μπεκ 
περιστρεφόμενης δέσμης 
και μπεκ επίπεδης δέσμης, 
σωλήνας υψηλής πίεσης 6 m 
με υφασμάτινη ενίσχυση, 
βάση παρελκομένων στο  
περίβλημα, σετ ψεκασμού 
απορρυπαντικών.

Κωδικός 4787 012 4500
Τιμή 149,00 €

RE 98

10 – 110 bar, 440 l/h,  
16,2 kg. Ιδανικό μηχάνημα 
καθαρισμού για τον περιστα-
σιακό χρήστη, με ανθεκτικό 
και αθόρυβο επαγωγικό κινη-
τήρα. Μπεκ περιστρεφόμε-
νης δέσμης και μπεκ επίπε-
δης δέσμης, σωλήνας υψηλής 
πίεσης 6 m με υφασμάτινη 
ενίσχυση, βάση παρελκομέ-
νων στο περίβλημα, σετ ψε-
κασμού απορρυπαντικών.

Κωδικός 4775 012 4505
Τιμή 189,00 €

�  Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν το πλύσιμο αυτοκινήτων

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 143
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Συστήματα καθαρισμού

Μεσαία πλυστικά  
υψηλής πίεσης

  Για επιχειρήσεις και απαιτητικούς  
ιδιοκτήτες σπιτιών 

  Για πολλούς χώρους, όπως συνεργεία  
αυτοκινήτων και βιοτεχνίες 

  Με πίεση λειτουργίας έως 150 bar,  
διαλύει ακόμα και τις πιο επίμονες  
ακαθαρσίες

RE 119

10 – 125 bar, 500 l/h,  
19,2 kg. Compact μηχάνημα 
καθαρισμού με πολλά χαρα-
κτηριστικά ποιότητας. Πρό-
σθετη λαβή μεταφοράς από 
αλουμίνιο, μεγαλύτερη διάμε-
τρος τροχών, σωλήνας υψη-
λής πίεσης 8 m με χαλύβδινο 
πλέγμα ενίσχυσης, εξαιρετικά 
εύχρηστο σύστημα εκτόξευ-
σης, τηλεσκοπική λαβή από 
αλουμίνιο, πτυσσόμενο 
μπροστινό κάλυμμα με ενσω-
ματωμένη θήκη για τη φύλα-
ξη των μπεκ, ταχυσύνδεσμος 
στην έξοδο υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4777 012 4500
Τιμή 299,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κατάλληλα παρελκόμενα θα βρείτε στη σελίδα 146.

RE 129 PLUS

10 – 135 bar, 500 l/h,  
20,0 kg. Μηχάνημα καθαρι-
σμού με υψηλή απόδοση και 
άριστη ευκολία χειρισμού. 
Ανέμη σωλήνα υψηλής πίε-
σης με οδηγό τύλιξης, σωλή-
νας υψηλής πίεσης 9 m με 
χαλύβδινο πλέγμα ενίσχυσης, 
στηρίγματα για παρελκόμενα 
όπως η περιστρεφόμενη 
βούρτσα πλυσίματος και  
ο επίπεδος υφασμάτινος  
σωλήνας.

Κωδικός 4778 012 4500
Τιμή 369,00 €
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RE 143

10 – 140 bar, 610 l/h,  
26,2 kg. Το μικρό μηχάνημα 
της μεσαίας κατηγορίας για 
όλες τις χρήσεις. Τηλεσκοπι-
κή λαβή από αλουμίνιο, 
μπροστινό κάλυμμα με θήκη 
για τη φύλαξη των μπεκ, κε-
φαλή αντλίας από ορείχαλκο, 
ρυθμιστής παροχής/πίεσης, 
μανόμετρο, δοχείο απορρυ-
παντικού και δοσομετρητής, 
σωλήνας υψηλής πίεσης 9 m 
με χαλύβδινη ενίσχυση, ταχυ-
σύνδεσμος στην έξοδο υψη-
λής πίεσης.

Κωδικός 4768 012 4512
Τιμή 579,00 €

RE 163 PLUS

10 – 150 bar, 650 l/h,  
27,6 kg. Στιβαρό μηχάνημα 
καθαρισμού της μεσαίας κα-
τηγορίας με έξτρα χαρακτηρι-
στικά υψηλής άνεσης. Ανέμη 
με σωλήνα υψηλής πίεσης  
12 m με ατσάλινο πλέγμα ενί-
σχυσης, επίπεδος υφασμάτι-
νος σωλήνας με κασέτα, κε-
φαλή αντλίας από ορείχαλκο, 
άφθαρτα έμβολα με κεραμική 
επίστρωση, ρυθμιστής παρο-
χής/πίεσης, μανόμετρο,  
δοχείο απορρυπαντικού  
και δοσομετρητής. 

Κωδικός 4769 012 4502
Τιμή 725,00 €

RE 163

10 – 150 bar, 650 l/h,  
26,4 kg. Στιβαρό μηχάνημα 
για υψηλές απαιτήσεις σε 
ισχύ. Τηλεσκοπική λαβή από 
αλουμίνιο, θήκη για τη φύλαξη 
των μπεκ στο μπροστινό  
μέρος, κεφαλή αντλίας από 
ορείχαλκο, άφθαρτα έμβολα 
με κεραμική επίστρωση,  
ρυθμιστής παροχής/πίεσης, 
μανόμετρο, δοχείο απορρυ-
παντικού και δοσομετρητής, 
ταχυσύνδεσμος στην έξοδο 
υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4769 012 4508
Τιμή 649,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα για τα 
πλυστικά υψηλής πίεσης  
RE 88 – RE 163 PLUS

   Για αύξηση των δυνατοτήτων  
χρήσης

  Πολλαπλές λύσεις για  
ευκολότερη εργασία 

  Παρελκόμενα για ειδικές  
εργασίες καθαρισμού

Βούρτσες πλυσίματος

Βούρτσα πλυσίματος  
επιφανειών 
Βούρτσα πλυσίματος επιφα-
νειώνΠλάτος 280 mm. Για 
το καθάρισμα ευαίσθητων 
επιφανειών. Ενσωματωμένο 
χείλος από καουτσούκ,  
μπεκ υψηλής πίεσης, για  
RE 88 – RE 129 PLUS.

Κωδικός 4900 500 6000
Τιμή 49,00 €

Καθαριστές επιφανειών

RA 82  
Για γρήγορο καθάρισμα  
μεγάλων οριζόντιων επιφα-
νειών χωρίς πιτσιλίσματα, 
για RE 88 – RE 129 PLUS.

Κωδικός 4900 500 3903
Τιμή αναμένεται

Σετ καθαρισμού 
Για το καθάρισμα δυσπρόσι-
των σημείων. Αποτελείται 
από μπεκ επίπεδης δέσμης, 
βούρτσα καθαρισμού επιφα-
νειών και γωνιακό μπεκ (90°), 
για RE 88 – RE 129 PLUS.

Κωδικός 4900 500 6100
Τιμή 87,00 €

Βούρτσα πλυσίματος 
Βούρτσα καθαρισμού  
γενικής χρήσης.  
Για RE 143 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 3003
Τιμή 35,01 €

Περιστρεφόμενη βούρτσα 
πλυσίματος 
Ø 160 mm. Περιστρεφόμε-
νη στεφάνη βούρτσας, ρυθ-
μιζόμενη γωνία εργασίας, για 
RE 88 – RE 163 PLUS �.

Κωδικός 4900 500 5900
Τιμή 87,00 €

Σωλήνες  
εκτόξευσης

Γωνιακός 
470 mm με μπεκ. Για  
καθάρισμα σε δυσπρόσιτα 
σημεία. Χαμηλή πίεση για  
ευαίσθητες επιφάνειες, για 
RE 88 – RE 163 PLUS �.

Κωδικός 4900 500 1902
Τιμή 43,00 €

Μεγάλο μήκος, γωνιακός 
1.080 mm με μπεκ.  
Για το καθάρισμα δυσπρόσι-
των σημείων, για RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 1903
Τιμή 86,00 €

RA 101  
Για γρήγορο καθάρισμα με-
γάλων οριζόντιων και κατα-
κόρυφων επιφανειών χωρίς 
πιτσιλίσματα. Με επέκταση 
σωλήνα εκτόξευσης, για  
RE 88 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 3902
Τιμή 70,00 €

NEO
Διαθέσιμο  

απόΆνοιξη 2016!
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�  Πρόταση για RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 και RE 129 PLUS:  
Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την προέκταση  
σωλήνα εκτόξευσης (κωδικός 4900 500 0303)

�  Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμη
�  Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης

�   Σύσταση για RE 109 και RE 119:  Σε συνδυασμό με το στήριγμα σωλήνα (κωδικός 
4900 501 2001), ο επίπεδος σωλήνας με κασέτα μπορεί να φυλάσσεται απευθείας 
στο μηχάνημα. Μέγιστη θερμοκρασία παροχής νερού = 20 °C

Μπεκ αφρού

Εξαιρετικά αποτελέσματα 
καθαρισμού χάρη στην  
παρατεταμένη δράση του 
αφρού. Δέσμη νερού ρυθμι-
ζόμενη οριζόντια και κατακό-
ρυφα, ρυθμιζόμενη γωνία 
ψεκασμού, δοσομετρικό  
κουμπί για συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό, φιάλη  
1 L με μεγάλο άνοιγμα  
συμπλήρωσης, για RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Κωδικός 4915 500 9600
Τιμή 56,00 €

Προέκταση σωλήνα 
εκτόξευσης

Μήκος 410 mm.  
Για RE 88 – RE 163 PLUS 
από έτος κατασκευής 2007.

Κωδικός 4900 500 0303
Τιμή 24,00 €

Επίπεδος υφασμάτινος 
σωλήνας σε κασέτα

Μήκος 12 m. Σωλήνας  
χαμηλής πίεσης με κασέτα 
για εύκολο τύλιγμα και ξετύ-
λιγμα. Φυλάσσεται απευθείας 
πάνω στο μηχάνημα με  
μεγάλη οικονομία χώρου,  
για RE 109 – RE 163 PLUS �.

Κωδικός 4900 500 8600
Τιμή 60,80 €

NEO

Καρότσι

Κατάλληλη για σωλήνες με 
ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης. 
Μήκος έως 10 m.

Για RE 141 K, RE 141 K PLUS,  
RE 161 K, RE 161 K PLUS
Κωδικός 4900 500 8104
Τιμή 122,00 €

Επεκτάσεις σωλήνα 
υψηλής πίεσης�

Μεγαλώνουν την ακτίνα  
εργασίας. T = Ενισχυμένο  
με υφασμάτινο πλέγμα.  
S = Ενισχυμένο με ατσάλινο 
πλέγμα

S, 8 m, DN6 για  
RE 101 K – 160 K PLUS
Κωδικός 4915 500 0810
Τιμή 107,99 €

S, 10 m, DN6 για  
RE 101 K – 160 K PLUS
Κωδικός 4925 500 0800
Τιμή 120,00 €

Ανεπίστροφη βαλβίδα 
με συνδέσμους 3/4" �

Εμποδίζει την επιστροφή 
του νερού από το πλυστικό 
υψηλής πίεσης πίσω στο  
δίκτυο πόσιμου νερού. Για 
RE 88 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 5700
Τιμή 67,00 €

Σετ αναρρόφησης

Μήκος 3 m. Για υδροδότηση 
από πηγές νερού χωρίς  
πίεση όπως βαρέλια και 
στέρνες. Συνιστάται χρήση  
φίλτρου νερού, για RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 0500
Τιμή 65,01 €

Σύστημα υγρής  
αμμοβολής

Για το καθάρισμα τοίχων και 
μεταλλικών αντικειμένων.  
Τα καλύτερα αποτελέσματα 
με κόκκους αμμοβολής  
STIHL SB 90, για RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 1801
Τιμή 97,99 €

Σετ καθαρισμού  
σωληνώσεων

Μήκος 15 m. Κατάλληλο  
και για σωληνώσεις με μικρή 
διάμετρο. Με μπεκ, για  
RE 88 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 8000
Τιμή 87,00 €

Φίλτρο νερού

Προστατεύει την αντλία από 
ρύπους στην παροχή νερού. 
Σύνδεσμος 3/4". Για  
RE 88 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 4900 500 5402
Τιμή 24,00 €

Καλώδιο επέκτασης

15 m, με αντοχή στα λάδια. 
Αντέχει σε υψηλά μηχανικά 
φορτία και είναι κατάλληλο για 
τακτική χρήση στο ύπαιθρο, 
για RE 88 – RE 163 PLUS.

Κωδικός 0000 881 5415
Τιμή 45,01 €
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Κόκκοι αμμοβολής  
SB 90

Για υγρή αμμοβολή  
ανθεκτικών επιφανειών 
όπως τοιχοποιία και μέταλ-
λα. Απομακρύνει σκουριά 
και παλαιό βερνικόχρωμα, 
χωρίς σιλικόνη, για όλα  
τα συστήματα υγρής  
αμμοβολής STIHL.

Κουβάς 25 kg
Κωδικός 0797 010 2052
Τιμή 29,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Απορρυπαντικά και  
μέσα περιποίησης για  
πλυστικά υψηλής πίεσης

   Ιδανική σύνθεση για χρήση με τα  
πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL 

  Το κατάλληλο απορρυπαντικό για  
κάθε εργασία καθαρισμού 

  Κόκκοι αμμοβολής για επίμονες  
ακαθαρσίες

SG 11 PLUS

Ραντιστήρι χειρός με ρυθμι-
ζόμενο μπεκ για το ψέκασμα 
απορρυπαντικών και διαλυτών, 
π.χ. CB 90 ή Varioclean. 
Όγκος 1,5 L, μέγιστη πίεση 
3 bar, στεγανοποιητικά από 
EPDM για απορρυπαντικά 
και διαλύτες στην περιοχή 
pH από 7–14. Η αντλία είναι 
εφοδιασμένη με ειδικό προ-
στατευτικό στοιχείο που εξα-
σφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κωδικός 4255 019 4912
Τιμή 22,00 €

Γυαλιά ασφαλείας

Από σκληρό πλαστικό που 
δεν χαράζεται, με ελαστικά 
πλευρικά προστατευτικά. 
Αερίζονται καλά και δεν  
θολώνουν από τους υδρα-
τμούς. Φοριούνται και σε 
συνδυασμό με  γυαλιά  
όρασης. 

Κωδικός 0000 884 0307
Τιμή 3,30 €

Γάντια εργασίας

Με επίστρωση νιτριλίου  
για προστασία από υγρά. 

μεγέθη M
Κωδικός 0088 611 0109

μεγέθη L
Κωδικός 0088 611 0110

Τιμή 6,70 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Τα τασιενεργά συστατικά των μέσων καθαρισμού και περι-
ποίησης της STIHL είναι βιοδιασπώμενα (σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 648 /2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά). 
Τα μέσα καθαρισμού και περιποίησης της STIHL δεν περιέ-
χουν νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA). Παρακαλούμε κατά τη  
χρήση των μέσων καθαρισμού και περιποίησης να τηρείτε 
τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα.

HL:
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 Επαγγελματικά πλυστικά 
υψηλής πίεσης

     Για γεωργικές επιχειρήσεις, δημοτικές  
υπηρεσίες, δασικές επιχειρήσεις  
και οικοδομές 

  Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού  
και ακραία καταπόνηση στην καθημερινή 
πολύωρη χρήση 

  Με μονάδα κινητήρα και αντλίας με  
μεγάλη διάρκεια ζωής, που δεν απαιτεί  
συντήρηση 

  Εξαιρετική εργονομία και πλούσιος  
βασικός εξοπλισμός

RE 272 PLUS

45 – 150 bar, 620 l/h,  
42,0 kg. Μηχάνημα καθαρι-
σμού με κινητήρα χαμηλών 
στροφών και έξτρα χαρακτη-
ριστικά υψηλής άνεσης. Ανέ-
μη με βοήθημα τυλίγματος, 
σωλήνας υψηλής πίεσης  
15 m με ατσάλινο πλέγμα 
ενίσχυσης, δεύτερος σωλή-
νας εκτόξευσης με μπεκ  
περιστρεφόμενης δέσμης, 
άφθαρτα έμβολα με κεραμι-
κή επίστρωση, εργονομικό 
επαγγελματικό σύστημα 
εκτόξευσης STIHL, δοχείο 
απορρυπαντικού, ρυθμιστής 
παροχής/πίεσης, μανόμετρο, 
μεγάλο φίλτρο νερού.

Κωδικός 4788 012 4512
Τιμή 1.200,00 €

Για κατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης,  
βλέπε σελίδα 148. Για παρελκόμενα, βλέπε σελίδα 150.  

RE 232

145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.  
Η πρώτη σκάλα της επαγ-
γελματικής κατηγορίας.  
Εργονομικό επαγγελματικό 
σύστημα ψεκασμού STIHL, 
σωλήνας υψηλής πίεσης  
10 m με χαλύβδινη ενίσχυση, 
δυνατότητα αναρρόφησης 
και δοσολογίας απορρυπα-
ντικού από εξωτερικό δοχείο, 
σταθεροποίηση καλωδίου 
τροφοδοσίας, πρακτικό  
στήριγμα για πιστόλια  
εκτόξευσης.  

Κωδικός 4788 012 4500
Τιμή 925,00 €

NEO
NEO
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

RE 362

35 – 180 bar, 1.080 l/h,  
72,0 kg. Μηχάνημα καθαρι-
σμού με μεγάλη διάρκεια 
ζωής, ακόμα και σε περίπτω-
ση διαρκούς χρήσης. Αντλία 
στιβαρής κατασκευής,  
συμπαγή κεραμικά έμβολα, 
εργονομικό επαγγελματικό 
σύστημα εκτόξευσης STIHL, 
δύο δοχεία απορρυπαντικού 
που εναλλάσσονται με το 
πάτημα ενός κουμπιού για 
ευελιξία στο καθάρισμα,  
σταθεροποίηση καλωδίου 
τροφοδοσίας, πτυσσόμενη 
λαβή προώθησης για απλή 
μεταφορά.

Κωδικός 4780 012 4510
Τιμή 1.359,00 €

Παρελκόμενα για τα  
πλυστικά υψηλής πίεσης  
RE 232 – RE 362

  Πρόσθετα εξαρτήματα για  
επαγγελματικά μηχανήματα 

  Ειδικά μπεκ, βούρτσες και άλλα  
πρόσθετα εξαρτήματα για ειδικές  
 εργασίες καθαρισμού
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Βούρτσες πλυσίματος

Περιστρεφόμενη βούρτσα 
 πλυσίματος 
Επαγγελματική έκδοση, με 
ανταλλακτική βούρτσα. Ρυθ-
μιζόμενη γωνία, από φυσική 
τρίχα. Για RE 232 – RE 362.

Κωδικός 4925 500 5900
Τιμή 87,00 €

Σωλήνες  
εκτόξευσης

Ευθύγραμμος (χωρίς 
μπεκ) �. Με ταχυσύνδεσμο. 
Για RE 232 – RE 362.

Μήκος 350 mm
Κωδικός 4925 500 0960
Τιμή 54,00 €

Μήκος 500 mm
Κωδικός 4925 500 0961
Τιμή 61,00 €

Μήκος 1.070 mm
Κωδικός 4925 500 0962
Τιμή 66,00 €

Μήκος 1.800 mm
Κωδικός 4925 500 0963
Τιμή 83,00 €

Μήκος 2.500 mm
Κωδικός 4925 500 0964
Τιμή 110,00 €

Γωνιακός (χωρίς μπεκ)�.  
Για RE 232 – RE 362.

Με ταχυσύνδεσμο:
Μήκος 1.070 mm
Κωδικός 4925 500 1900
Τιμή 67,99 €

Με βιδωτό σύνδεσμο: 
Μήκος 1.070 mm
Κωδικός 4925 500 0908
Τιμή 65,01 €

Μήκος 840 mm
Κωδικός 4925 500 0943
Τιμή 46,00 €

Βούρτσα πλυσίματος  
επιφανειών � 
Πλάτος 250 mm. Εύκολη 
στερέωση σε ευθύγραμμους 
ή γωνιακούς σωλήνες εκτό-
ξευσης, φυσική τρίχα, για  
RE 232 – RE 362.

Κωδικός 4900 500 3011
Τιμή 131,00 €

Μπεκ αφρού

Εξαιρετικά αποτελέσματα 
καθαρισμού χάρη στην  
παρατεταμένη δράση του 
αφρού. Δέσμη νερού ρυθμι-
ζόμενη οριζόντια και κατακό-
ρυφα, ρυθμιζόμενη γωνία 
ψεκασμού, δοσομετρικό κου-
μπί για συμπυκνωμένο απορ-
ρυπαντικό, φιάλη 1 L με με-
γάλο άνοιγμα συμπλήρωσης, 
για RE 232 – RE 362.

Κωδικός 4925 500 9600
Τιμή αναμένεται

NEO
Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Τα επαγγελματικά μας μη-
χανήματα παραδίδονται 
με μπεκ υψηλής πίεσης 
με γωνία 30°. Μπορείτε 
να διευκολύνετε τις διά-
φορες ειδικές εργασίες 
καθαρισμού σας με αντί-
στοιχα παρελκόμενα. Για 
παράδειγμα, ένα μπεκ  
με γωνία 60° είναι πιο 
αποτελεσματικό για το  
καθάρισμα επιφανειών.  
Ο καμπύλος σωλήνας 
εκτόξευσης προσφέρει 
πλεονεκτήματα για το  
καθάρισμα σε σημεία με 
δύσκολη πρόσβαση.

ή 

Μπεκ

Μπεκ σημειακής δέσμης 
Δέσμη 0°, εξαιρετικά δυνατή 
σημειακή δέσμη.

Μέγεθος μπεκ 0007  
Για RE 362
Κωδικός 4900 502 1006
Τιμή 10,90 €

Μπεκ

Μπεκ επίπεδης δέσμης 
Δέσμη 60°, για ευαίσθητες 
επιφάνειες, πολύ καλή από-
δοση στο καθάρισμα μεγά-
λων επιφανειών.

Μέγεθος μπεκ 5006  
Για RE 232 – RE 282 PLUS
Κωδικός 4900 502 1060

Μέγεθος μπεκ 5007  
Για RE 362
Κωδικός 4900 502 1061

Τιμή 10,90 €

Προστατευτικό καπάκι 
Προστατεύει το μπεκ υψηλής 
πίεσης από μηχανικές ζημιές. 
Τοποθετείται μόνιμα μαζί  
με το μπεκ, για RE 232 –  
RE 362.

Κωδικός 4900 502 0900
Τιμή 0,50 €

Μπεκ επίπεδης δέσμης 
Δέσμη 30°, μπεκ γενικής 
χρήσης για εργασίες  
καθαρισμού όλων των  
ειδών, με καλή απόδοση  
στις μεγάλες επιφάνειες.

 NEO  Μέγεθος μπεκ 25035  
Για RE 272 PLUS
Κωδικός 4900 502 1021

Μέγεθος μπεκ 2504  
Για RE 232
Κωδικός 4900 502 1029

Μέγεθος μπεκ 25045  
Για RE 282 PLUS
Κωδικός 4900 502 1030

Μέγεθος μπεκ 2505  
Για RE 281 PLUS 
Κωδικός 4900 502 1031 

 NEO  Μέγεθος μπεκ 25055  
Για RE 462 PLUS
Κωδικός 4900 502 1032

Μέγεθος μπεκ 2506  
Για RE 362
Κωδικός 4900 502 1033

Μέγεθος μπεκ 25065  
Για RE 361, RE 361 PLUS
Κωδικός 4900 502 1034

Τιμή 10,90 €

0°

30°

60°

� Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης � Συνιστάται χρήση προστατευτικού καπακιού στο μπεκ

8
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Συστήματα καθαρισμού

Περιστρεφόμενο  
ίσιο μπεκ

Περιστρεφόμενο ίσιο μπέκ 
για μεγάλες και δύσκολες 
επιφάνειες. 

W12 040  
για RE 232, RE 272 PLUS
Κωδικός 4925 500 8304
Τιμή αναμένεται

W11 060  
για RE 362
Κωδικός 4925 500 8301
Τιμή αναμένεται

Προεκτάσεις σωλήνα 
υψηλής πίεσης �

Μεγαλώνουν την ακτίνα  
δράσης.  Συνδέονται μόνο με  
προσαρμογέα. Με ατσάλινο 
πλέγμα ενίσχυσης.

DN 06, M24 x 1,5, 
για RE 232 – RE 282 PLUS.

Μήκος 10 m
Κωδικός 4925 500 0840
Τιμή 140,99 €

Μήκος 20 m
Κωδικός 4925 500 0841
Τιμή 195,00 €

DN 08, M27 x 1,5, 
για RE 362 .

Μήκος 10 m
Κωδικός 4925 500 0842
Τιμή 140,99 €

Μήκος 15 m
Κωδικός 4925 500 0843
Τιμή 194,00 €

Μήκος 20 m
Κωδικός 4925 500 0844
Τιμή 195,00 €

Προσαρμογέας  
σωλήνα υψηλής πίεσης 
Για τη σύνδεση σωλήνων 
υψηλής πίεσης.

M27 x 1,5 
για RE 362 – RE 362
Κωδικός 4925 503 1205
Τιμή 18,60 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμη
�  Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης

Σετ υγρής αμμοβολής

Aπομακρύνει βρομιές από 
τοίχους,  χρώμα και σκουριά 
από μεταλλικά  αντικείμενα. 
Για κόκκους αμμοβολής 
STIHL SB 90.

Μέγεθος μπεκ 07  
για RE 362
Κωδικός 4900 500 1802
Τιμή 175,00 €

NEO

Μπεκ

Περιστρεφόμενο μπεκ 
(μπεκ λάσπης, μπεκ 
«τούρμπο») 
Περιστρεφόμενη σημειακή 
δέσμη για εξαιρετικά  
επίμονες ακαθαρσίες σε  
μεγάλες επιφάνειες.

W12 040 για RE 271 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS
Κωδικός 4900 500 1634
Τιμή 71,00 €

Προσαρμογέας  
βιδωτού συνδέσμου / 
ταχυσυνδέσμου

Προσαρμογέας για τη σύν-
δεση σωλήνων εκτόξευσης / 
παρελκομένων με βιδωτό 
σύνδεσμο στο σύστημα εκτό-
ξευσης με ταχυσύνδεσμο.

Κωδικός 4925 500 6700
Τιμή 30,00 €

Σετ αναρρόφησης

Μήκος 3 m, 3/4". Επαγγελ-
ματικός εξοπλισμός. Συνι-
στάται χρήση φίλτρου νερού, 
για RE 232 – RE 362.

Κωδικός 4925 500 0500
Τιμή 262,00 €

Σετ καθαρισμού  
σωληνώσεων

Εξαιρετικά ευλύγιστο, ακόμη 
και σε στενές σωληνώσεις. 
Με μπεκ και ταχυσύνδεσμο, 
για RE 232 – RE 362

Μήκος 10 m
Κωδικός 4925 500 8000
Τιμή 170,99 €

Μήκος 20 m
Κωδικός 4925 500 8001
Τιμή 275,00 €
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Ανεπίστροφη βαλβίδα 
με συνδέσμους 3/4" �

Εμποδίζει την επιστροφή 
του νερού από το πλυστικό 
υψηλής πίεσης πίσω στο  
δίκτυο πόσιμου νερού.

Για RE 232 – RE 282 PLUS.

Κωδικός 4900 500 5700
Τιμή 67,00 €

Για RE 362.

Κωδικός 4900 500 5701
Τιμή 75,01 €

Φίλτρο νερού

3/4". Προστατεύει την  
αντλία από ακαθαρσίες  
στην παροχή νερού.  

Για RE 232 – RE 282 PLUS.

Κωδικός 4900 500 5405
Τιμή 67,00 €

Για RE 362.

Κωδικός 4900 500 5401
Τιμή 27,00 €

NEO
Ανέμη σωλήνα

Για σωλήνες με ατσάλινο  
πλέγμα ενίσχυσης. Μήκος έως  
10 m (δεν απεικονίζεται). Για 
RE 280 K, RE 280 K PLUS.
Κωδικός 4900 500 8102
Τιμή 207,00 €

Τοποθετείται στο μηχάνημα 
(εξαρτήματα στερέωσης περι-
λαμβάνονται στη συσκευασία), 
για σωλήνες υψηλής πίεσης 
έως 20 m. Για RE 360 K,  
RE 360 K PLUS, RE 460 K
Κωδικός 4900 500 8115
Τιμή 240,00 €
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Συστήματα καθαρισμού

Compact πλυστικά υψηλής πίεσης �

RE 88 4787 012 4500 149,00 10 – 100 120 350 520 40 1,7 230 / 1~ / 50 18.000 5 8,9 78,0

RE 98 4775 012 4505 189,00 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230 / 1~ / 50 2.800 5 16,2 70,1

RE 109 4776 012 4500 219,00 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230 / 1~ / 50 2.800 5 17,7 68,3

RE 119 4777 012 4500 299,00 10 – 125 140 400 500 60 2,1 230 / 1~ / 50 2.800 5 19,2 67,0

RE 129 PLUS 4778 012 4500 369,00 10 – 135 150 420 500 60 2,3 230 / 1~ / 50 2.800 5 20,0 70,7

 Μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης �

RE 143 4768 012 4512 579,00 10 – 140 150 540 610 60 2,9 230 / 1~ / 50 2.800 5 26,2 71,7

RE 163 4769 012 4508 649,00 10 – 150 160 570 650 60 3,3 � 230 / 1~ / 50 2.800 5 26,4 73,5

RE 163 PLUS 4769 012 4502 725,00 10 – 150 160 570 650 60 � 3,3 � 230 / 1~ / 50 2.800 5 27,6 79,7

Επαγγελματικά πλυστικά υψηλής πίεσης �

RE 232  NEO 4788 012 4500 925,00 145 200 590 660 60 3,3 � 230 / 1~ / 50 2.800 5 36,0 75,7

RE 272 PLUS  NEO 4788 012 4512 1.200,00 45 – 150 200 560 620 60 3,0 � 230 / 1~ / 50 1.450 5 42,0 72,4

RE 362 4780 012 4510 1.359,00 35 – 180 – 1.000 1.080 60 6,3 � 400 / 3~ / 50 1.450 5 72,0 76,0

 Βασικός εξοπλισμός � Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος �  Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2, με μπεκ επίπεδης δέσμης
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 1,5 dB(A) �  Παρακαλούμε κατά τη χρήση των πλυστικών υψηλής πίεσης STIHL να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς  
για τα υγρά απόβλητα
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90,5 < 2,5 /–/– –/– – – – – – – – – 6 � – – /–

82,9 < 2,5 /–/– –/– – – – – – – – – 6 � – – /–

81,1 < 2,5 /–/– –/– – – – – 7 � – /–

79,8 < 2,5 /–/– –/– – – – 8 – /–

83,5 < 2,5 /–/– –/– – – – 9 – /–

84,8 < 2,5 –/ /– /– 2 9 – /–

86,6 < 2,5 –/ / /– 2 9 – – – /–

92,8 < 2,5 –/ / /– 2 12 – /–

89,9 < 1,5 –/ /– –/– – – – – – – 10 – – –/–

86,6 < 1,5 –/ / /– – – 2,5 – – 15 – –/

87,5 < 2,5 –/ / / – – – 2,5 + 2,5 – – 10 – – –/–

�  Σε συνδυασμό με υφασμάτινο επίπεδο σωλήνα, μέγιστη θερμοκρασία νερού παροχής = 20 °C � Υφασμάτινο πλέγμα
� Η ηλεκτρική εγκατάσταση στον τόπο χρήσης πρέπει να είναι κατάλληλη για αυτή την ισχύ
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Συστήματα καθαρισμού

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

1  Διακόπτης καθυστέρησης
  Ο αυτόματος διακόπτης λειτουργίας διατηρεί το μηχάνημα 

σε λειτουργία για μερικά ακόμα δευτερόλεπτα μετά το  
σβήσιμο, ώστε να απορροφηθούν τα τελευταία σκουπιδάκια 
και να αδειάσει εντελώς ο σωλήνας.

2  Σύστημα πολλαπλών φίλτρων
  Το σύστημα πολλαπλών φίλτρων φροντίζει για απομάκρυνση 

χοντρής αλλά και λεπτής σκόνης. Το ένθετο φίλτρο πλένεται. 
Αυτό σημαίνει καλή υγιεινή, οικονομία και σεβασμό προς το 
περιβάλλον.  

3  Ενσωματωμένη θήκη παρελκομένων
  Με σωλήνα αναρρόφησης και στήριγμα καλωδίου  

τροφοδοσίας. Για την τακτοποίηση των πρόσθετων μπεκ.

4   Αυτόματος διακόπτης / πρίζα (E)
  Η σκούπα ανοίγει και κλείνει αυτόματα μαζί με την ηλεκτρική 

συσκευή που συνδέεται στην πρίζα του μηχανήματος.

5   Σύστημα αυτοκαθαρισμού
  Εξασφαλίζει άριστη απόδοση χάρη σε απλό και γρήγορο  

καθάρισμα του φίλτρου.

6  Ρυθμιστής στροφών
  Για αδιαβάθμητη ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης στο 

μηχάνημα.

Απλό καθάρισμα 
του φίλτρου

5

3 Έξυπνος σχεδιασμός για  
οικονομία σε χώρο φύλαξης

2 Αποτελεσματικό  
σύστημα φίλτρανσης

6 Ρυθμιζόμενη ισχύς 
αναρρόφησης

Άνετη  
εργασία

4

Αυτοκαθαριζόμενος 
μηχανισμός

1

Τεχνολογία Άνεση
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Σκούπα υγρών / στερεών

  Για επαγγελματική χρήση σε συνεργεία, 
από υπηρεσίες καθαρισμών και στη  
βιομηχανία

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνά  
και υγρά σκουπίδια και βρομιές

  Μια πλούσια γκάμα από ποιοτικά  
παρελκόμενα

SE 62 E

1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Με αυτόματο διακόπτη (E) 
και πρίζα για σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών. Επιλογή ανάμεσα 
σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, λειτουργία φυσητήρα  
με σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στην έξοδο αέρα,  
σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, 
σωλήνας αναρρόφησης μακρύτερος κατά 3,5 m, τηλεσκοπικός 
σωλήνας αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου,  
πέλμα γενικής χρήσης, ρύγχος αρμών, προσαρμογέας για  
ηλεκτρικά εργαλεία.

Κωδικός 4784 012 4403, Τιμή 189,00 €

E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κατάλληλα παρελκόμενα θα βρείτε στη σελίδα 158.

SE 122 E

1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Αυτόματος διακόπτης, πρί-
ζα (E), επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, 
σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, 
ένθετο φίλτρο/σακούλα, τροχίσκοι με φρένο ακινητοποίησης, 
σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο, σωλήνας 
αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, πέλμα γενικής χρήσης, 
πέλμα δαπέδου/ρύγχος αρμών, ρυθμιστής στροφών, σύστημα 
ομαλής εκκίνησης, διακόπτης καθυστέρησης, προσαρμογέας 
για ηλεκτρικά εργαλεία, ενσωματωμένη θήκη παρελκομένων 
και στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης.

Κωδικός 4774 012 4405, Τιμή 415,00 €
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Συστήματα καθαρισμού

Παρελκόμενα για  
Σκούπα υγρών/στερεών

   Πρόσθετα εξαρτήματα για τις πιο ποικίλες 
δυνατότητες χρήσης 

  Μπεκ για διάφορες χρήσεις 

  Επεκτάσεις σωλήνα και προσαρμογέας 

  Σωλήνες αναρρόφησης

Φιλτρόσακος

Συσκευασία 5 τεμ. Σταθερό 
μη υφαντό υλικό με αντοχή 
στο σκίσιμο.

Για SE 61 – SE 62 E
Κωδικός 4901 500 9004
Τιμή 14,19 €

Με βαλβίδα σκόνης 
για SE 122, SE 122 E
Κωδικός 4901 500 9007
Τιμή 27,99 €

Σετ καθαρισμού  
αυτοκινήτου

Για το καθάρισμα των  
διάφορων επιφανειών σε  
αυτοκίνητα. Ρύγχος αρμών  
(300 mm), πινέλο, βούρτσα  
και ελαστικό μπεκ, για  
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 9500
Τιμή 76,09 €

Σετ αναρρόφησης 
υγρών

Για την απομάκρυνση υγρών. 
Πέλμα εδάφους για αναρρό-
φηση υγρών, σωλήνας αναρ-
ρόφησης από καουτσούκ με 
λοξό στόμιο, ένθετο φίλτρο 
από ανοξείδωτο χάλυβα, για 
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 9400
Τιμή 106,00 €

Σετ για χοντρές  
ακαθαρσίες

Για την απομάκρυνση χο-
ντρών ακαθαρσιών. Πέλμα 
ογκωδών ακαθαρσιών, σωλή-
νες επέκτασης (2 x 500 mm), 
σύνδεσμοι (2 x), σωλήνας 
αναρρόφησης μήκους  
1,75 m, Φ 50 mm, για  
SE 122 και SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 9300
Τιμή 97,00 €

Φίλτρα

Εφεδρικό ή ανταλλακτικό.

Σταθερό χαρτί 
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4709 703 5900
Τιμή 18,60 €

Ανθεκτικό μη υφαντό υλικό 
PET, πλενόμενο , πολύ  
κατάλληλο για αναρρόφηση 
υγρών, για SE 61 – SE 122 E.
Κωδικός 4742 703 5900
Τιμή 28,91 €

Για τακτική και πολύωρη 
αναρρόφηση υγρών. Από 
ανοξείδωτο χάλυβα, για  
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 501 0900
Τιμή 71,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

158

8

www.stihl.gr

Πέλματα για  
καθάρισμα δαπέδων  
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πέλμα δαπέδου Kombi 
Πλάτος 280 mm. Με  
ποδομοχλό για λείες  
επιφάνειες και μοκέτες,  
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 2500
Τιμή 35,01 €

Πέλματα για  
καθάρισμα δαπέδων  
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πέλμα δαπέδου  
γενικής χρήσης 
Πλάτος 400 mm. Για αναρ-
ρόφηση υγρών και στερεών. 
Ρυθμίζεται σε ύψος, για  
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 2705
Τιμή 60,00 €

Πέλμα δαπέδου για  
μεγάλους χώρους 
Πλάτος 450 mm. Για μεγά-
λες επιφάνειες. Αλουμίνιο, 
ρυθμίζεται σε ύψος, με 
ανταλλασσόμενο ένθετο.

Με βούρτσα 
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 500 2710
Τιμή 87,00 €

Με λωρίδες από καουτσούκ  
για αναρρόφηση υγρών 
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 500 2711
Τιμή 93,00 €

Πέλμα δαπέδου από  
αλουμίνιο 
Πλάτος 330 mm. Για  
αναρρόφηση στερεών.  
Με αφαιρούμενη βούρτσα, 
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 2700
Τιμή 65,01 €

Πέλμα υγρών 
Πλάτος 300 mm. Για  
αναρρόφηση υγρών, για  
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 7200
Τιμή 21,00 €

Μεταβλητό πέλμα  
δαπέδου 
Κατάλληλο για λείες  
επιφάνειες και  μοκέτες.  
Πλάτος 260 mm.

Για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 500 2701
Τιμή 13,10 €

Στροβιλοβούρτσα  
αναρρόφησης 
Βούρτσα κινούμενη από τον 
αέρα αναρρόφησης, για εξαι-
ρετικά βαθύ καθάρισμα μο-
κετών. Με ρυθμιστή δύνα-
μης αναρρόφησης. Πλάτος 
300 mm.

Κωδικός 4901 500 3605
Τιμή 93,00 € 

Εξαρτήματα  
αναρρόφησης  
(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πέλμα αναρρόφησης  
γενικής χρήσης 
Πλάτος 115 mm. Πλαστικό 
με χνουδωτή βούρτσα, π.χ. 
για ταπετσαρίες αυτοκινή-
των, για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2300
Τιμή 4,00 €

Σωλήνας αναρρόφησης 
από καουτσούκ με λοξό 
στόμιο 
Μήκος 185 mm. Για το καθά-
ρισμα ευαίσθητων επιφανειών, 
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2400
Τιμή 6,49 €

Bούρτσες 
αναρρόφησης
(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Βούρτσα πλάτος 
70 mm. Για μικρά εξαρτήματα 
και πληκτρολόγια. Περιστρε-
φόμενη, με νάιλον τρίχες για 
SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2900
Τιμή 6,70 €

Βούρτσα μήκους 
230 mm. Για τον καθαρισμό 
ευαίσθητων σημείων, π.χ. 
υφάσματα από έπιπλα, για 
την SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2600
Τιμή 8,70 €

Βούρτσα για τον 
Kαθαρισμό καλοριφέρ  
και περσίδων.Ρύγχος για  
γωνίες ιδιαίτερα ευέλικτο  
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 2610
Τιμή 6,00 €

Ρύγχος αρμών 
Μήκος 300 mm. Για καθάρι-
σμα σε δυσπρόσιτα σημεία. 
Πλαστικό, για SE 61 –  
SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2200
Τιμή 2,20 €

Ρύγχος αρμών 
Μήκος 920 mm. Για καθάρι-
σμα λεβήτων θέρμανσης  
και φούρνων. Μεταλλικό,  
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2201
Τιμή 33,00 €

NEO
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Συστήματα καθαρισμού

Επεκτάσεις σωλήνα 

Σύνδεσμος Ø 36 mm.

1 τεμάχιο των 500 mm  
Μήκος Ανοξείδωτος χάλυβας  
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 503 1601
Τιμή 22,00 €

2 τεμάχιο των 500 mm  
Μήκος Αλουμίνιο  
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 503 1610
Τιμή 14,19 €

Σωλήνες  
αναρρόφησης

Ø 32 mm x 3,5 m  
για SE 61, SE 61 E
Κωδικός 4901 500 0561
Τιμή 32,00 €

Ø 32 mm x 3,5 m 
για SE 62, SE 62 E 
Κωδικός 4901 500 0562 
Τιμή 44,00 €

Ø 36 mm x 3,0 m  
για SE 122, SE 122 E
Κωδικός 4901 500 0504
Τιμή 31,00 €

Σκούπα υγρών / στερεών

SE 62 E 4784 012 4403 189,00 210 3.600 20 230 / 1~ / 50 1,4 8,0 70,9 3,5 32

SE 122 E 4774 012 4405 415,00 250 3.700 30 230 / 1~ / 50 1,5 12,3 65,1 3,0 36
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 Βασικός εξοπλισμός E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

 NEO  Πλαστικός,  
τηλεσκοπικός, 
για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 503 1602
Τιμή 16,00 €

Με προσαρμογέα για  
ηλεκτρικές συσκευές  
Ø 27 mm x 3,5 m,  
για SE 61 και SE 62 E.

Κωδικός 4901 500 0520
Τιμή 17,50 €

Λαβές 
(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Λαβή, γωνιακή 
Πλαστικό, με  ρυθμιστή  
δύναμης αναρρόφησης.,  
για SE 61 – SE 61 E.

Κωδικός 4901 502 3015
Τιμή 5,50 € 

Λαβή με σύνδεσμο 
Με ταχυσύνδεσμο.,  
για SE 122 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 4702
Τιμή 43,00 € 

Εξαρτήματα  
αναρρόφησης 
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πέλμα δαπέδου γενικής 
χρήσης 
Από αλουμίνιο. Πλάτος 
150 mm. Για SE 61 –  
SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2310
Τιμή 32,00 €

Πέλμα δαπέδου μεγάλου 
ανοίγματος 
Για μπάζα, χαλίκια κ.λπ.  
Πλάτος 175 mm, σύνδε-
σμος Ø 50 mm.  
Για SE 61 – SE 122 E.

Κωδικός 4901 502 2705
Τιμή 5,50 €
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Προσαρμογέας για 
ηλεκτρικά εργαλεία

Για απευθείας σύνδεση  
ηλεκτρικών εργαλείων στον 
σωλήνα αναρρόφησης.

Ø 32 mm.  
Για SE 61 και SE 61 E  
(δεν απεικονίζονται).

Κωδικός 4901 503 1510
Τιμή 3,30 €

Αντιστατικός, για σωλήνα  
αναρρόφησης, Ø 27 mm,  
για SE 61 – SE 122 E
Κωδικός 4901 503 1502
Τιμή 10,90 €

Ø 32 mm. Ρυθμιστής  
αναρροφητικής ισχύος,  
για SE 62 και SE 62 E.

Κωδικός 4901 503 1508
Τιμή 12,00 €

Ø 36 mm. Ταχυσύνδεσμος, 
για SE 122 και SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 7301
Τιμή 10,80 €

Εύκαμπτος σωλήνας 
αναρρόφησης

Με προσαρμογέα για  
ηλεκτρικές συσκευές  
Ø 27 mm x 3,5 m, για  
SE 122 και SE 122 E.

Κωδικός 4901 500 0503
Τιμή 52,00 €

Σύνδεσμοι σωλήνων

Στρεφόμενος, από την  
πλευρά του  δοχείου.

Ø 50 /27 mm, αντιστατικός
Κωδικός 4901 503 1506
Τιμή 10,90 €

Σύνδεσμος

Για άμεση σύνδεση πέλμα-
τος ή ρύγχους στον σωλήνα 
αναρρόφησης, σύνδεσμος  
Ø 36 mm.  
Για SE 122, SE 122 E

Κωδικός 4901 503 0800
Τιμή 3,80 € 

Τεμάχιο σύνδεσης

Για σύνδεση σωλήνων  
αναρρόφησης, σύνδεσμος  
Ø 50 mm. Για SE 60 –  
SE 60 E.

Κωδικός 4901 503 1200
Τιμή 5,50 € 

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Αν θέλετε να μαζέψετε  
τις ακαθαρσίες αμέσως 
στο σημείο όπου δημιουρ-
γούνται, χρησιμοποιήστε 
τον προσαρμογέα για  
ηλεκτρικά εργαλεία. Σας 
επιτρέπει να συνδέσετε  
τη σκούπα υγρών /στερε-
ών απευθείας σε εργαλεία 
όπως σέγες, λειαντήρες 
και πλάνες, εφόσον εκείνα 
διαθέτουν κατάλληλο  
στόμιο αναρρόφησης.

λή
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Κάτω από την πέργκολα – την παραδοσιακή ξύλινη σκαλωσιά που 
χρησιμοποιείται στο Νότιο Τιρόλο για την παραγωγή αμπελιών – ο 
Μίχαελ προετοιμάζεται για δουλειά. Με τον ψεκαστήρα του φροντίζει για 
τη σωστή περιποίηση του αμπελώνα. Εδώ διατηρούμε μερικές σπάνιες 
ποικιλίες σταφυλιών που σήμερα πλέον έχουν εξαφανιστεί από τους 
περισσότερους αμπελώνες. «Στα μέρη μας, καλλιεργούνται αμπέλια  
εδώ και 3000 χρόνια», φωνάζει ο Μίχαελ, καθώς κατεβαίνει μία-μία τις 
αναβαθμίδες, «και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό».

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια

 

« Για να παράγεις υγιή  
φρούτα, χρειάζεται 
κατάλληλη περιποίηση».

9

162

Ψεκαστήρες, παρελκόμενα » Συνοπτικός πίνακας 165

Ραντιστήρια, παρελκόμενα » Συνοπτικός πίνακας 167
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Ψεκαστήρες και ραντιστήρια

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1   Μηχανισμός μετατροπής 2-σε-1  
  Το ευέλικτο μηχάνημα SR 450 μπορεί με λίγες απλές  

κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε  
ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς χωριστό κιτ μετατροπής και  
χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες. 

2   Δοχείο με μεγάλο στόμιο πλήρωσης
  Το δοχείο γεμίζει γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο 

στόμιο πλήρωσης. Το εσωτερικό του δοχείου είναι  
ευπρόσιτο και καθαρίζεται με ευκολία.

3   Δοσομετρικό σύστημα με εύχρηστο μοχλό 
  Στο SR 450, ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη  

διασπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από  
τη λαβή χειρισμού. Με μία κίνηση του χεριού μπορείτε  
όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης, 
αλλά επίσης να ρυθμίσετε την παροχή με μεγάλη ακρίβεια.

4   Λαβή πολλαπλών λειτουργιών  
για χρήση με το ένα χέρι

  Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα και της βαλβί-
δας για την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου βρίσκονται 
στη λαβή χειρισμού. Εκτός από έλεγχο της λειτουργίας  
του κινητήρα, μπορείτε να ανοίξετε και να διακόψετε την 
παροχή του ψεκαζόμενου μέσου με το ένα χέρι, γρήγορα 
και άνετα.

Γρήγορο και  
καθαρό γέμισμα

2

Εύχρηστο σύστημα 
ελέγχου

4

1 Απλή μετατροπή

3 Ακριβής δοσολογία

Τεχνολογία Άνεση
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Ψεκαστήρες και 
παρελκόμενα

  Για τη γεωργία, την οπωροκαλλιέργεια και 
την αμπελουργία

  Για το ψέκασμα υγρών, κόκκων και σπόρων 

  Εργονομικά και ξεκούραστα 

  Ιδανικός για χρήση σε κατακόρυφες  
καλλιέργειες

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

SR 450

63,3 cm3, 14 l, 12,8 kg �. Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης,  
κατάλληλος για διασπορά φυτοπροστασίας σε μεγάλες  
εκτάσεις. Με πλάτος ψεκασμού έως 14,5 m και εξοπλισμό 
υψηλής άνεσης, επιτρέπει αποδοτική και ξεκούραστη  
εργασία. Διαθέτει επίσης μηχανισμό μετατροπής 2-σε-1  
που επιτρέπει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης και  
κόκκων σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης.

Κωδικός 4244 011 2641, Τιμή 699,00 € 

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Σε οριζόντιες καλλιέργειες όπως σπορόφυτα και δενδρύλλια, 
λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά, χαμηλοί θάμνοι και μικρά δέ-
ντρα, το ραντιστήρι είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διασπορά 
υγρών. Η εφαρμογή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να 
προκαλείται ζημιά στα διπλανά φυτά. Σε κατακόρυφες καλλι-
έργειες, όπως φασόλια, αμπέλια, θάμνοι και δέντρα, ο ψεκα-
στήρας είναι πιο κατάλληλος. Ο κινητήρας περιστρέφει τη 
φτερωτή και παράγει ένα ρεύμα αέρα, που ανακινεί τα φύλλα. 
Μαζί με το ρεύμα αέρα τροφοδοτείται και το ψεκαζόμενο 
υγρό, που με τον τρόπο αυτό φτάνει και στο κάτω μέρος  
των φύλλων.

HLLLL:::
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Ψεκαστήρες και ραντιστήρια

Ζώνη γοφών

Κατανέμει το φορτίο ανάμε-
σα στους γοφούς και τους 
ώμους, φροντίζοντας για 
βελτιστοποιημένη άνεση 
στη μεταφορά. Για SR 200, 
SR 420, SR 430 και SR 450.

Κωδικός 4203 710 9102
Τιμή 35,01 €

Σετ δοσομετρητών

Για SR 430 και SR 450.

Ιδανικό για ψέκασμα υγρών 
σε πολύ μικρές ποσότητες.

Δοσομετρητής ULV για τη  
διασπορά πολύ μικρών  
ποσοτήτων υγρού.

Κωδικός 4244 007 1002
Τιμή 7,90 €

Επέκταση σωλήνα

Για επιμήκυνση του σωλήνα 
ψεκασμού κατά 33 cm. Συνι-
στάται η χρήση αντλίας πίε-
σης, για SR 430 και SR 450.

Κωδικός 4244 770 0300
Τιμή 18,60 €

Προσαρμοζόμενη 
αντλία πίεσης

Αυξάνει την παροχή κατά το 
ψέκασμα προς τα πάνω. Ιδα-
νική για αποτελεσματικό ψέ-
κασμα δέντρων μεσαίου έως 
μεγάλου ύψους. Επιπλέον 
εξασφαλίζει ανάμειξη του 
υγρού μέσα στο δοχείο. 

Για SR 430, SR 450
Κωδικός 4244 007 1004
Τιμή 132,00 €

Για SR 200 (δεν απεικονίζονται)
Κωδικός 4241 007 1006
Τιμή 93,00 €

  Βασικός  
εξοπλισμός

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 �  Για τη χρήση ψεκαστήρα, τηρείτε την εθνική  
νομοθεσία της χώρας� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Χωρίς σωλήνα αέρανομοθεσία της χώρας

Ψεκαστήρες �

SR 450 4244 011 2641 699,00 63,3 12,8 101 110 1,9 14 1.300 14,5 2-MIX
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Σετ μπεκ ULV

Απαραίτητο για την  
ομοιόμορφη κατανομή  
φαρμάκων φυτοπροστασίας, 
για διασπορά υπό μορφή  
μικροσκοπικών κόκκων.  
Για SR 420.

Κωδικός 4203 007 1019
Τιμή 40,00 €

Σύστημα διασποράς 
και σκέδασης

Για τη διασπορά κόκκων,  
οι ψεκαστήρες μπορούν  
εκ των υστέρων να  
εφοδιαστούν με «σύστημα 
διασποράς και σκέδασης».

Κωδικός 4203 007 1013
Τιμή 100,00 €
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Ραντιστήρια και  
παρελκόμενα

   Για χρήση γύρω από το σπίτι, στον κήπο  
και σε καλλιέργειες μεσαίου μεγέθους 

  Για ατομική περιποίηση φυτών και ακριβή 
εφαρμογή υγρών μέσων φυτοπροστασίας 
και λιπασμάτων

  Ιδανικό για χρήση σε οριζόντιες  
καλλιέργειες

SG 11

1,5 l, 0,46 kg �. Εργονομικό 
ραντιστήρι χειρός για τη  
διασπορά υγρών φαρμάκων 
φυτοπροστασίας. Αποτελε-
σματική αντλία για ευχάριστη 
εργασία. Παραδίδεται με 
μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4910
Τιμή 17,00 €

SG 21

3,0 l, 1,2 kg �. Ραντιστήρι 
χειρός, εξαιρετικά εύχρηστο, 
για χρήση στο μπαλκόνι και 
στον κήπο του σπιτιού. Εύ-
κολη μεταφορά με αορτήρα 
ώμου. Παραδίδεται με μπεκ 
κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4921
Τιμή 29,00 €

SG 31

5,0 l, 1,8 kg �. Χειροκίνητο 
ραντιστήρι για ιδιώτες. Εύκολο 
στη χρήση χάρη στο μεγάλο 
στόμιο συμπλήρωσης και την 
εργονομική βαλίδα ρύθμισης 
με τηλεσκοπικό σωλήνα.  
Παραδίδεται με μπεκ κοίλου 
κώνου και επίπεδης δέσμης.

Κωδικός 4255 019 4930
Τιμή 40,00 €

SG 51

12,0 l, 4,5 kg �. Ραντιστήρι 
πλάτης για περιστασιακή 
αλλά και επαγγελματική  
χρήση. Ο μοχλός της αντλίας 
στερεώνεται δεξιά ή αριστερά 
εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση 
χειρισμού, με δυνατότητα 
ρύθμισης του πλάτους και του 
μήκους. Στιβαρή κατασκευή 
για μεγάλη διάρκεια ζωής, ακό-
μα και σε περίπτωση εντατι-
κής επαγγελματικής χρήσης.

Κωδικός 4255 019 4950
Τιμή 99,00 €

NEO

SG 71

18,0 l, 4,8 kg �. Ραντιστήρι 
πλάτης για επαγγελματική 
χρήση. Ο μοχλός της αντλίας 
στερεώνεται δεξιά ή αριστερά 
εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση 
χειρισμού, με δυνατότητα 
ρύθμισης του πλάτους και 
του μήκους. Ποιοτικά λουριά 
και ανατομικό μαξιλαράκι 
πλάτης για απόλυτη άνεση 
στη μεταφορά. Εργονομική 
βαλβίδα ρύθμισης με  
μανόμετρο.

Κωδικός 4255 019 4970
Τιμή 115,01 €

� Βάρος χωρίς περιεχόμενο
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Ψεκαστήρες και ραντιστήρια
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Παρελκόμενα για ραντιστήρια

Επέκταση σωλήνα 4247 500 0301 6,40 SG 10  
(Μήκος 15 cm)

110° Πλαστικό –

Σωλήνας επέκτασης για SG 11, εφοδιασμένος 
με μπεκ επίπεδης δέσμης. Για την περιποίηση 
φυτών με δύσκολη πρόσβαση όπως αγκαθωτοί 
φράχτες και τριαντάφυλλα.4255 500 0301 7,20 SG 11  

(Μήκος 20 cm)

Επέκταση σωλήνα 4247 500 0300 10,30 SG 20 
(Μήκος 40 cm)

– Πλαστικό –
Για ακριβή εφαρμογή από μεγάλη απόσταση, 
π.χ. σε δέντρα και θάμνους. 

4255 500 0300 4,31 SG 31, SG 51, SG 71  
(Μήκος 40 cm)

Τηλεσκοπικοί σωλήνες 4247 500 2100 36,00 SG 20 
(Μήκος 60 – 100 cm)

–

Πλαστικό

–

Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια  
εργασίας αδιαβάθμητα έως 90 cm.

4255 500 0900 17,60 SG 51, SG 71 
(Μήκος 52 – 90 cm)

Πλαστικό
Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια  
εργασίας αδιαβάθμητα έως 100 cm.

4255 500 2101 � 45,00 SG 31, SG 51, SG 71 
(Μήκος 159 – 300 cm)

Ορείχαλκος Eπεκτείνει το εύρος λειτουργίας έως 300 cm.

Προφυλακτήρας  
πιτσιλίσματος

4247 500 5801 26,00 SG 20

80° Πλαστικό –

Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανέμου και 
μειώνει τις απώλειες του ψεκαζόμενου υγρού. 
Αποτρέπει την επαφή του ψεκαζόμενου υγρού 
με τα διπλανά φυτά.4255 500 5800 27,99 SG 21, SG 31, SG 51,  

SG 71

Διχαλωτό μπεκ 4247 500 8500 26,00 SG 20

– Πλαστικό 2,0
Ιδανικό για ψέκασμα μεγάλων εκτάσεων ή σε 
δύο παρτέρια ταυτόχρονα. Η κατεύθυνση του 
κάθε μπεκ ρυθμίζεται χωριστά.4255 500 8500 23,00 SG 21, SG 31, SG 51,  

SG 71

Βαλβίδες κατάθλιψης 4247 500 7400 36,00 SG 20

Πλαστικό

1,0

Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση  
(ανάλογα με τον σχεδιασμό) με απόκλιση 
± 10  %. Η σταθερή πίεση μειώνει τις διακυμάν-
σεις στην παροχή του ψεκαζόμενου υγρού και 
επιτρέπει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

4255 500 7403 29,00 SG 31, SG 51, SG 71

–

4247 500 7401 36,00 SG 20
1,5

4255 500 7404 29,00 SG 31, SG 51, SG 71

4247 500 7402 36,00 SG 20
2,0

4255 500 7405 29,00 SG 31, SG 51, SG 71

Σετ μπεκ
4247 007 1005 17,99 SG 20

– Πλαστικό –

Αποτελείται από δύο μπεκ επίπεδης δέσμης 
για το ψέκασμα εκτάσεων και δύο μπεκ κοίλου 
κώνου για το ψέκασμα μεμονωμένων φυ-
τών. � (Για την προσαρμογή στα SG 51 και  
SG 71 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)4255 007 1000 17,00 SG 21, SG 11, SG 31,  

SG 51, SG 71

Βραχίονας ψεκασμού

4255 500 9702 95,00 SG 51, SG 71 
(Μήκος 100 cm)

80° Ορείχαλκος 2,0

Βραχίονας ψεκασμού με τρία μπεκ επίπεδης 
δέσμης για το ψέκασμα μέσων φυτοπροστασίας 
σε μεγάλες εκτάσεις. Το μεγάλο πλάτος  
εξασφαλίζει ταχύτερη πρόοδο της εργασίας.

�  NEO � Weitere Informationen finden Sie im Glossar auf Seite 266

Κίτρινο

Κόκκινο

Μπλε
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  Βασικός  
εξοπλισμός

�  Χωρίς  
περιεχόμενο

�  Για τη χρήση ψεκαστήρα, τηρείτε 
την εθνική νομοθεσία της χώρας

Ραντιστήρια �

SG 11 4255 019 4910 17,00 0,46 1,5 –

SG 21  NEO 4255 019 4921   29,00 1,2 3,0 –

SG 31 4255 019 4930   40,00 1,8 5,0 –

SG 51 4255 019 4950 99,00 4,5 12,0

SG 71 4255 019 4970 115,01 4,8 18,0
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SG 11 PLUS

Ειδικό ραντιστήρι για απορρυ-
παντικά και διαλύτες.

>> Βλέπε επίσης σελίδα 194
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Παρελκόμενα για ραντιστήρια

Μπεκ επίπεδης δέσμης 80-04

4255 502 1700 8,60 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

80° Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ επίπεδης δέσμης με μεγάλο διαμέτρημα 
για χρήση σε μεγάλες εκτάσεις. Κατάλληλο ει-
δικά για την καταπολέμηση ζιζανίων με μεγά-
λες σταγόνες υγρού. (Για την προσαρμογή στα 
SG 51 και SG 71 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)

Λεπτό φίλτρο 100 M για  
βαλβίδα ρύθμισης 4255 502 0701 3,90 SG 31, SG 51, SG 71 – Πλαστικό –

Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης. Αποτρέ-
πει την απόφραξη των μπεκ με μικρή παροχή.

Ρυθμιζόμενο μπεκ

4255 700 6302 6,80 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

– Ορείχαλκος 2,0

Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο μπεκ, το σχή-
μα της δέσμης μπορεί να μετατρέπεται από 
κοίλο κώνο σε συμπαγή δέσμη. Για άριστα απο-
τελέσματα ψεκασμού κάτω από μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες ή σε διαφορετικές εφαρμογές.

Μπεκ επίπεδης δέσμης  
65-0025

4255 502 1701 16,00 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

65° Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ επίπεδης δέσμης με μικρό διαμέτρημα 
και μικρή παροχή για πολύ λεπτή και στοχευμέ-
νη κατανομή του ψεκαζόμενου υγρού. (Για την 
προσαρμογή στα SG 51 και SG 71 απαιτείται 
ειδικό στήριγμα.)

Μπεκ κοίλου  
κώνου 2,5 mm 4255 700 6303 3,60 SG 21, SG 31, SG 51,  

SG 71
65° Ορείχαλκος 2,0

Ειδικό μπεκ με μεγάλο διαμέτρημα για  
χρήση με υψηλές παροχές. Ιδανικό ειδικά  
για ασβέστωμα.

Μπεκ συμπαγούς κώνου

4255 700 6304 29,00 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

60° Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ συμπαγούς κοίλου με μικρή παροχή. Ιδα-
νικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για 
μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτό-
να. (Για την προσαρμογή στα SG 51 και SG 71 
απαιτείται ειδικό στήριγμα.)

Στήριγμα μπεκ
4255 500 2800 3,90 SG 21, SG 51, SG 71 – Πλαστικό –

Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ  
επίπεδης δέσμης στο μηχάνημα.

Ιδανικό για 
απορρυπα-

ντικά 
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Υπομονετικά, ο αρμοκόφτης βυθίζει τα δόντια του μέσα στην τελευταία 
πλάκα γρανίτη. Σήμερα οι πλάκες θα στρωθούν στα κτήματα της 
επιχείρησης. Οι αρχιτέκτονες κήπων και τοπίων αναμορφώνουν τους 
εκθεσιακούς χώρους αρκετές φορές τον χρόνο. «Έχουμε μεγάλη 
αποθήκη υλικών και μεγάλο στόλο μηχανημάτων. Βασικά μπορούμε  
να κάνουμε τα πάντα και σε ελάχιστο χρόνο», λέει ο Τιμ υπερήφανος,  
ο οποίος μαζί με τον Ρικάρντο κατασκευάζει μια περίφραξη.

 

« Τα μηχανήματα είναι 
πολύπλευρα και απολύτως 
αξιόπιστα».10

170
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Το σήμα αυτό σημαίνει υγρή κοπή και χαρακτηρίζει τη 
χρήση νερού κατά την κοπή. Το νερό δεσμεύει τη σκόνη 
και χρησιμεύει παράλληλα ως μέσο ψύξης και λίπανσης 
του μηχανήματος.

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1  Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας
  Το σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με φίλτρο 

HD2 και πρόσθετο φίλτρο απομακρύνει ακόμα και την  
πιο λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον  
κινητήρα – για μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη 
στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά  
με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean και ζεστό νερό.

2  Κινητήρας STIHL 2-MIX 
  Ο δίχρονος κινητήρας με τεχνολογία 2-MIX της STIHL  

μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και κατά 20 % και 
την εκπομπή καυσαερίων έως και κατά 70 % σε σύγκριση 
με αντίστοιχους δίχρονους κινητήρες STIHL χωρίς  
τεχνολογία 2-MIX.

3  Αλυσίδες αδάμαντα για κόφτη δομικών υλικών
  Οι αλυσίδες κοπής STIHL για την υγρή κοπή πετρωμάτων 

είναι τεχνολογίας LowStretch. Οι αδαμαντοφόροι τομείς  
είναι προτροχισμένοι και εξασφαλίζουν πλήρη ισχύ από  
την πρώτη κιόλας τομή. Το ειδικό σχήμα των οδηγών της 
αλυσίδας επιτρέπει ήρεμη εργασία με χαμηλές δονήσεις.

4   Λάμες με παροχή νερού
  Οι λάμες είναι εφοδιασμένες με εσωτερικό σύστημα παρο-

χής νερού που ξεπλένει και ψύχει την αλυσίδα, το αυλάκι 
της λάμας και το γρανάζι της μύτης. Έτσι παρατείνεται η  
διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας, ενώ ο χρήστης 
προστατεύεται από ένα μεγάλο μέρος της σκόνης που  
δημιουργείται κατά την κοπή.

5  Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας
  Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλίζει ασφαλές 

και απλό τέντωμα της αλυσίδας. 

6   Σύνδεσμος νερού με δοσομετρική κάνουλα
  Χάρη στον ταχυσύνδεσμο, το μηχάνημα συνδέεται εύκολα 

στην παροχή νερού. Με τη δοσομετρική κάνουλα μπορείτε 
να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού για τη δέσμευση της 
σκόνης και την ψύξη και πλύση της αλυσίδας. 

Μεγάλη  
διάρκεια ζωής

4

2 Δυνατός, οικονομικός 
και φιλικός για το  
περιβάλλον

3 Μεγάλα διαστήματα τεντώματος

6 Άριστη δέσμευση  
σκόνης

5 Απλό τέντωμα

Εργασία χωρίς  
συντήρηση

1

Τεχνολογία Άνεση

Αυτό είναι το σήμα της τεχνολογίας LowStretch. Μια  
ειδική επικάλυψη από σκληρό μέταλλο προστατεύει  
τα πριτσίνια και τους οδηγούς από τη φθορά. Έτσι  
μειώνεται η επιμήκυνση της αλυσίδας.
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Κόφτης δομικών υλικών  
και παρελκόμενα

 Για επαγγελματίες στον κλάδο  
των οικοδομών 

  Για υγρή κοπή σκυροδέματος, φυσικών  
λίθων και τούβλων τοιχοποιίας

 Για την κοπή σωλήνων 

  Για τη διαμόρφωση γωνιών κατά τη  
δημιουργία ανοιγμάτων σε τοίχους. 

 Ιδανικό συμπλήρωμα για τον αρμοκόφτη

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα διαμαντιού
� Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

GS 461

76,5 cm3, 4,3 kW/5,8 HP, 7,6 kg �. Ένα μηχάνημα που  
έχει τη δύναμη ενός αρμοκόφτη αλλά χρησιμοποιείται σαν  
αλυσοπρίονο: Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, αντιδονητικό 
σύστημα STIHL, σύνδεσμος νερού, βαλβίδα αποσυμπίεσης, 
σύστημα STIHL Elastostart, άφθαρτο κορδόνι μίζας, φίλτρο 
HD2, τάπα μπαγιονέ που επιτρέπει ανεφοδιασμό σε όρθια 
στάση, κινητήρας 2-MIX.

Μήκος λάμας � Κωδικός Τιμή
40 cm 4252 200 0003 2.045,00 €

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Ο κόφτης δομικών υλικών αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα 
του κλασικού αρμοκόφτη, ειδικά για τη διαμόρφωση γωνιών, 
όπου οι τομές δεν επιτρέπεται να ξεφεύγουν από το περί-
γραμμα του ανοίγματος. Πρώτα, δημιουργούνται οι γωνίες  
με τον κόφτη δομικών υλικών (με βύθιση της λάμας) και  
στη συνέχεια οι μακριές, ευθείες τομές με το αλυσοπρίονο. 
Με τον συνδυασμό των δύο μηχανημάτων μπορείτε να  
δημιουργήσετε μεγάλα ανοίγματα σε τοίχους με εκπληκτική 
αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Σημειωτέον: Τα υλικά που 
αφαιρούνται από το άνοιγμα ενδέχεται να είναι πολύ βαριά. 
Συνιστούμε να υπολογίσετε το βάρος από πριν και αν  
χρειάζεται, να εκτελέσετε την εργασία τμηματικά.

HLLLLL::::
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Οι αλυσίδες διαμαντιού παραδίδονται μαζί με αποσπώμενο δακτύλιο καμπάνας
� Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας.

Πλαίσιο  
καθοδήγησης

Βοήθημα καθοδήγησης και στήριξης για την κοπή σκυροδέμα-
τος και τοιχοποιίας. Από σκληρυμένο, επιψευδαργυρωμένο  
χάλυβα, για GS 461.

Κωδικός 4252 660 0900, Τιμή 43,00 €

 Βασικός εξοπλισμός � Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα διαμαντιού � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

Κόφτης δομικών υλικών

GS 461 4252 200 0003 2.045,00 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 3/8" GBM 2-MIX
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Λάμα Rollomatic G

Με σύστημα έκπλυσης στη λάμα και στο γρανάζι μύτης.  
Σχεδιασμένη ειδικά για το GS 461, λάμα με δεύτερη οπή  
τεντώματος για τη προέκταση της διαδρομής τάνυσης,  
σκληρυμένη τροχιά κύλισης.

Μήκος λάμας � Κωδικός Τιμή
40 cm 3006 000 1213 135,00 €

Αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GBE �

Αλυσίδα για γρήγορη, ήρεμη και χωρίς δονήσεις υγρή κοπή. 
Εξαιρετικά κατάλληλη για αποξεστικά δομικά υλικά όπως  
πλακάκια και ψαμμίτης, προτροχισμένοι τομείς διαμαντιού,  
με τεχνολογία LowStretch.

Μήκος λάμας � Κωδικός Τιμή
40 cm 3211 050 0064 270,00 €

Αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GBM �

Για γρήγορη αλλά ήρεμη και χωρίς δονήσεις υγρή κοπή σκυρο-
δέματος και σκληρών πετρωμάτων, κατάλληλη υπό όρους για 
πλακάκια και χυτοσωλήνες, προτροχισμένοι τομείς διαμαντιού, 
με τεχνολογία LowStretch.

Μήκος λάμας � Κωδικός Τιμή
40 cm 3210 050 0064 500,00 €
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  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1  Τεχνολογία ψεκασμού STIHL (i)
  Το ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού εξασφα-

λίζει τέλεια συμπεριφορά του κινητήρα και 
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με  
μηχανήματα χωρίς τεχνολογία ψεκασμού. 

2  Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού
  Η παροχή νερού ανοιγοκλείνει αυτόματα. Ο χειρισμός  

και η δοσολογία του νερού γίνονται εύκολα με τα  
χειριστήρια στη λαβή.

3   Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας  
με κυκλώνα διαχωρισμού

  Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μέχρι 1 έτος  
(ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) και καταργεί την 
ανάγκη για τακτικό καθάρισμα του φίλτρου.

4  Αντιδονητικό σύστημα STIHL
  Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη  

μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας,  
εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. 

5  Σύνδεσμος νερού
  Ο ταχυσύνδεσμος συνδέεται πολύ εύκολα. Το νερό που 

τροφοδοτείται στον αρμοκόφτη χρησιμοποιείται για το  
πλύσιμο της αλυσίδας και για δέσμευση της σκόνης κατά 
την υγρή κοπή.

6   Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία
  Ειδική τάπα για γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του  

ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.

7  Προφυλακτήρας μαγνησίου
  Ο προφυλακτήρας για τον δίσκο του αρμοκόφτη από  

χυτό μαγνήσιο είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Ο ρυθμιστής του 
προφυλακτήρα και το σύστημα νερού έχουν εργονομικό 
σχεδιασμό.

1 Μειωμένη κατανάλωση 
καυσίμου

2 Ακριβής δοσολογία

7 Μικρό  
βάρος

3 Εργασία χωρίς  
συντήρηση

4 Εργασία χωρίς κόπο

6 Απλός  
ανεφοδιασμός

5 Άριστη δέσμευση  
σκόνης

Τεχνολογία Άνεση

www.stihl.gr 175
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Βενζινοκίνητοι αρμοκόφτες

  Μηχανήματα χειρός

  Για τις δύσκολες εργασίες κοπής  
στην οικοδομή 

  Για την κοπή σκυροδέματος, πετρωμάτων, 
ασφάλτου και τούβλων. 

  Εξαιρετικά στιβαρό και δυνατό

TS 500i

72,2 cm3, 3,9 kW/5,3 HP, 10,2 kg �. Αρμοκόφτης γενικής 
χρήσης με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL. Για δίσκους  
κοπής 350 mm. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της  
έγχυσης καυσίμου εξασφαλίζει άριστη λειτουργία του κινητήρα. 
Το μηχάνημα ξεκινά πολύ εύκολα, με μόνο μία θέση εκκίνησης. 
Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού για απλή ρύθμιση της 
ποσότητας νερού. Σε συνδυασμό με το αντιδονητικό σύστημα 
STIHL, το οποίο φροντίζει για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα  
δονήσεων, το μηχάνημα καθοδηγείται μέσα στην τομή με  
μεγάλη ακρίβεια. Η λαβή STIHL ElastoStart και η βαλβίδα  
αποσυμπίεσης διευκολύνουν αισθητά την εκκίνηση. Υψηλή 
ροπή στρέψης, με οικονομικό κινητήρα 2-MIX.

Κωδικός 4250 011 2810, Τιμή 1.259,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.

Ø
 3

50
 m

m

TS 410

66,7 cm3, 3,2 kW/4,4 HP, 9,5 kg �. Ελαφρύς και πρακτικός 
αρμοκόφτης. Με δίσκο κοπής 300 mm για βάθος τομής έως 
125 mm. Το αντιδονητικό σύστημα STIHL εξασφαλίζει καλή  
καθοδήγηση του αρμοκόφτη μέσα στην τομή. Σύστημα  
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα 
ανάμεσα στις αλλαγές του φίλτρου. Εύκολη εκκίνηση χάρη  
στη βαλβίδα αποσυμπίεσης και οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4238 011 0590, Τιμή 1.644,01 €

Ø
 3

00
 m

m
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TS 700

98,5 cm3, 5,0 kW/6,8 HP, 11,6 kg �. Πανίσχυρος αρμοκό-
φτης για δίσκους κοπής 350 mm. Ο αρμοκόφτης είναι εξαιρε-
τικά κατάλληλος για χρήση μέχρι το πλήρες βάθος τομής  
και για προσαρμογή πάνω στο φορείο καθοδήγησης FW 20. 
Εφοδιασμένος με βαλβίδα αποσυμπίεσης και λαβή STIHL 
Elastostart για ξεκούραστη εκκίνηση και σύστημα φίλτρανσης 
αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα αλλαγής του 
φίλτρου. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4224 011 2800, Τιμή 1.359,00 €

TS 800

98,5 cm3, 5,0 kW/6,8 HP, 12,7 kg �. Αρμοκόφτης STIHL  
για δίσκους κοπής 400 mm. Μέγιστο βάθος τομής 145 mm, 
μειωμένο βάρος χάρη στον προφυλακτήρα μαγνησίου. Κατʼ 
εξοχήν κατάλληλος για χρήση πάνω στο φορείο καθοδήγησης 
FW 20. Εφοδιασμένος με βαλβίδα αποσυμπίεσης και λαβή 
STIHL Elastostart για ξεκούραστη εκκίνηση και σύστημα  
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα  
αλλαγής του φίλτρου. Οικονομικός κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4224 011 2820, Τιμή 1.635,00 €

i = STIHL Injection � Βάρος χωρίς καύσιμο και αλυσίδα Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός

Για κατάλληλους δίσκους κοπής, βλέπε σελίδα 180.
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Φορείο καθοδήγησης 
FW 20 με σετ  
μετατροπής

Το φορείο καθοδήγησης STIHL 
FW 20 μετατρέπει κάθε 
 αρμοκόφτη χειρός STIHL  
σε ένα τροχήλατο μηχάνημα 
κοπής με άριστες ιδιότητες 
καθοδήγησης. Επιτρέπει την 
εκτέλεση  τομών μεγάλου μή-
κους με βάθος που ρυθμίζε-
ται με ακρίβεια  χιλιοστών.

Για TS 400
Κωδικός 4224 200 0003

Για TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i
Κωδικός 4224 200 0015

Για TS 700, TS 800
Κωδικός 4224 200 0005

Τιμή 619,00 €

Κιτ μετατροπής  
με σύστημα ταχείας  
σύσφιξης

Για φορείο οδήγησης FW 20.

Για TS 400
Κωδικός 4223 790 0702
Τιμή 153,00 €

Για TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i
Κωδικός 4250 790 0700
Τιμή 152,00 €

Για TS 700, TS 800
Κωδικός 4224 790 0705
Τιμή 152,00 €

Προσαρμοζόμενο 
δοχείο νερού

13 L. Για το φορείο οδήγη-
σης FW 20. Με σύνδεσμο. 

Κωδικός 4224 007 1018
Τιμή 124,00 €

Δείκτης κατεύθυνσης 
κοπής

Για το φορείο οδήγησης  
FW 20.

Κωδικός 4205 007 1009
Τιμή 55,01 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Με το φορείο καθοδήγης 
FW 20 μετατρέπεται  
εύκολα και γρήγορα τον 
αρμοκόφτη χειρός σε  
τροχήλατο αρμοκόφτη  
με άριστη καθοδήγηση.  
Κατάλληλο για ξεκούραστη 
πολύωρη εργασία με  
τομές μεγάλου μήκους  
και ακρίβεια χιλιοστού.

υλήή

Παρελκόμενα για 
αρμοκόφτες

  Για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης 
και πιο εύκολη εργασία με αρμοκόφτες

  Φορείο καθοδήγησης για ακριβείς  
και μακριές τομές 

  Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του  
αρμοκόφτη, χωρίς εργαλεία.  

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Δοχείο νερού υπό 
πίεση

10 L. Για την παροχή νερού 
στους αρμοκόφτες σε  
εργοτάξια χωρίς σύνδεση 
στο δίκτυο ύδρευσης. Δεν 
συνιστάται για το GS 461.

Κωδικός 0000 670 6000
Τιμή 117,99 €

Σετ τροχών

Προσαρμόζεται στο μπρο-
στινό στήριγμα. Επιτρέπει 
στήριξη του αρμοκόφτη 
πάνω σε επίπεδες επιφάνει-
ες, οι τροχίσκοι διευκολύνουν 
την καθοδήγηση, για TS 410, 
TS 420, TS 480i, TS 500i, 
TS 700 και TS 800. 

Κωδικός 4224 007 1014
Τιμή 39,00 €

Προστατευτικά γυαλιά 
SUPER FIT

Πολύ ελαφριά γυαλιά σε 
σπορ σχεδιασμό. Δεν θα-
μπώνου, με 100 % προστα-
σία UV και ανθεκτικό υλικό 
στις γρατσουνιές. 

Χρώμα Κωδικός
0000 884 0344
0000 884 0346
0000 884 0347
0000 884 0345

Τιμή 22,00 €

Για περισσότερο προστα-
τευτικό εξοπλισμό, βλέπε  
πλευρά 224 κ.ε.

Δαχτυλίδι άξονα  
(δεν απεικονίζονται)
Προσαρμογέας για διαμα-
ντόδισκους. Από ορείχαλκο, 
με οπή 1" για όλους τους αρ-
μοκόφτες με άξονα 20 mm.

Κωδικός 0000 708 4200
Τιμή 2,60 €

Σύνδεσμος νερού

Ο σύνδεσμος νερού STIHL 
για τους αρμοκόφτες STIHL  
διαθέτει δύο μπεκ που  
καθαρίζονται εύκολα. Τα 
μπεκ προσαρμόζονται στον 
προφυλακτήρα μαγνησίου 
του αρμοκόφτη. Το νερό που 
ψεκάζουν, δεσμεύει τη σκόνη 
που δημιουργείται κατά την 
κοπή. Για μια αποτελεσματική 
και καθαρή τομή.

Για TS 400, TS 460
Κωδικός 4201 007 1014
Τιμή 44,00 €

 Βασικός εξοπλισμός i = STIHL Injection � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Βάρος χωρίς καύσιμο και αλυσίδα
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 �  Μέτρηση κατά ISO 19432
� Με δίσκο ρητίνης

Βενζινοκίνητοι αρμοκόφτες �

TS 410 4238 011 0590 1.644,01 66,7 3,2 / 4,4 9,5 98 � 109 � 3,9 / 3,9 300 100 67,5 – 2-MIX –

TS 500i 4250 011 2810 1.259,00 72,2 3,9 / 5,3 10,2 98 � 112 � 2,4 / 2,0 350 125 73,0 2-MIX

TS 700 4224 011 2800 1.359,00 98,5 5,0 / 6,8 11,6 101 � 113 � 6,6 / 4,5 350 125 85,0 – 2-MIX –

TS 800 4224 011 2820 1.635,00 98,5 5,0 / 6,8 12,7 101 � 113 � 6,5 / 3,9 400 145 89,0 – 2-MIX –
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Χάλυβας

Για χρήση στις οικοδομές ή σε επιχειρήσεις  
κατεργασίας μετάλλου.

Άσφαλτος/όλκιμος χυτοσίδηρος

Ειδικός δίσκος κοπής για την οδοποιία  
και την κατασκευή σωληνώσεων.

Πέτρα

Δίσκος κοπής για γενική χρήση στις  
οικοδομές. Επίσης για υγρή κοπή πέτρας  
χωρίς δημιουργία σκόνης.

Δίσκοι κοπής

  Δίσκοι συνθετικής ρητίνης και  
διαμαντόδισκοι για την κοπή  
φυσικών λίθων, ασφάλτου, χάλυβα  
και σκυροδέματος

  Προσαρμοσμένοι στην εντέλεια στους  
αρμοκόφτες STIHL

  Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή  
απόδοση κοπής

Δίσκοι συνθετικής ρητίνης
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Δίσκοι συνθετικής ρητίνης

Πέτρα
K-ME

0835 012 7000 � 8,40 230

0835 010 7000 � 8,70 300

0835 010 7001 � 14,19 350

0835 010 7002 23,00 400

Άσφαλτος / 
όλκιμος χυτοσίδηρος

K-DG

0835 030 7000 8,70 300

0835 030 7001 14,19 350

0835 030 7002 23,00 400

Πέτρα
K-BA

0835 020 7000 8,70 300

0835 020 7001 14,19 350

0835 020 7002 23,00 400

K-BA 0835 020 7004 16,40 350

�  NEO 
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Δίσκος κοπής γενικής 
χρήσης
Για τα πιο ποικίλα υλικά στην 
οικοδομή. Συνιστάται επίσης 
για εργασίες απομάκρυνσης 
υλικών σε κατεδαφίσεις και 
για την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών. Δίσκος βάσης 
με μεταλλικό ασημί χρώμα.  
Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία 
τύπων: Ανθεκτικοί και γρήγοροι, 
για κοπή όλων των δομικών 
πετρωμάτων και γρανίτη, καθώς 
και για δομικό χάλυβα έως 10 mm. 
Γρήγοροι και πολύπλευροι, για 
κοπή ασφάλτου, δομικών πε-
τρωμάτων και σκυροδέματος. 

Σκυρόδεμα (B)

Για την κοπή σκυροδέματος, 
τούβλων και σκυρόδεμα με 
εκτεθειμένα αδρανή. Επίσης 
κατάλληλος για οπλισμένο 
σκυρόδεμα και οικοδομικά  
υλικά εν γένει. Διατίθενται σε 
διάφορες κατηγορίες ισχύος, 
γκρι χρώμα.

Άσφαλτος (A)

Για εργασίες κοπής σε άσφαλτο, 
νωπό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα 
με λειαντικές ιδιότητες και 
ψαμμίτη. Ύψος τομέων 10 mm 
με υψηλή απόδοση κοπής σε 
όλες τις κατηγορίες ισχύος, 
προστατευτικοί τομείς, δίσκος 
βάσης σε μαύρο χρώμα.

Διαμαντόδισκοι
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Διαμαντόδισκοι

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης 
D-BA80

0835 090 7005 392,00 300

0835 090 7006 460,00 350

0835 090 7011 609,99 400

D-SB80

0835 090 7007 490,00 300

0835 090 7008 566,00 350

0835 090 7031 � 640,01 400

D-X100 0835 092 7000 � 240,00 230

Σκυρόδεμα (B)

D-B10

0835 090 7034 � 65,01 230

0835 090 7037 � 95,00 300

0835 090 7038 � 105,00 350

0835 090 7024 � 199,00 400

D-B20

0835 090 7025 153,00 300

0835 090 7026 213,00 350

0835 090 7027 218,01 400

D-B60

0835 090 7028 300,00 300

0835 090 7029 350,00 350

0835 090 7030 � 469,00 400

Άσφαλτος (A)

D-A5

0835 080 7009 165,00 300

0835 080 7012 215,00 350

0835 080 7017 282,00 400

D-A40

0835 081 1002 381,00 300

0835 080 7013 � 299,00 350

0835 080 7015 423,00 400

D-A80

0835 080 7011 374,01 300

0835 080 7014 472,00 350

0835 080 7016 630,01 400

�  NEO 
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν 
είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηρι-
στικά που αναφέρονται εδώ. Στη  
σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδη-
γίες, βλέπε σελίδα 260 κ.ε. και την 
ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

1  Κινητήρας STIHL 4-MIX ®

  Ο κινητήρας 4-MIX ® της STIHL  
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του  
δίχρονου και τετράχρονου κινητήρα. 
Χαμηλή κατανάλωση, λίγα καυσαέρια, 
δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχά-
ριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική 
δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

5   Φρένο γεωτρυπάνου QuickStop
  Το φρένο αρίδας QuickStop της 

STIHL με μοχλό ενεργοποίησης  
διακόπτει τη μετάδοση ισχύος όταν 
η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος. Με  
το φρένο μπορείτε επίσης και να  
ξεκολλήσετε τη σφηνωμένη αρίδα.

2   Πλαίσιο λαβής με αντιδονητικό  
σύστημα

  Το πλαίσιο λαβής φροντίζει για  
σημαντική μείωση των  δονήσεων, 
εξασφαλίζοντας εξαιρετικά  
ξεκούραστη εργασία. 

3   Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
  Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο 

του κινητήρα είναι ενσωματωμένα 
στην αριστερή χειρολαβή. Ο χειρι-
σμός του μηχανήματος γίνεται με 
ένα πάτημα του δαχτύλου. Έτσι, ο 
χειριστής δεν χρειάζεται να πάρει  
το χέρι του από τη λαβή.

4   Μαξιλάρι μεγάλης επιφάνειας
  Κατά τη διάρκεια της διάτρησης,  

το μαξιλάρι μεγάλης επιφάνειας 
ακουμπά στο σώμα ή στο πόδι  
του χειριστή. Αυτό δεν προσφέρει  
μόνο άνεση, αλλά επιτρέπει επίσης 
ήρεμη και ακριβή καθοδήγηση  
του γεωτρυπάνου.

Αυξημένη ασφάλεια 5

1 Ισχυρός κινητήρας

3 Άνετος χειρισμός

4 Ακριβής  
καθοδήγηση

2 Εργασία χωρίς κόπο

Τεχνολογία Άνεση Ασφάλεια
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Γεωτρύπανα και 
παρελκόμενα

  Κινητά και στιβαρά πακέτα ισχύος  
για τους επαγγελματίες 

  Για το άνοιγμα οπών στο έδαφος, για  
εργασίες φύτευσης, για κατασκευές ή για 
τη λήψη εδαφολογικών δειγμάτων

  Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε δύσβατο 
έδαφος

  Αρίδες, σωλήνες προέκτασης, μαξιλαράκι 
και τσοκ

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

� Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα � Τιμή χωρίς αρίδα

BT 130

36,3 cm3, 1,4 kW/1,9 HP, 9,9 kg �. Ισχυρό γεωτρύπανο  
μονού χειριστή, κινητήρας 4-MIX ® με χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου, αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις, παραδίδεται με 
φρένο αρίδας QuickStop, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς 
διαρκείας, μαξιλαράκι. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4313 011 2110, Τιμή 859,00 € �

BT 360

60,3 cm3, 2,9 kW/3,9 HP, 28,8 kg �. Δοκιμασμένος  
ισχυρός  κινητήρας με υψηλή ροπή στρέψης για βαριές  
εργασίες διάτρησης από δύο χειριστές. Παραδίδεται με  
σύστημα STIHL Elastostart, ασφάλεια εκκίνησης και  
αναστροφής, σύστημα  φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας, 
πρόσθετο διακόπτη για τον δεύτερο χειριστής, πτυσσόμενο 
πλαίσιο. Παραδίδεται  χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4308 200 0004, Τιμή 1.899,00 € �

Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε  
στη σελίδα 188 κ.ε.
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Παρελκόμενα για γεωτρύπανα

Αρίδες γεωτρυπάνου 4404 680 2004 155,00 40

695

BT 106, 
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130

Για όλες τις συνθήκες εδάφους.

4404 680 2006 170,00 60

4404 680 2009 190,00 90

4404 680 2012 200,00 120

4404 680 2015 225,00 150

4404 680 2020 240,00 200

Αρίδες γεωτρυπάνου 4400 000 4209 290,00 90

700 BT 360 Για όλες τις συνθήκες εδάφους.

4400 000 4212 295,00 120

4400 000 4215 300,00 150

4400 000 4220 325,00 200

4400 000 4225 340,00 250

4400 000 4228 350,00 280

4400 000 4235 380,00 350

Αρίδα φύτευσης

4311 680 2515 170,00 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130

Ειδική αρίδα για τη διάνοιξη οπών 
φύτευσης. Κυλινδρικό σχήμα. 

4445 000 4235 533,00 350 420 BT 360

Αρίδα χαλάρωσης  
εδάφους

4404 680 1900 190,00 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130

Ειδική αρίδα για χαλάρωμα του 
εδάφους και για φύτευση.

4440 000 4200 280,00 400 870 BT 360
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Γεωτρύπανα �

BT 130 � 4313 011 2110 859,00 36,3 1,4 / 1,9 9,9 92 100 1,5 / 2,2 200 – 4-MIX ®

BT 360 4308 200 0004 1.899,00 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8 / 8,7 50 – – –
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 Βασικός εξοπλισμός � Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα � Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s2 � Με μαξιλαράκι
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A) � Παραδίδεται χωρίς αρίδα
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Παρελκόμενα για γεωτρύπανα

Σωλήνες προέκτασης
4313 680 2300 91,00 – 250 BT 106,  

BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130

Για επιμήκυνση του γεωτρύπανου 
στη διάνοιξη βαθιών οπών.

4311 680 2350 67,99 – 450

4470 000 4205 146,00 – 500

BT 360

4470 000 4210 190,00 – 1.000

Μαξιλαράκι

4313 748 2500 37,10 – –
BT 121,  
BT 130

Ανταλλακτικό για το υπάρχον  
μαξιλαράκι.

Τσοκ

4311 680 4010 425,00 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130

Για ελικοειδή τρυπάνια έως  
Ø 13 mm. Για τη χρήση τρυπανιών 
με κυλινδρικό μέρος στερέωσης.
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Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες και γεωτρύπανα

Δράπανα χειρός και 
παρελκόμενα

  Για ξυλουργούς και βιοτέχνες,  
εργαζόμενους στις δημοτικές υπηρεσίες 
και αρχιτέκτονες κήπων και τοπίων

  Για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, για την  
κατασκευή φραχτών και καθισμάτων και 
για την επισκευή ξύλινων κατασκευών

  Για τη διάνοιξη οπών φύτευσης στη  
διαμόρφωση κήπων, για λουλούδια  
μέχρι δέντρα

  Πλούσια ποικιλία σε πρακτικά  
παρελκόμενα

BT 45  
Ξυλοτρύπανο

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 HP, 
4,8 kg �. Δράπανο χειρός 
με δυνατό βενζινοκινητήρα 
και ξυλοτρύπανο. Εφοδια-
σμένο με τσοκ ταχείας σύ-
σφιξης με άνοιγμα 13 mm. 
Δύο ταχύτητες προς τα 
εμπρός, μία ταχύτητα προς 
τα πίσω και ουδέτερη θέση. 
Παραδίδεται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4314 200 0000
Τιμή 559,00 €

BT 45 Γεωτρύπανο 
οπών φύτευσης

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 HP, 
4,8 kg �. Δράπανο χειρός 
με δυνατό βενζινοκινητήρα 
για τη διάνοιξη οπών  
φύτευσης. Εφοδιασμένο με 
προσαρμογέα τρυπανιών, 
πρόσθετη λαβή για διάνοιξη 
οπών φύτευσης. Δύο ταχύ-
τητες προς τα εμπρός, μία 
ταχύτητα προς τα πίσω και 
ουδέτερη θέση. Διατίθεται 
επίσης με προσαρμογέα και 
πρόσθετη λαβή για διάνοιξη 
οπών φύτευσης. Παραδίδε-
ται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4314 200 0001
Τιμή 559,00 €

Ξυλοτρύπανα

Από σκληρυμένο μέταλλο, 
πλευρικά τροχισμένα,  
με κοίλη ελίκωση και  
σπείρωμα έναρξης.  
Με εξάγωνη  
ουρά.

Μήκος 320 mm.

Ø 13 mm
Κωδικός 4314 682 5013
Τιμή 25,01 €

Μήκος 460 mm.

Ø 19 mm
Κωδικός 4314 682 5019
Τιμή 34,00 €

Ø 22 mm
Κωδικός 4314 682 5022
Τιμή 42,00 €

Ø 25 mm
Κωδικός 4314 682 5025
Τιμή 55,01 €

Αρίδα οπών φύτευσης

Εναλλασσόμενη κεφαλή και 
σπείρωμα σύνδεσης M14.  
Μήκος 590 mm.

Ø 3" (76 mm)
Κωδικός 4314 680 1903
Τιμή 100,00 €

Ø 4" (102 mm)
Κωδικός 4314 680 1904
Τιμή 105,01 €

Ø 5" (127 mm)
Κωδικός 4314 680 1905
Τιμή 120,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Κατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 188 κ.ε.

� Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Τσοκ με κλειδί

Πλάτος ανοίγματος 13 mm.

Κωδικός 4314 680 4001
Τιμή 106,00 €

Σετ εξαρτημάτων

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός 4314 007 1001
Τιμή 42,00 €

Προσαρμογέας  
(δεν απεικονίζονται)

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός 4314 682 3900
Τιμή 5,01 €

Αορτήρας

Επιτρέπει εύκολη μεταφορά 
του μηχανήματος. Για BT 45.

Κωδικός 4314 710 9000
Τιμή 11,00 €

Λουρί

Ιδανικό για ανάρτηση του 
μηχανήματος, ώστε να έχετε 
τα χέρια ελεύθερα. Για BT 45.

Κωδικός 4314 710 6500
Τιμή 8,30 €

Δράπανα χειρός �

BT 45 Για ξύλο 4314 200 0000 559,00 27,2 0,8 / 1,1 4,8 98 103 7,2 / 6,1 910 2.710 810

BT 45 Για οπές φύτευσης 4314 200 0001 559,00 27,2 0,8 / 1,1 4,8 98 103 7,2 / 6,1 910 2.710 810
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Πάντα έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος. Ο Γκότφριντ, διαχειριστής 
του κτήματος, φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του στόλου μηχανημάτων. 
Όταν οι συνάδελφοί του επιστρέφουν από την εργασία, εκείνος ετοιμάζει 
τα μηχανήματα μαζί με τον Ρικάρντο. Καθάρισμα, ανεφοδιασμός, 
περιποίηση – τα μηχανήματα πρέπει να είναι πάντα σε άριστη 
κατάσταση. Γιατί αύριο το πρωί κιόλας, ξαναβγαίνουν για δουλειά  
και πρέπει να δώσουν την πλήρη τους απόδοση. 

 

« Οι συνάδελφοί μας  
βασίζονται πάνω σε  
μας. Πρόκειται για  
μεγάλη ευθύνη».
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Καύσιμα και λιπαντικά

STIHL MotoMix:
  Εξαιρετική συμπεριφορά εκκίνησης – Η 

κατοχυρωμένη σύνθεση (EP 2031043) 
υποστηρίζει την αξιόπιστη εκκίνησηn

  Άριστη επιτάχυνση – Γρήγορα και  
δυνατά σε όλη την περιοχή στροφών

  Άψογη λειτουργία – Ακόμα και σε  
απότομες αλλαγές γκαζιού

  Προστασία του μηχανήματος – Χάρη 
στην καθαρή καύση, δεν δημιουργούνται 
επικαθήσεις μέσα στον κινητήρα

Λάδια κινητήρων STIHL:
  Άριστη λίπανση χάρη στον απόλυτο  

συντονισμό κινητήρα και λαδιού

Λάδια αλυσίδας STIHL:
  Εξαιρετική συμβατότητα υλικών χάρη 

στον άριστο συντονισμό των επιμέρους 
συστατικών

  Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες –  
Αξιόπιστη προστασία από υπερθέρμαν-
ση, ακόμα και σε περίπτωση ακραίας  
καταπόνησης (BioPlus και SynthPlus)

  Άριστη ρευστότητα – Ακόμα και σε  
χαμηλές θερμοκρασίες (SynthPlus)

STIHL MotoMix:
  Χαμηλές εκπομπές CO2 χάρη στις  

καθαρές πρώτες ύλες  

Λάδια κινητήρων STIHL:
  Βιολογικά διασπάσιμα – Πάνω από το 

80 % διασπάται μέσα σε 21 ημέρες  
(HP Ultra)

Λάδια αλυσίδας STIHL:
  Ταχεία βιοδιάσπαση – Κατασκευάζεται 

από αμιγώς φυτικά υλικά βάσης με συ-
στατικά ταχείας βιολογικής διάσπασης 
(BioPlus)

  Επίσημη αναγνώριση – Βραβευ-
μένο με το Οικολογικό Σήμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (BioPlus)

STIHL MotoMix:
  Καθαρό στη χρήση – Οι ατμοί είναι  

σχεδόν ελεύθεροι από ουσίες όπως  
ολεφίνες και αρωματικές ενώσεις  
(π.χ. βενζόλιο)

  Καύση χωρίς κατάλοιπα χάρη στις  
καθαρές πρώτες ύλες

  Μεγάλη διάρκεια ζωής – Υπό τις  
κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης,  
δεν παρουσιάζεται διαχωρισμός για  
διάστημα 5 ετών 

  Άμεση χρήση χάρη στο έτοιμο μείγμα 
καυσίμου και λαδιού

Λάδια κινητήρων STIHL:
  Πολύπλευρη χρήση – Σε δίχρονους  

κινητήρες, κινητήρες 2-MIX και κινητήρες 
4-MIX ® της STIHL, αξιόπιστα ακόμα και 
υπό ακραίες συνθήκες

  Οικονομία στη χρήση και μεγάλα διαστή-
ματα συντήρησης, λόγω της καθαρής 
καύσης του μείγματος σχεδόν χωρίς  
επικαθήσεις (HP Ultra)

Λάδια αλυσίδας STIHL:
  Μεγάλη διάρκεια ζωής – Τα μερικώς συν-

θετικά συστατικά υψηλών επιδόσεων δεν 
παρουσιάζουν ρητινοποίηση (SynthPlus)

Μηχάνημα Άνθρωπος Περιβάλλον

Εγκαταστάσεις δοκιμών STIHL
Σε περισσότερα από 100 δοκιμα-
στήρια, τα μηχανήματα STIHL 
υποβάλλονται σε εκτενείς δοκι-
μές λειτουργίας και αντοχής.

Ανάπτυξη στην STIHL
Στο υπερσύγχρονο Κέντρο 
Ανάπτυξής μας, που διαθέτει 
δικό του φυσικοχημικό  
εργαστήριο, εργάζονται πάνω 
από 500 συνεργάτες.

Δοκιμές πράξης στην STIHL
Στους εξωτερικούς χώρους  
δοκιμάζουμε τα μηχανήματα  
STIHL κάτω από τις πιο ποικίλες 
συνθήκες λειτουργίας.

Σύστημα Optimum της STIHL

Σύστημα Optimum της STIHL:
Στη STIHL, μηχανικοί, χημικοί και χρήστες 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Η 
STIHL αναπτύσσει, δοκιμάζει και ελέγχει  
η ίδια τα λιπαντικά και καύσιμα για τους 
κινητήρες της, σε ένα υπερσύγχρονο χημι-
κό εργαστήριο με πάνω από 100 δοκιμα-
στήρια και εξωτερικούς χώρους δοκιμής. 
Αποτέλεσμα του μοναδικού αυτού  
συνδυασμού όλων των απαραίτητων  
στοιχείων κάτω από την ίδια στέγη,  
είναι το σύστημα Optimum της STIHL.
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MotoMix –  
Κανονικό  
δοχείο

MotoMix –  
Απλό δοχείο

Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους κινητήρες 
STIHL, άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής 
εκκίνησης, μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στρο-
φών, απρόσκοπτη συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε 
αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού. Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης 
ποιότητας για εξαιρετική λίπανση του κινητήρα και μεγαλύτε-
ρη καθαριότητα, πλήρως συνθετικό και βιοδιασπάσιμο, για  
άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν περιέχει αιθανόλη, 
είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και αρωματικές 
ενώσεις, και φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα χάρη 
στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και  
5 χρόνια �. Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευ-
αστή: Οι κινητήρες STIHL και το MotoMix STIHL είναι προσαρ-
μοσμένα μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπεριστατωμένες 
δοκιμές όλων των πιθανών χρήσεων.

3 l
Κωδικός 7007 871 0006
Τιμή 17,00 €

5 l �

Κωδικός 0781 999 6396
Τιμή 25,01 €

Παρελκόμενα:  
Σύστημα ανεφοδιασμού 
για καύσιμο

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
των μηχανοκίνητων μηχανη-
μάτων STIHL. Για κανονικό 
μπιντόνι Motomix, διπλό  
μπιντόνι STIHL και μπιντόνι 
βενζίνης της STIHL με χωρη-
τικότητα έως 5 L και όλα  
τα στόμια ρεζερβουάρ με  
Φ > 23,5 mm.

Κωδικός 0000 890 5005
Τιμή 12,00 €

55 l
Κωδικός 0781 999 6398
Τιμή 260,00 €

200 l �

Κωδικός 0781 999 6399
Τιμή 830,00 €

Παρελκόμενα: Βοηθητικό 
εξάρτημα εκροής για απλό 
δοχείο
Για εύκολη και καθαρή δοσολο-
γία και μετάγγιση. Μεγάλη  
παροχή. 

 NEO  Για 3 L / 5 L, στόμιο εκροής.

Κωδικός 0000 881 8800
Τιμή 4,00 €

 NEO  Για 20 L, στόμιο εκροής.

Κωδικός 0000 881 8801
Τιμή 4,00 €

 NEO  Για 20 L, στρόφιγγα εκροής.

Κωδικός 0000 881 8803
Τιμή 6,00 €

Δίπλωμα  
ευρεσιτεχνίας  

EP 2031043 �

Δίπλωμα  
ευρεσιτεχνίας  

EP 2031043 �

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

  

Καύσιμα και λιπαντικά, 
δοχεία και παρελκόμενα 

  Ποιοτικά καύσιμα και λιπαντικά  
για τέλεια απόδοση του κινητήρα

  Άριστες λιπαντικές ιδιότητες 

  Καύση χωρίς κατάλοιπα

  Υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον 

  Παρελκόμενα για τη μεταφορά και τον  
καθαρό ανεφοδιασμό των μηχανημάτων

� Κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
�  Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Μέσα σε  

αεροστεγή, τεχνικώς εγκεκριμένα δοχεία. Σε  
θερμοκρασία δωματίου έως 20°C, κατά  
προτίμηση σε στεγνό και σκοτεινό χώρο

� Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας

Λάδι δίχρονων  
κινητήρων HP

Λάδι κινητήρων με βάση 
ορυκτέλαιο, ειδικά σχεδια-
σμένο για τις υψηλές απαι-
τήσεις των μηχανοκίνητων 
μηχανημάτων. Καλές ιδιότη-
τες λίπανσης και καύσης, 
JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία 
μείξης 1:50, κατάλληλο για 
όλους τους κινητήρες STIHL.

100 ml (για 5 l)
Κωδικός 0781 319 8401
Τιμή 2,00 €

1 l (για 50 l)
Κωδικός 0781 319 8410
Τιμή 11,60 €

1 l (για 50 l), δοσομετρική φιά-
λη
Κωδικός 0781 319 8411
Τιμή 14,00 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός 0781 319 8433
Τιμή 45,01 €

10 l � (για 500 l)
Κωδικός 0781 319 8434
Τιμή 87,00 €

Λάδι δίχρονων  
κινητήρων HP Super

Μερικώς συνθετικό λάδι 
«Low Smoke», αναπτυγμένο 
ειδικά για τους κινητήρες 
STIHL. Με εξαιρετικές ιδιό-
τητες εκκίνησης και καθαρή, 
άκαπνη καύση. JASO-FD, 
ISO-L-EGD, αναλογία μείξης 
1 : 50.

100 ml (για 5 l)
Κωδικός 0781 319 8052
Τιμή 2,71 €

1 l (για 50 l)
Κωδικός 0781 319 8053
Τιμή 16,40 €

1 l (για 50 l),  
δοσομετρική φιάλη
Κωδικός 0781 319 8054
Τιμή 19,59 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός 0781 319 8055
Τιμή 56,00 €

Λάδι δίχρονων  
κινητήρων HP Ultra

Πλήρως συνθετικό λάδι για 
πολύωρη χρήση με ακραία 
καταπόνηση. Εξαιρετικές  
λιπαντικές ιδιότητες, καύση 
χωρίς κατάλοιπα, βιοδιασπα-
σιμότητα άνω του 80 % σε 
21 ημέρες, πολύ χαμηλή  
περιεκτικότητα σε θείο, 
JASO-FB, ISO-L-EGB,  
αναλογία μείξης 1:50.

100 ml (για 5 l)
Κωδικός 0781 319 8060
Τιμή 3,00 €

1 l (για 50 l),  
δοσομετρική φιάλη
Κωδικός 0781 319 8061
Τιμή 24,00 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός 0781 319 8063
Τιμή 105,01 €
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+ Κατάλληλο ++ Πολύ κατάλληλο +++ Εξαιρετικά κατάλληλο � Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος

Λάδια δίχρονων κινητήρων

HP + + + + Ναι
Καλές ιδιότητες λίπανσης  

και καύσης
Λάδι κινητήρων υψηλής ποιότητας 

HP Super ++ +++ +++ ++ Ναι
Άκαπνο, πολύ καλή  

αναμειξιμότητα
Κορυφαίο λάδι κινητήρων για μεγάλη  

διάρκεια ζωής

HP Ultra +++ +++ +++ +++ Ναι
Βιοδιασπάσιμο, καύση  

χωρίς τέφρα

Το καλύτερο λάδι κινητήρων της STIHL,  
για καθαρή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια 

ζωής του κινητήρα

500 ώρες με HP Ultra

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Άριστες λιπαντικές  
ιδιότητες και καθαριότητα 
είναι τα κυριότερα χαρα-
κτηριστικά σε όλα τα λά-
δια κινητήρων της STIHL. 
Με συνεπή χρήση του λα-
διού HP Ultra, το έμβολο 
στο εργαστήριο δοκιμών 
της STIHL δείχνει σχεδόν 
σαν καινούργιο, ακόμα και 
μετά από αρκετές εκατο-
ντάδες ώρες λειτουργίας 
(βλέπε εικόνα).
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Λάδι αλυσίδας 
SynthPlus

Μερικώς συνθετικό λιπαντικό 
που εξασφαλίζει εξαιρετική 
προστασία από φθορά και 
ρητινοποίηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ρευστό 
έως –25 °C, παρασκευασμένο 
από νωπά λάδια υψηλής  
ποιότητας.

1 l
Κωδικός 0781 516 2000
Τιμή 6,00 €

3 l
Κωδικός 0781 516 2012
Τιμή 14,00 €

5 l
Κωδικός 0781 516 2002
Τιμή 19,50 €

20 l �

Κωδικός 0781 516 2004
Τιμή 72,00 €

60 l
Κωδικός 0781 516 2005
Τιμή 185,00 €

Λάδι αλυσίδας 
ForestPlus

Με βάση ορυκτά λάδια υψη-
λής ποιότητας. Εξασφαλίζει 
αξιόπιστη λίπανση, δεν  
ρητινοποιείται ακόμα και  
σε βάθος χρόνου.

1 l
Κωδικός 7020 516 0000
Τιμή 4,00 €

3 l
Κωδικός 7020 516 0001
Τιμή 11,00 € 

5 l �

Κωδικός 0720 516 0003
Τιμή 34,00 €

20 l
Κωδικός 7020 516 0002
Τιμή 58,01 €
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Λάδια λίπανσης για αλυσίδες

ForestPlus Ορυκτό καλό – 3 χρόνια - 15 °C

SynthPlus Συνθετικό και  
ορυκτό

πολύ 
καλό

Λάδι υψηλών  
επιδόσεων

7 χρόνια - 25 °C

BioPlus Φυτικό λάδι καλό
Φιλικό προς το  

περιβάλλον,  
βιοδιασπάσιμο

4 χρόνια - 20 °C

Βοηθητικά εξαρτή-
ματα εκροής για λάδι 
λίπανσης αλυσίδας

Για εύκολη και καθαρή  
δοσολογία και μετάγγιση.

Για 20 L, στρόφιγγα εκροής.

Κωδικός 0000 881 0119
Τιμή 7,00 €

Λάδι αλυσίδας 
BioPlus

Ένα λάδι ιδιαίτερα φιλικό για το 
περιβάλλον, με βάση φυτικά 
έλαια, με εξαιρετικές ιδιότη-
τες λίπανσης και πρόσφυσης. 
Ταχεία βιολογική διάσπαση 
στο έδαφος, διακρίθηκε με-
ταξύ άλλων με το Ευρωπαϊκό 
Σήμα Περιβάλλοντος, δοκι-
μασμένο κατά OECD 301 B.

1 l
Κωδικός 0781 516 3001
Τιμή 8,19 €

3 l
Κωδικός 0781 516 3002
Τιμή 19,48 €

5 l
Κωδικός 0781 516 3004
Τιμή 27,00 €

20 l �

Κωδικός 0781 516 3007
Τιμή 96,35 €

Τα πλεονεκτήματά  
σας με το τα λάδια και 
καύσιμα της STIHL:

  Μεγάλη ευχρηστία στην υπηρεσία του 
ανθρώπου

  Πλήρης ισχύς και μεγάλη διάρκεια ζωής 
του μηχανήματος

  Προστασία του κλίματος, των υπόγειων 
υδάτων και του περιβάλλοντος 
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Superclean

Σπρέι διπλής δράσης: Αφε-
νός διάλυση ρητίνης και ρύ-
πων, αφετέρου λίπανση και 
προστασία από τη διάβρω-
ση. Για κοπτικά εξαρτήματα, 
μαχαίρια ψαλιδιών μπορ-
ντούρας και αλυσοπρίονα.

Δοχείο, 50 ml
Κωδικός 0782 420 1001
Τιμή 3,90 €

Δοχείο, 300 ml
Κωδικός 0782 420 1002
Τιμή 9,50 €

Δοχείο, 5 l
Κωδικός 0782 516 8100
Τιμή 59,00 €

Multilub

Γράσο πολλαπλών χρήσεων 
για όλα τα ψαλίδια μπορ-
ντούρας και τα ηλεκτρικά 
αλυσοπρίονα STIHL. 

Σωληνάριο, 40 g
Κωδικός 0781 120 1021
Τιμή 3,39 €

Σωληνάριο, 80 g
Κωδικός 0781 120 1109
Τιμή 4,00 €

Σωληνάριο, 225 g
Κωδικός 0781 120 1110
Τιμή 11,00 €

Μπιντόνι βενζίνης

Δοχεία σε διάφορα σχήματα 
και χρώματα. Εγκεκριμένο 
από τον ΟΗΕ.

3 l, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0204
Τιμή 6,00 €

5 l, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0202
Τιμή 8,00 €

5 l, πορτοκαλί
Κωδικός 0000 881 0200
Τιμή 8,00 €

10 l, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0212
Τιμή 10,00 €

20 l, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0209
Τιμή 20,00 €

Παρελκόμενα:  
Σωλήνας εκροής  
(βλέπε εικόνα πιο πάνω)

Κωδικός 0000 881 0217
Τιμή 3,00 €

Superlub FS

Γράσο υψηλών επιδόσεων 
για χορτοκοπτικά και κοπτι-
κά μηχανήματα της STIHL. 

Σωληνάριο, 40 g
Κωδικός 0781 120 1022
Τιμή 3,39 €

Σωληνάριο, 80 g
Κωδικός 0781 120 1117
Τιμή 4,00 €

Σωληνάριο, 225 g
Κωδικός 0781 120 1118
Τιμή 11,00 €

Multispray

Σπρέι πολλαπλών δράσεων 
για λίπανση, διάλυση ρύπων 
και κολλημένων εξαρτημάτων, 
αντιδιαβρωτική προστασία, 
σπρέι επαφής και διεισδυτικό 
λάδι.

Δοχείο, 400 ml
Κωδικός 0730 411 7000
Τιμή 6,49 €

Varioclean

Ειδικό απορρυπαντικό για τη 
διάλυση και απομάκρυνση 
υπολειμμάτων βιολογικού 
λαδιού και για το εξωτερικό 
καθάρισμα περιβλημάτων 
και φίλτρων STIHL HD2 
(μαύρο), συρμάτινων φίλ-
τρων (ασημί) ή φίλτρων από 
PA (λευκό).

Φιάλη ψεκασμού, 500 ml
Κωδικός 0000 881 9400
Τιμή  8,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

SG 11 PLUS

Ραντιστήρι χειρός με ρυθμι-
ζόμενο μπεκ για το ψέκασμα 
απορρυπαντικών και διαλυ-
τών, π.χ. CB 90 ή Varioclean. 
Όγκος 1,5 L, μέγιστη πίεση  
3 bar, στεγανοποιητικά από 
EPDM για απορρυπαντικά 
και διαλύτες στην περιοχή 
pH από 7–14. Η αντλία  
είναι εφοδιασμένη με ειδικό 
προστατευτικό στοιχείο που 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Κωδικός 4255 019 4912
Τιμή 22,00 €

Γρασαδόρος

Για ακριβή λίπανση του γρα-
ναζιού μύτης σε λάμες. π.χ. 
με Multilub.

Κωδικός 1108 890 2500
Τιμή 10,20 €
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Διπλό μπιντόνι,  
πορτοκαλί

Κανονικό 
Διπλό δοχείο για 5 L καύσι-
μο και 3 L λάδι αλυσίδας. 
Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.

Κωδικός 0000 881 0111
Τιμή 27,00 €

Επαγγελματίες 
Επαγγελματική έκδοση με 
δύο επιπλέον στόμια εκροής 
για εργαλεία και σύστημα 
ανεφοδιασμού (δεν περιλαμ-
βάνονται τα ίδια τα εργαλεία 
και το σύστημα ανεφοδιασμού).

Κωδικός 0000 881 0113
Τιμή 34,00 €

Παρελκόμενα:  
Στόμια εκροής  
(βλέπε εικόνα πιο πάνω)
Μαύρο, με καπάκι.

Κωδικός 0000 881 0128
Τιμή 4,50 €

Μικρό διπλό δοχείο για 3 L 
καύσιμο και 1,5 L λάδι αλυσί-
δας. Με έγκριση ΟΗΕ, περι-
λαμβάνει σωλήνες εκροής, 
κατάλληλο για συστήματα 
ανεφοδιασμού STIHL.

Κωδικός 0000 881 0124
Τιμή 16,00 €

Μπιντόνι,  
διαφανές

Κανονικό 
Διπλό δοχείο για 5 L καύσι-
μο και 3 L λάδι αλυσίδας. 
Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.

Κωδικός 0000 881 0120
Τιμή 27,00 €

Επαγγελματίες 
Επαγγελματική έκδοση με 
δύο επιπλέον στόμια εκροής 
για εργαλεία και σύστημα 
ανεφοδιασμού (δεν περιλαμ-
βάνονται τα ίδια τα εργαλεία 
και το σύστημα ανεφοδιασμού).

Κωδικός 0000 881 0123
Τιμή 35,01 €

Παρελκόμενα:  
Στόμια εκροής  
(βλέπε εικόνα πιο πάνω)
Μαύρο, με καπάκι.

Κωδικός 0000 881 0128
Τιμή 4,50 €

Σύστημα ανεφοδια-
σμού για καύσιμο

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
μηχανημάτων χωρίς υπερχεί-
λιση. Για διπλό μπιντόνι 
STIHL, μπιντόνι βενζίνης 
STIHL με χωρητικότητα  
έως 5 L και κανονικά  
δοχεία MotoMix, για όλα  
τα στόμια ρεζερβουάρ με  
Φ > 23,5 mm.

Κωδικός 0000 890 5005
Τιμή 12,00 €

Παρελκόμενα:  
Ροδέλα απόστασης  
(δεν απεικονίζονται)

Για αλυσοπρίονα τύπου 
MS 200.

Κωδικός 0000 894 6301
Τιμή 1,64 €

Σύστημα ανεφοδια-
σμού για λάδι αλυσίδας

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
μηχανημάτων χωρίς υπερχεί-
λιση. Για όλα τα στόμια ρε-
ζερβουάρ Φ > 23,5 mm.

Κωδικός 0000 890 5004
Τιμή 13,00 €

Μεζούρα

Για την παρασκευή  
μείγματος καυσίμου.

Για την παρασκευή  
ποσοτήτων έως 5 L
Κωδικός 0000 881 0186
Τιμή 1,00 €

Για την παρασκευή  
ποσοτήτων έως 25 L
Κωδικός 0000 881 0182
Τιμή 5,20 €

Φιάλη ανάμειξης

Για εύκολη μείξη και ανεφο-
διασμό μικρών ποσοτήτων 
καυσίμου έως 1 L. Λεπτό 
ρύγχος εκροής, μεγάλο στό-
μιο πλήρωσης, διαβάθμιση 
πάνω στη φιάλη και στο  
καπάκι, κλείνει.

Κωδικός 0000 881 9411
Τιμή 4,99 €

Θήκη

Για πρακτική φύλαξη του  
συστήματος ανεφοδιασμού. 
Για το διπλό μπιντόνι 
Standard και τη μικρή  
έκδοση 3 L/1,5 L.

Κωδικός 0000 881 0126
Τιμή 2,71 €

Για πρακτική φύλαξη  
εργαλείων. Για διπλό  
μπιντόνι Standard.

Κωδικός 0000 881 0127
Τιμή 2,50 €

Μεταλλικό μπιντόνι

Δοχείο 20 L εγκεκριμένο 
από τον ΟΗΕ.

Κωδικός 0000 881 0205
Τιμή 40,00 €

Παρελκόμενα:  
Εύκαμπτο στόμιο εκροής 
(δεν απεικονίζονται)

Κωδικός 0000 881 0211
Τιμή 12,00 €
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Εδώ και δύο ώρες, το δασοκομικό συνεργείο κόβει δέντρα στο μικρό 
ύψωμα. Με εκπληκτική ταχύτητα, ο Σίμον έχει ετοιμάσει ένα από τα 
τελευταία δέντρα και ξεκινά την τομή ριξίματος. Το επιβλητικό πεύκο 
όμως δεν λέει να πέσει. Ο Σίμον πιάνει μια σφήνα και ένα τσεκούρι.  
Με μερικά εύστοχα χτυπήματα, χώνει τη σφήνα βαθιά στο ξύλο – και το 
δέντρο πέφτει. Στη συνέχεια, αρχίζει το ξεκλάδισμα του κορμού μαζί  
με τους συναδέλφους του. Μετά από αυτό, είναι ώρα για ένα μικρό 
διάλειμμα.

 

«Προσοχή! Πέφτει!»
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Θήκη ζώνης

Για τα ψαλίδια κήπου 
STIHL PG 10, PG 20,  
PG 30 και PG 25.  
Δέρμα, μαύρο.

Κωδικός 0000 881 3644 
Τιμή 15,01 €

Ψαλίδια κήπου
Πολύπλευρο ψαλίδι κήπου σε σχέδιο Bypass και Amboss. 
Για την περιποίηση τριανταφυλλιών, θάμνων και οπωρο-
φόρων δέντρων με διάμετρο έως 15 – 25 mm. 

Bypass

PG 10  
21,5 cm, 230 g, για κλαδιά 
έως Ø 20 mm. Μοντέλο για 
αρχάριους με επενδυμένο 
αλουμινένιο σώμα. Πρακτικό 
κλείδωμα με το ένα χέρι.

Κωδικός 0000 881 3604 
Τιμή 10,90 €

PG 20 
21,5 cm, 240 g, για κλαδιά 
έως Ø 25 mm. Πλήρως  
σφυρήλατο μοντέλο γενικής 
χρήσης. Επιχρωμιωμένο σώμα 
ψαλιδιού με προστασία από 
τη διάβρωση, τροχιζόμενες 
κόψεις, εγκοπή για κοπή  
συρμάτων.

Κωδικός 0000 881 3637 
Τιμή 29,00 €

PG 30 
21,5 cm, 255 g, για κλαδιά 
έως Ø 25 mm. Πλήρως  
σφυρήλατο, επιχρωμιωμένο 
μοντέλο υψηλής άνεσης. 
Εύκολα ανταλλασσόμενη  
λεπίδα με ενσωματωμένο 
κόφτη συρμάτων, σταθερή 
λεπίδα με αυλάκι χυμών.

Κωδικός 0000 881 3638 
Τιμή 47,00 €

Amboss

PG 25  
19,5 cm, 260 g, για κλαδιά 
έως Ø 15 mm. Μοντέλο 
γενικής χρήσης για σκληρό 
ξύλο, με πλαστικά προφίλ 
ή σωλήνες. Ανταλλασσό-
μενη λεπίδα με αντικολλη-
τική επίστρωση, σώμα με 
αντιδιαβρωτική προστα-
σία, κοπή με τράβηγμα.

Κωδικός 0000 881 3639 
Τιμή 27,00 €
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Amboss

Για σκληρό και νεκρό ξύλο. 
Μαχαίρι με αντικολλητική 
επίστρώση. Κυρτή κόψη. 
Ανταλλάξιμη σιαγόνα.

PB 25 
80 cm, 1.245 g,  
για κλαδιά έως Ø 40 mm
Κωδικός 0000 881 3653  
Τιμή 75,01 €

PB 35 
80 cm, 1.460 g, για κλαδιά έως 
Ø 48 mm. Σιαγόνα επιπλέον  
με αυλάκωση και χαρακτικό  
άγκιστρο, εσωτερικό σύστημα 
μετάδοσης της δύναμης.
Κωδικός 0000 881 3665 
Τιμή 115,01 €

Bypass

Με εξαιρετικά στιβαρή σφυρή-
λατη λεπίδα και αυλάκι χυμών. 
Κεφαλή κοπής με εσωτερική 
λίπανση, αυλάκωση στη στα-
θερή λεπίδα για συγκράτηση 
του προς κοπή υλικού, απο-
σβεστήρας τέρματος.

PB 10 
60 cm, 1.000 g,  
για κλαδιά έως Ø 35 mm
Κωδικός 0000 881 3669 
Τιμή 43,00 €

PB 11 
75 cm, 1.150 g,  
για κλαδιά έως Ø 35 mm
Κωδικός 0000 881 3670  
Τιμή 53,00 €

PB 30 
83 cm, 1.695 g, για κλαδιά 
έως Ø 50 mm. Για ακριβή 
κοπή χοντρών λαδιών. Σφυρή-
λατη κεφαλή κοπής, εγκοπές 
σταθεροποίησης, αυλάκι  
χυμών, μόνιμη εξωτερική  
λίπανση, ανταλλάξιμο  
μαχαίρι, εργονομική λαβή με 
επένδυση από καουτσούκ.

Κωδικός 0000 881 6500 
Τιμή 109,00 €

PB 20 
80 cm, 1.125 g, για κλαδιά 
έως Ø 42 mm. Σταθερή  
ατσάλινη λεπίδα τροχισμέ-
νη με υψηλή ακρίβεια που  
αλλάζει εύκολα, σταθερή  
λεπίδα με βαθύ αυλάκι χυ-
μών, επιχρωμιωμένη επιφά-
νεια, μόνιμη λίπανση με 
εσωτερική θήκη λαδιού.

Κωδικός 0000 881 3664 
Τιμή 87,99 €

Ψαλίδια κλαδέματος
Πλούσια γκάμα από δυνατά ψαλίδια κλαδέματος σε σχέδιο 
Bypass και Amboss για βέργες και κλαδιά με διάμετρο  
από 30 – 50 mm. Ιδανικό για καλλωπιστική κοπή και για  
τεμαχισμό ακόμα και παχιών κλαδιών. 
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Βάρος με λεπίδα, χωρίς μπαταρία και σύστημα μεταφοράς

Ανταλλακτική λεπίδα  
για ASA 85

Για επαναφορτιζόμενο ψαλί-
δι κλαδέματος ASA 85.

Κωδικός 4861 702 2300 
Τιμή 56,70 €

ASA 85

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο 
ψαλίδι κλαδέματος για κλα-
διά με διάμετρο έως 45 mm. 
Ιδανικό για κλάδεμα σε δη-
μόσιους χώρους πρασίνου, 
στην οπωροκαλλιέργεια, σε 
φυτώρια δέντρων και στην 
αμπελουργία. Στιβαρό  
περίβλημα από αλουμίνιο, 
εργονομικό σχήμα λαβής, 
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο 
άνοιγμα λεπίδας τεσσάρων 
θέσεων, βάρος 980 g �.

ASA 85 χωρίς μπαταρία  
και φορτιστή
Κωδικός 4861 011 6201 
Τιμή 1.849,00 €

Σετ ASA 85 με  
AP 100 και AL 100
Κωδικός 4861 200 0021  
Τιμή 1.949,00 €

Σετ ASA 85 με  
AP 300 και AL 300
Κωδικός 4861 200 0019  
Τιμή 2.029,00 €

Κατάλληλες μπαταρίες 
ιόντων λιθίου και άλλα 
παρελκόμενα μπορείτε  
να βρείτε στις σελίδες 
18 κ.ε.

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 1,5 (dB(A)) � Βάρος με λεπίδα, μπαταρία και σύστημα μεταφοράς, χωρίς φορτιστή
� K-Faktor nach EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s² � Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
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Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος

ASA 85 4861 011 6201 1.849,00 � 0,98 � < 70 < 2,5 45 1,6

Σετ ASA 85 με AP 100 + AL 100 4861 200 0021 1.949,00 3,58 � < 70 < 2,5 45 1,6

Σετ ASA 85 με AP 300 + AL 300 4861 200 0019 2.029,00 4,48 � < 70 < 2,5 45 1,6
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Τηλεσκοπικός σωλήνας για SUPER TURBOCUT

184 – 456 cm. Ωοειδής σω-
λήνας υψηλής αντοχής από 
αλουμίνιο με μοχλό σύσφιγ-
ξης και μηχανισμό σταθερο-
ποίησης για ρύθμιση του μή-
κους χωρίς διαβαθμίσεις. 
Καλοζυγισμένο για μεγαλύ-
τερη ασφάλεια. Επένδυση με 
καουτσούκ σε μεγάλο μήκος 
για προστασία από το κρύο 
και σταθερό κράτημα.

Κωδικός 0000 881 4113 
Τιμή 140,99 €

Τηλεσκοπικό πριόνι 
SUPER TURBOCUT

Επαγγελματικό πριόνι για  
τηλεσκοπικό κοντάρι, με  
σκληρή επιχρωμίωση για  
μόνιμη αιχμηρότητα. Λείανση 
υψηλών προδιαγραφών με  
ενδιάμεσα κενά για την απο-
φυγή της ενσφήνωσης. 

Ο φλοιοκόφτης αποτρέπει το 
σκίσιμο του φλοιού, ο γάντζος 
κρατά το πριόνι μέσα στην 
τομή. Με θήκη για ασφαλή  
φύλαξη.

Κωδικός 0000 881 4141 
Τιμή 91,00 €

Τηλεσκοπικός σωλήνας

Κωδικός 0000 881 6101  
Τιμή 85,01 €

Γάντζος γενικής χρή-
σης για τηλεσκοπικό 
κοντάρι

Οπωροσυλλέκτης για 
τηλεσκοπικό σωλήνα

Μηχανικό κλαδευτικό 
πριόνι για τηλεσκοπικό 
σωλήνα

Πριόνι για  
τηλεσκοπικό σωλήνα

Εξαιρετικά στιβαρός γάντζος 
πάχους 1 cm για όλες τις 
εργασίες με τράβηγμα και 
σπρώξιμο. Χρησιμοποιείται 
επίσης ως ραβδιστικός γά-
ντζος, προσαρμογέας για τη 
στερέωση.

Κωδικός 0000 881 3675 
Τιμή 16,00 €

Ø 15 cm. Μεταλλική στεφάνη 
με προστατευτική επένδυση 
από πλαστικό. Σάκος συλλο-
γής από βαμβάκι, προσαρμο-
γέας για τη στερέωση.

Κωδικός 0000 881 3674 
Τιμή 23,00 €

Περίπου 630 g. Εξαιρετικά  
στιβαρό μεταλλικό περίβλημα. 
Με αντιδιαβρωτική προστασία, 
λεπίδα που κινείται εξ αποστά-
σεως και κόβει προς τα κάτω, 
σημεία στήριξης και στις δύο 
πλευρές για ακριβή καθοδήγη-
ση στην τομή, συρματόσχοινο 
χειρισμού, εγκάρσια λαβή και 
πρόσθετο ράουλο.

Κωδικός 0000 881 3673 
Τιμή 46,00 €

40 cm, περίπου 400 g.  
Πριόνι υψηλής ποιότητας για 
ξεκλάδισμα. Λάμα σκληρής 
επιχρωμίωσης με ενδιάμεσες 
εσοχές, γάντζος, κοπτήρας 
για την κοπή φλοιού.

Κωδικός 0000 881 3672 
Τιμή 55,01 €

175 έως 320 cm, αδιαβάθμη-
τα ρυθμιζόμενος. Για εργασίες 
σε ύψος έως περίπου 5 m. Αν-
θεκτικός σωλήνας δύο  
τεμαχίων από αλουμίνιο  

Ø 30 mm/27 mm. Εξαιρετικά 
στιβαρός αλλά εύχρηστος  
τεντωτήρας από χάλυβα, με 
επένδυση από καουτσούκ  
στα σημεία λαβής.
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Ακονόπετρα

Για ψαλίδια κλαδέματος,  
ψαλίδια κήπου, ψαλίδια 
μπορντούρας καθώς και για 
λεπτομερές ακόνισμα σε 
δρεπάνια, ξεφλουδιστήρια 
και τσεκούρια. Με χονδρό-
κοκκο και λεπτόκοκκο τμή-
μα, χρησιμοποιείται με λάδι 
και με νερό.

Κωδικός 0000 881 6001 
Τιμή 12,00 €

Ψαλίδι μπορντούρας 
PH 10

54 cm, 1.050 g. Για μαλακά 
έως και πολύ σκληρά μέρη 
φραχτών και θάμνων. Λεπί-
δες με ειδική αντιδιαβρωτική 
επίστρωση, με κυματιστή 
κόψη και αυλάκι χυμών, ρύθ-
μιση της σύνδεσης των λεπί-
δων χωρίς εργαλεία, λαβή 
από ξύλο οξιάς, αποσβεστή-
ρας τέρματος. 

Κωδικός 0000 881 3671  
Τιμή 57,99 €

Σιδηροπρίονο

35 cm, 680 g. Για την περι-
ποίηση οπωροφόρων δέ-
ντρων. Κοντινά λοξά δόντια, 
λαβή από ξύλο οξιάς, μοχλοί 
με επικάλυψη σκόνης, με  
σύστημα ταχείας σύσφιξης, 
ανταλλακτική λεπίδα υψηλής 
ποιότητας στρεφόμενη έως 
και κατά 360°, βοήθημα στα-
θεροποίησης 45° για γρήγο-
ρη ρύθμιση της γωνίας.

Κωδικός 0000 881 4144 
Τιμή 52,00 €

Κλαδευτικά πριόνια

Για γρήγορο και ακριβές πρι-
όνισμα. Ιαπωνική οδόντωση 
τριών πλευρών, παλμικά 
σκληρυμένος επιχρωμιωμέ-
νος χάλυβας, κωνικό σχήμα 
λάμας, εργονομική λαβή 2 
στοιχείων, αντιδιαβρωτική 
προστασία, με θήκη που φο-
ριέται και στις δύο πλευρές.

Με ίσια πριονωτή λεπίδα.

PR 24 
24 cm, 305 g
Κωδικός 0000 881 8701 
Τιμή 50,00 €

PR 33 
33 cm, 370 g
Κωδικός 0000 881 8702 
Τιμή 51,00 €

PR 32 CW  
Λάμα 32 cm. Από σκληρυ-
μένο ανθρακούχο χάλυβα, 
για πολύ γρήγορο πριόνισμα 
και λείες επιφάνειες κοπής. 
Τμηματική οδόντωση με εν-
διάμεσες εσοχές, αγκιστρο-
ειδής λαβή από ξύλο οξιάς.

Κωδικός 0000 881 4111 
Τιμή 32,00 €

Πτυσσόμενο πριόνι 
PR 16

Λεπίδα 16 cm, 160 g, για 
κλαδιά έως Ø 50 mm. Για 
γρήγορο και ακριβές πριόνι-
σμα. Ιαπωνική οδόντωση τρι-
ών πλευρών, παλμικά σκλη-
ρυμένος επιχρωμιωμένος 
χάλυβας, κωνικό σχήμα λά-
μας, εργονομική λαβή 2 
στοιχείων, πτυσσόμενη 
λάμα, αντιδιαβρωτική  
προστασία.

Κωδικός 0000 881 8700 
Τιμή 27,00 €

Ξεφλουδιστήρι  
κομμένο

Κόψη με πλάτος 13 cm,  
περίπου 600 g. Για την  
απομάκρυνση λεπτού φλοι-
ού από εντελώς ξεκλαδισμέ-
νους κορμούς κωνοφόρων.  
Σφυρηλατημένο.  

Χωρίς λαβή
Κωδικός 0000 881 2307 
Τιμή 25,01 €

Λαβή
Κωδικός 0000 881 2107 
Τιμή 7,70 €

Λάστιχο λαβής
Κωδικός 0000 881 2500 
Τιμή 10,00 €

Ξεφλουδιστήρι  
ακονισμένο

Περίπου 750 g. Για εύκολη 
απομάκρυνση χοντρών φλοι-
ών και κοπή μικρών κλαδιών. 
Τροχισμένο, με τρεις κόψεις.  

Χωρίς λαβή
Κωδικός 0000 881 2303 
Τιμή 40,00 €

Λαβή
Κωδικός 0000 881 2109 
Τιμή 10,30 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Ξεφλουδιστήρι  
σφυρήλατο

Κόψη με πλάτος 13 cm,  
περίπου 700 g. Για την  
απομάκρυνση λεπτών έως 
χοντρών φλοιών και την 
κοπή μικρών κλαδιών.  
Σφυρηλατημένο.  

Χωρίς λαβή
Κωδικός 0000 881 2301 
Τιμή 40,00 €

Λαβή
Κωδικός 0000 881 2107 
Τιμή 7,70 €

Σφήνα υλοτομίας  
από αλουμίνιο

112 x 4 cm. 190 g.  
Με νύχια για καλύτερο  
κράτημα στο ξύλο. 

Κωδικός 0000 881 2201 
Τιμή 9,00 €

Σφήνα υλοτομίας  
από αλουμίνιο

980 g. Σφυρήλατη, μαζί  
με ένθετο και κρίκο. 

Κωδικός 0000 890 9200 
Τιμή 37,99 €

Στρεπτή σφήνα  
σχισίματος από  
αλουμίνιο

920 g. Μέγιστη αποτελε-
σματικότητα στο σχίσιμο 
χάρη στο στρεπτό σχήμα. 
Αιχμή καθοδήγησης και  
νύχια συγκράτησης για  
εξαιρετικά καλό κράτημα σε 
παγωμένο ξύλο, σφυρηλατη-
μένο για τεράστια σταθερό-
τητα και μικρό βάρος, στρογ-
γυλή επιφάνεια κρούσης.

Κωδικός 0000 881 2221 
Τιμή 50,00 €

Σφήνες υλοτομίας  
και σχισίματος από 
αλουμίνιο

Με στενή κόψη για καλή δι-
είσδυση στο ξύλο. Τρεις δια-
φορετικοί τύποι για κορμούς 
με μικρή, μεσαία και μεγάλη 
διάμετρο, με εσοχές συγκρά-
τησης, αιχμή καθοδήγησης, 
μία λεία πλευρά για εύκολη 
προσθήκη μιας δεύτερης 
σφήνας στην τομή, από  
ποιοτικό κράμα αλουμινίου.

600 g
Κωδικός 0000 881 2222 
Τιμή 27,99 €

800 g
Κωδικός 0000 881 2223 
Τιμή 37,00 €

1.000 g
Κωδικός 0000 881 2224 
Τιμή 43,00 €
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Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών

Άγκιστρο αλουμινίου

70 cm, 580 g. Για  
εργονομική μετακίνηση και 
ανύψωση μικρών κορμών δέ-
ντρων και τεμαχίων ξύλου. Από 
κράμα αλουμινίου υψηλής 
αντοχής με εύχρηστη πλαστική 
λαβή. Πρόσθετος γάντζος 
στην άκρη της λαβής για κα-
λύτερο κράτημα του ξύλου.

Κωδικός 0000 881 2805 
Τιμή 90,00 €

Λοστός

Για ανατροπή του δέντρου 
πάνω στη λωρίδα θραύσης 
προς την επιθυμητή κατεύ-
θυνση, με γάντζο για το  
κύλισμα κορμών. Από ειδικό 
κράμα χάλυβα. 

80 cm, 1.800 g
Κωδικός 0000 881 2701 
Τιμή 55,01 €

130 cm, 3.400 g
Κωδικός 0000 881 2700 
Τιμή 100,00 €

Οδοντωτό άγκιστρο

107 cm, 1.300 g. Για το  
ξεκόλλημα και τη μετακίνηση 
κορμών. Οδοντωτή πλάτη 
για καλύτερο κράτημα σε 
παγωμένο ξύλο, λαβή από 
ξύλο μελιάς. 

Κωδικός 0000 881 2802  
Τιμή 109,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Αρπάγη χειρός  
FP 20

Άνοιγμα 20 cm. Για τη  
μετακίνηση ξυλείας, με γωνι-
ακή λαβή υψηλής άνεσης. 
Σκληρυμένες αιχμές.

Κωδικός 0000 881 3005 
Τιμή 32,00 €

Τσιγκέλι  
συρσίματος  
FZ 10

Για το σύρσιμο κορμών,  
εύκολο γάντζωμα στο ξύλο 
χάρη στις τροχισμένες  
αιχμές. Από σκληρυμένο  
χάλυβα υψηλής ποιότητας, 
λαβή υψηλής άνεσης.

Κωδικός 0000 881 2907 
Τιμή 23,00 €

Δρεπανομάχαιρο

43 cm, 650 g. Κατάλληλο 
για την περιποίηση νεαρών 
δέντρων και την εκσκαφή  
χαμηλών φυτών. Με δερμάτι-
νη προστατευτική λαβή. 

Κωδικός 0000 881 3400 
Τιμή 22,00 €

NEO
NEO

Πλαστικές σφήνες 
υλοτομίας και κοπής

Ανθεκτικό στην κρούση, ακό-
μα και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες. Από πολυαμίδιο, με υφή 
επιφάνειας που παρεμποδί-
ζει την εξώθηση της σφήνας, 
τρία διαφορετικά μήκη για 
κορμούς μεσαίας και μεγάλης 
διαμέτρου, αυξημένη γωνία 
σφήνας.

19 cm
Κωδικός 0000 881 2212 
Τιμή 10,50 €

23 cm
Κωδικός 0000 881 2213 
Τιμή 10,80 €

25 cm
Κωδικός 0000 881 2214 
Τιμή 17,31 €

Άγκιστρο χειρός

35 cm, 500 g. Για το σήκω-
μα και την τακτοποίηση  
καυσόξυλων, μικρών κορμών 
και κορμών κομμένων σε  
φέτες. Λαβή από ξύλο με-
λιάς, γερμανικό σχήμα. 

Κωδικός 0000 881 2800 
Τιμή 34,00 €

Για περισσότερα παρελκόμενα, όπως σετ τροχίσματος  
και λίμες για αλυσίδες κοπής, βλέπε σελίδα 66.
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Γάντζος τακτοποίησης 
ξύλων

Περίπου 3.600 g. Για την 
περιστροφή κορμών, ειδικά 
για κορμούς μεγάλης διαμέ-
τρου. Οδοντωτή βάση, κωνι-
κό περίβλημα, γάντζος σφυ-
ρηλατημένος στο χέρι, λαβή 
από ξύλο μελιάς.

Κωδικός 0000 881 2604 
Τιμή 125,00 €

Γάντζος  
στοιβασίας  
FP 10

Για την ανύψωση, τη  
μεταφορά και το στοίβαγμα 
πριστής ξυλείας. Λαβή  
υψηλής άνεσης.

Κωδικός 0000 881 4401 
Τιμή 27,00 €

NEO

Tradition
Τσεκούρι δασοκόμου, πελέκι δασοκόμου και πελέκι σχισίματος με μοναδικό σχεδιασμό, 
κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας. Με την εκτύπωση του αριθμού «1926», 
έτους ίδρυσης της STIHL, αυτή η ειδική έκδοση εκφράζει την παράδοση και μακροζωία 
της μάρκας STIHL. Οι κεφαλές των εργαλείων είναι χυτευμένες στο χέρι από ειδικό  
χάλυβα υψηλής ποιότητας και τα κοντάρια είναι κατασκευασμένα από ξύλο ορεινής  
μελιάς και διπλοκερωμένα. Αυτά τα πολύ ιδιαίτερα εργαλεία χειρός εξαιρετικής ποιότη-
τας για τους λάτρεις του είδους παραδίδονται με προστατευτικό κάλυμμα κόψης από 
δέρμα. Όλα τα τεμάχια είναι αριθμημένα, κάνοντας το καθένα ένα πολύτιμο αντίτυπο. 

Τσεκούρι δασοκόμου AX 7 T

Περίπου 40 cm, 700 g. Κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσματος και ελαφριές εργασίες  
σχισίματος, ελκυστικό προστατευτικό κάλυμμα από δέρμα. 

Κωδικός 0000 881 1966, Τιμή 63,00 €

Πελέκι δασοκόμου AX 12 T

Περίπου 70 cm, 1.200 g. Πολύ κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσματος και ελαφριές 
εργασίες ρίψης δέντρων, κατάλληλο για ελαφριές εργασίες σχισίματος, ελκυστικό  
προστατευτικό κάλυμμα από δέρμα.

Κωδικός 0000 881 1967, Τιμή 90,00 €

Πελέκι σχισίματος AX 28 T

Περίπου 85 cm, 2.750 g. Πολύ κατάλληλο για μέτριες και βαριές εργασίες σχισίματος, 
κατάλληλο για ελαφριές εργασίες σχισίματος και για ρίψη δέντρων με τη χρήση  
σφήνας, ελκυστικό προστατευτικό κάλυμμα από δέρμα.  

Κωδικός 0000 881 1968, Τιμή 109,00 €
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Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών

Classic
Πελέκια, τσεκούρια και εργαλεία σχισίματος από κλασικά 
υλικά με στιβαρή κατασκευή. Ανοξείδωτος χάλυβας  
συναντά πολυετές δάσος. Ώριμη γκάμα από στιβαρά και 
λειτουργικά εργαλεία με δοκιμασμένο σχεδιασμό, που  
ξεχωρίζουν ειδικά για τη διαχρονική αξία τους. 

Τσεκούρι δασοκόμου AX 6

40 cm, 600 g. Κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσματος και 
ελαφριές εργασίες σχισίματος. Με λαβή από ξύλο μελιάς.

Κωδικός 0000 881 1969, Τιμή 26,00 €

Τσεκούρι δασοκόμου γενικής χρήσης

Τσεκούρι γενικής χρήσης για εργασίες στο δάσος και στον 
κήπο. Λεπτά ακονισμένη λεπίδα. Με λαβή από ξύλο μελιάς.

Κωδικός 0000 881 1912, Τιμή 41,00 €

Τσεκούρι σχισίματος
Άριστο σχίσιμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές  
σχήμα της κεφαλής.

 NEO  AX 16 CS 
70 cm, 1.550 g �. Πολύ κατάλληλο ελαφριές εργασίες  
σχισίματος. Με λαβή από άσπρη καρυδιά, με προφυλακτήρα 
λεπίδας και πλάκα ασφάλισης.

Κωδικός 0000 881 6601, Τιμή 72,00 €

Τσεκούρι σχισίματος

Πολύ κατάλληλο ελαφριές εργασίες σχισίματος.  
Με λαβή από ξύλο μελιάς.

AX 13 C 
50 cm, 1.250 g �. 
Κωδικός 0000 881 1914, Τιμή 51,00 €

Τσεκούρι σχισίματος 
70 cm, 1.250 g .
Κωδικός 0000 881 1917, Τιμή 49,00 €

Πελέκι δασοκόμου AX 10

60 cm, 1.000 g. Κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσματος.  
Με λαβή από ξύλο μελιάς.

Κωδικός 0000 881 1971, Τιμή 40,00 €

Πελέκι δασοκόμου AX 16 S

70 cm, 1.550 g �. Πολύ κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσμα-
τος και ελαφριές εργασίες ρίψης δέντρων, κατάλληλο για 
ελαφριές εργασίες σχισίματος. Με λαβή από άσπρη καρυδιά, 
με προφυλακτήρα λεπίδας και πλάκα ασφάλισης.

Κωδικός 0000 881 1957, Τιμή 100,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ �  Για αυτά τα εργαλεία χειρός μπορείτε να βρείτε σετ ανταλλακτικής  
λαβής με προφυλακτήρα λεπίδας στον αντιπρόσωπο

� Μαζί με προστατευτική θήκη 300 g
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Υψηλή τεχνολογία
Πελέκι και τσεκούρι γενικής χρήσης και τσεκούρι σχισί-
ματος με στειλιάρι από πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες 
γυαλιού. Εξαιρετικά ελαφρά, στιβαρά, ανθεκτικά και με 
υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Η κεφαλή απο-
τελείται από επιστρωμένο χάλυβα C60 με εξαιρετικές 
ιδιότητες ολίσθησης και είναι άρρηκτα συνδεμένη με 
το στειλιάρι. Η επιφάνεια στο κάτω μέρος της λαβής  
είναι επενδυμένη με αντιολισθητικό υλικό, προσφέρο-
ντας άριστο κράτημα κατά την εργασία. Το κέντρο  
βάρος βρίσκεται κοντά στην κεφαλή, φροντίζοντας για 
άριστη κατανομή του βάρους και ξεκούραστη εργασία.

Τσεκούρι γενικής χρήσης AX 6 P

37 cm, 640 g. Πολύ κατάλληλο για ξεκλάδισμα,  
επίσης κατάλληλο για ελαφρές εργασίες σχισίματος,  
με ενσωματωμένη σαμούτσα στην κόψη.

Κωδικός 0000 881 6800, Τιμή 47,00 €

Πελέκι γενικής χρήσης AX 15 P

73 cm, 1.450 g. Πολύ κατάλληλο για ξεκλάδισμα  
και ρίψη μικρών δέντρων, κατάλληλο για ελαφρές  
έως μέτριες εργασίες σχισίματος.

Κωδικός 0000 881 6700, Τιμή 73,00 €

Πελέκι σχισίματος AX 20 CS

75 cm, 1.950 g. Πολύ κατάλληλο για μεσαίες εργασίες 
σχισίματος, κατάλληλο για ελαφρές έως βαριές εργασίες 
ρίψης και σχισίματος.

Κωδικός 0000 881 6600, Τιμή 83,00 €

W-KUNSTSTOFFAEXTE_RANGE-I001
((Diese Bilddatei nicht löschen, wird  

anderweitig noch verwendet))

Τσεκούρι σχισίματος
Άριστο σχίσιμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές  
σχήμα της κεφαλής.

AX 28 CS  
80 cm, 2.800 g �. Πολύ κατάλληλο για μεσαίες και βαριές 
εργασίες σχισίματος, κατάλληλο για ελαφριές εργασίες  
σχισίματος. Με λαβή από άσπρη καρυδιά, με προφυλακτήρα 
λεπίδας και πλάκα ασφάλισης.

Κωδικός 0000 881 2014, Τιμή 80,00 €

Σφύρα σχισίματος
Σφυρήλατη κεφαλή σφύρας με δόντι αναμόχλευσης. Πολύ 
μεγάλη επιφάνεια κεφαλής για ασφαλή εισαγωγή σφηνών 
από αλουμίνιο ή πλαστικό.

       AX 30 C  
85 cm, 3.000 g. Κατάλληλη για μεσαίες και βαριές εργασίες 
σχισίματος, σκίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλείας, καθώς 
και για ρίψη με τη χρήση σφήνας. Με λαβή από ξύλο μελιάς.

Κωδικός 0000 881 2009, Τιμή 35,01 €

            AX 33 CS 
90 cm, 3.300 g �. Πολύ κατάλληλη για το σχίσιμο κορμοτε-
μαχίων και βαριάς ξυλείας και για ρίψη με τη χρήση σφήνας, 
κατάλληλη για βαριές εργασίες σχισίματος. Με λαβή από 
άσπρη καρυδιά, προφυλακτήρα λεπίδας και πλάκα ασφάλισης.

Κωδικός 0000 881 2011, Τιμή 87,00 €
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Πίνακας χρήσεων

Τσεκούρια δασοκόμου / γενικής χρήσης

AX 6 0000 881 1969 + – – + – – – –

Τσεκούρι δασοκόμου 
γενικής χρήσης 0000 881 1912 ++ – – ++ – – – –

AX 6 P � 0000 881 6800 ++ – – + – – – –

AX 7 T 0000 881 1966 ++ – – ++ – – – –

Πελέκια δασοκόμου / γενικής χρήσης

AX 10 0000 881 1971 ++ + + + – – – –

AX 12 T 0000 881 1967 ++ +++ + ++ + – – –

AX 15 P 0000 881 6700 + +++ ++ ++ ++ + – –

AX 16 S 0000 881 1957 + +++ ++ ++ + + – –

Τσεκούρι σχισίματος

AX 13 C 0000 881 1914 + – – +++ + – – –

Τσεκούρι σχισίματος 0000 881 1917 + + – +++ + – – –

Πελέκια σχισίματος

AX 16 CS   NEO 0000 881 6601 + + – +++ + – – –

AX 20 PC 0000 881 6600 + + – ++ +++ ++ – +

AX 28 CS 0000 881 2014 + + – ++ +++ +++ – +

AX 28 T 0000 881 1968 + + – ++ +++ +++ + ++

Σφύρα σχισίματος

AX 30 C 0000 881 2009 – – – + ++ ++ ++ ++

AX 33 CS 0000 881 2011 – – – – + ++ +++ +++

+ Κατάλληλο ++ Πολύ κατάλληλο +++ Εξαιρετικά κατάλληλο – Δεν συνιστάται � Με σαμούτσα

Μετροταινία

Μήκος 15 m. Automatic 
Plus: Μετροταινία που  
απλώνεται εύκολα και  
τυλίγεται αυτόματα, σε  
πλαστικό περίβλημα. 

Κωδικός 0000 881 0802 
Τιμή 60,00 €

Θήκη μετροταινίας

Για όλες τις μετροταινίες 
STIHL. Από ανθεκτικό  
πλαστικό. 

Κωδικός 0000 881 0701 
Τιμή 6,30 €

Μετροταινίες

Automatic: Αυτόματο τύλιγμα, 
μεταλλικό περίβλημα.

Μήκος 15 m
Κωδικός 0000 881 0800 
Τιμή 54,00 €

Μήκος 20 m
Κωδικός 0000 881 0804 
Τιμή 57,99 €

Μήκος 25 m
Κωδικός 0000 881 0801 
Τιμή 65,01 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παχύμετρο

Μήκος μέτρησης 32. Για τον 
προσδιορισμό της διαμέ-
τρου σε κορμούς δέντρων. 
Μη βαθμονομημένο.

Κωδικός 0000 881 0910 
Τιμή 29,00 €
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Χαρακτικό μαχαίρι

Μήκος λάμας 8,5 cm.  
Για τη χάραξη κορμών.  
Πτυσσόμενη λεπίδα.

Κωδικός 0000 881 1400 
Τιμή 30,00 €

Παχύμετρα ελαφρού 
μετάλλου

Για τον προσδιορισμό της  
διαμέτρου σε κορμούς δέ-
ντρων. Σταθερή κατασκευή. 
Βαθμονομημένο.

Μήκος 60 cm
Κωδικός 0000 881 0924 
Τιμή 165,00 €

Μήκος 80 cm
Κωδικός 0000 881 0925 
Τιμή 180,00 €

Μήκος 100 cm
Κωδικός 0000 881 0926 
Τιμή 225,00 €

Λέιζερ 2-σε-1 � 

Ενδείκτης κατεύθυνσης 
πτώσης και βοήθημα τεμαχι-
σμού κορμών. Για τον τεμαχι-
σμό κοντών κορμοτεμαχίων 
χωρίς περίπλοκες μετρήσεις, 
ως ενδείκτης κατεύθυνσης 
πτώσης για τον έλεγχο των 
τομών και της κατεύθυνσης 
πτώσης, συνοδεύεται από 
DVD με οδηγίες χρήσης. 
Επιλέξτε το κατάλληλο  
στήριγμα για το δικό σας 
αλυσοπρίονο. Για λεπτομε-
ρείς πληροφορίες σχετικά 
με τα στηρίγματα, βλέπε  
σελίδα 41.

Κωδικός 0000 400 0200
Τιμή 109,00 €

� Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

Στυλό κιμωλίας

Σε προειδοποιητικό χρώμα. 
Μεταλλικός σφιγκτήρας κι-
μωλίας, στιβαρό περίβλημα 
από συνθετικό υλικό (ABS) 
με μεγάλη αντοχή στην 
κρούση, για κιμωλίες με  
Φ 11 – 12 mm.

Κωδικός 0000 881 1602
Τιμή 8,00 €

Θήκη

Για αρπάγη χειρός ή τσιγκέλι 
συρσίματος. Με μονωμένη, 
επενδυμένη πλάτη.

Κωδικός 0000 881 0515
Τιμή 12,00 €

Θήκη εργαλείων

Από εύκαμπτο PVC με  
πλάτη από αφρώδες υλικό 
και δερμάτινη επένδυση.  
Για τη φύλαξη μικρών εξαρ-
τημάτων, εργαλείων, ειδών 
πρώτης βοήθειας και  
μετροταινίας.

Κωδικός 0000 881 0516
Τιμή 24,00 €

Δερμάτινες ζώνες 
εργαλείων

Πλάτος 4 cm, μήκος  
125 cm. Εξαιρετικά στιβαρό 
βοδινό δέρμα, πάχος  
περίπου 3 mm. Αγκράφα  
με διπλή γλώσσα.

Χρώμα Κωδικός
0000 881 0600
0000 881 0602

Τιμή 20,00 €

Κιμωλία PRO

Κιμωλία επισήμανσης  
για στεγνό και υγρό ξύλο. 
Εξαιρετική επισήμανση χάρη 
στα έντονα χρώματα και στη 
μεγάλη αντοχή στο φως και 
στις καιρικές συνθήκες.  
Υψηλή αντοχή σε θραύση. 
Μήκος 12 cm. Συσκευασία 
12 τεμαχίων.

Χρώμα Κωδικός
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504

Τιμή 13,00 €

Θήκη για σπρέι  
επισήμανσης ECO

Μεγάλη άνεση μεταφοράς. 
Με μονωμένη πλαστική πλά-
τη με μαλακή επένδυση. Με 
θηλιά για στερέωση σε ζώνη.

Κωδικός 0000 881 0519
Τιμή 14,00 €

Χωριστό χαρακτήρι

Ανταλλακτικό για το χαρα-
κτήρι της παχυμετρικής  
ράβδου. Με ξύλινη λαβή.

Κωδικός 0000 881 1100 
Τιμή 17,00 €

Ταινίες επισήμανσης

Πλάτος 2 cm, μήκος 75 m. 
Από χαρτί με αντοχή στο σχίσι-
μο, φιλικό για το περιβάλλον.

Χρώμα Κωδικός
0000 881 1700
0000 881 1701
0000 881 1702
0000 881 1703
0000 881 1704
0000 881 1705

Τιμή 2,00 €
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Στην εργασία της ομάδας, η ασφάλεια είναι πάντα το πρώτο μέλημα. 
Έχουν εκπαιδευτεί σε ασφαλείς μεθόδους εργασίας και διαθέτουν 
άριστη γνώση των τεχνικών χειρισμού. Επιπλέον, είναι ντυμένοι από  
την κορυφή μέχρι τα νύχια σε ενδύματα από ίνες υψηλής τεχνολογίας. 
«Ο εξοπλισμός έχει τις ίδιες αντοχές με μας», αστειεύεται ο Φραντς. 
«Θέτουμε υψηλές απαιτήσεις». Διορθώνει λίγο το κράνος του και 
συνεχίζει την εργασία του μέσα στο δάσος. Τη μεγαλύτερη ευθύνη όμως 
για την ασφάλειά τους – και αυτό το ξέρουν και οι δυο – τη μοιράζονται 
οι δύο άντρες μεταξύ τους: Ο ένας προσέχει  
τον άλλον. Είναι θέμα τιμής.

 

« Η ασφάλεια έρχεται πρώτη. 
Στο θέμα αυτό, δεν κάνουμε 
κανέναν συμβιβασμό».
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

1    Στιβαρά νήματα υψηλής τεχνολογίας
  Τα μέσα ατομικής προστασίας μας ξεχωρίζουν για τις λει-

τουργικές λεπτομέρειες και για τα υλικά που είναι προϊόντα 
δικής μας έρευνας και ανάπτυξης. Όπως, για παράδειγμα,  
τα ανθεκτικά νήματα υψηλής τεχνολογίας, που προσφέρουν 
υψηλή προστασία από τραυματισμούς, αλλά και από το 
νερό, τον άνεμο και το κρύο, χωρίς να μειώνονται οι ιδιότη-
τες αναπνοής. Ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας σας, 
μέσα στα ενδύματα δασικών εργασιών και προστασίας της 
STIHL επικρατούν πάντοτε ευχάριστες συνθήκες θερμο-
κρασίας και υγρασίας. 

2   Έξυπνος σχεδιασμός
  Τα ισοθερμικά μας ενδύματα διαθέτουν ένα πλήθος από  

τεχνολογικές λεπτομέρειες. Οι ειδικοί σχεδιαστές μας επι-
νοούν πρακτικές λύσεις για κάθε απαίτηση των χρηστών. 
Όπως, για παράδειγμα, τα ανοίγματα αερισμού που ρυθμί-
ζονται ανεξάρτητα εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας κοντά στο σώμα, ή το στιβαρό 
ύφασμα στα σημεία υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και 
οι αγκώνες. Για πολλές από τις πρωτοποριακές μας λύσεις για 
ειδικές χρήσεις έχουμε υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας.

3  Άνεση, περιποίηση και προστασία της υγείας
  Τα προστατευτικά ενδύματα της STIHL πλένονται στους 

60 βαθμούς και μπορούν να στύβονται στις  400 στροφές. 
Η θερμοκρασία αυτή αρκεί για να απομακρυνθούν ακόμα 
και οι πιο επίμονες βρομιές, όπως ρετσίνια. Επειδή όμως 
δεν σας ενδιαφέρει μόνο το εύκολο πλύσιμο, αλλά κυρίως 
θέλετε να φοράτε τα ενδύματα με μεγάλη άνεση, ελέγχουμε 
την καταλληλότητα χρήσης των προϊόντων μας με εξαντλη-
τικές δοκιμασίες. Στο επίκεντρο των μελετών μας βρίσκονται 
η άνεση και η ελευθερία κινήσεων, που επιτυγχάνονται με 
ελαστικά υφάσματα και άνετες γραμμές σχεδιασμού. Τα 
εξωτερικά υφάσματα προσφέρουν πολύ καλή προστασία από 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Η φιλικότητα των υλικών προς το 
δέρμα πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex ® 100.

4  Η STIHL προσφέρει μεγάλη γκάμα από νούμερα
  Η STIHL προσφέρει επίσης φόρμες σε ενδιάμεσα μεγέθη και 

κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Ανάλογα με την προσωπική 
σας προτίμηση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε άνετη ή 
εφαρμοστή γραμμή. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι η δασική σας φόρμα 
είναι σαν το δεύτερο δέρμα σας. Οι φόρμες της ανώτερης 
κατηγορίας είναι εξαιρετικά κατάλληλες και για γυναίκες.  
Διατίθενται σε ειδική γυναικεία γραμμή ή ως μοντέλα 
Unisex (παντελόνια ADVANCE).

Πρακτικό 2 5 Αυξημένη  
ασφάλεια

3 Φιλικότητα  
προς τον  
χρήστη

5 Αυξημένη 
ασφάλεια4 Τέλεια  

εφαρμογή

1 Στιβαρό υλικό  
που αναπνέει

Τεχνολογία Άνεση
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Φόρμες δασικών εργασιών 
με προστατευτικό  
παντελόνι

  Για επαγγελματίες υλοτόμους  
και δασοκόμους, ιδιοκτήτες δασών  
και κτημάτων, και ιδιώτες που  
συλλέγουν τα δικά τους καυσόξυλα

  Άριστη προστασία στις δασικές  
εργασίες 

  Ευχάριστα και άνετα χάρη  
στα πρωτοποριακά υλικά και  
την προσεγμένη κατασκευή

Κατηγορίες προστασίας από κοψίματα κατά EN 381

Επίπεδο προστασίας/
κλάση 0 (=̂   16 m/s �) – – – –

Επίπεδο προστασίας/
κλάση 1 (=̂   20 m/s �)

Επίπεδο προστασίας/
κλάση 2 (=̂   24 m/s �) – – –

Επίπεδο προστασίας/
κλάση 3 (=̂   28 m/s �) – – – –
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�  Οι ταχύτητες της αλυσίδας υπό συνθήκες δοκιμής δεν αντιστοιχούν πλήρως στην πράξη.  
(Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός με τη μέγιστη ταχύτητα της αλυσίδας.)

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να 
σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς και 
φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε 
με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει 
πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτι-
κού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους  
κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

  Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με  
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή  
περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για  
περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 260 
κ.ε. και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr. 

5   Προστασία από κοψίματα και προειδοποιητικά χρώματα
  Στην STIHL, η ασφάλεια προϊόντων είναι το Α και το Ω. Το 

μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας σε προειδοποιητικό πορ-
τοκαλί χρώμα και τα αντανακλαστικά στοιχεία φροντίζουν 
ώστε να είστε ορατός κατά την εργασία, ακόμα και υπό κακές 
συνθήκες φωτισμού. Τα προστατευτικά ένθεση σχεδιάζονται 
ειδικά για κάθε χρήση, ώστε ακόμα και τα πιο ελαφρά  
ενδύματα να προσφέρουν καλή προστασία. Ελέγχουμε τα 
προϊόντα μας σύμφωνα με αυστηρά εσωτερικά κριτήρια, 
υποβάλλοντάς τα παράλληλα στους πιο αυστηρούς  
πιστοποιημένους οργανισμούς δοκιμών της Ευρώπης για 
τακτικούς ελέγχους. Επιπλέον έχουμε στενές επαφές με 
τους προμηθευτές μας, όπου και διενεργούμε τακτικούς 
ελέγχους.

Ζώνες προστασίας σε προστατευτικά ενδύματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες  
προστασίας από κοψίματα, βλέπε σελίδα 268.

Σχέδιο A Σχέδιο C

Ασφάλεια
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 98 – 110 � Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 98 – 110 και 25 – 29
� Διατίθεται επίσης επί παραγγελία

Σειρά FUNCTION
Σας αρέσει να εργάζεστε στο ύπαιθρο, κόβοντας τα δικά σας καυσόξυλα; Αν ναι, τα ενδύματα δασικών εργασιών της 

σειράς FUNCTION είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός για σας. Σχεδιασμένα ειδικά για αρχάριους και περιστασιακούς 

χρήστες, τα ενδύματα αυτά προσφέρουν δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα και πλήθος πρακτικών λύσεων 

όπως πολύπλευρες τσέπες και ανοίγματα αερισμού.

Σακάκι  
FUNCTION ERGO

Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε λαδί και προει-
δοποιητικό πορτοκαλί, ελαστικά ένθετα, ένθετα αερισμού, τσέ-
πη για είδη πρώτων βοηθειών, δύο τσέπες με φερμουάρ στο 
στήθος, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λωρίδες 
και μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα για καλύτερη 
ορατότητα, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη XS – XXL
Κωδικός 0088 335 02.., Τιμή 93,00 €

Φόρμα / παντελόνι  
FUNCTION ERGO

Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρ-
κεια ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε λαδί και 
προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δοκιμασμένη προστασία από κο-
ψίματα (EN 381), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού, ενι-
σχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότη-
τα, πολύπλευρες τσέπες, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο 
μπροστινό μέρος. 

    Παντελόνι, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s),  
Μεγέθη 42 – 60 � �

Κωδικός 0088 342 05.., Τιμή 107,00 €

    Φόρμα, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s),  
Μεγέθη 48 – 64 � �

Κωδικός 0088 388 01.., Τιμή 117,99 €

214

13

www.stihl.gr
Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233 215

13



Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Διατίθεται επίσης επί παραγγελία � Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 102 – 110 και 25 – 29
� Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 98 – 110 και 25 – 29

Σειρά DYNAMIC
Δουλεύετε καθημερινά στο δάσος, θέτετε υψηλές απαιτήσεις στον εξοπλισμό σας και θέλετε τα ενδύματα εργασίας 

σας να συμμετέχουν σε κάθε σας κίνηση; Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς DYNAMIC προσφέρουν στους 

επαγγελματίες τη σωστή αναλογία σε διάρκεια ζωής και ελευθερία κινήσεων, χάρη στον συνδυασμό από ανθεκτικά 

υλικά, δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα και ελαστικά ένθετα. Εννοείται ότι δεν λείπουν οι πρακτικές λεπτομέ-

ρειες όπως τσέπες και ανοίγματα αερισμού.

Σακάκι  
DYNAMIC VENT

Εξαιρετικά ελαφρύ σακάκι από υλικό που αναπνέει, για το  
καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Ανοίγματα αερισμού, 
ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές 
λεπτομέρειες, τέσσερις τσέπες με φερμουάρ, μία εσωτερική 
τσέπη κινητού, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη XS – XXL
Κωδικός 0000 883 92.., Τιμή 119,00 €

Παντελόν  
DYNAMIC VENT

Εξαιρετικά ελαφρύ παντελόνι από υλικό που αναπνέει, για το 
καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Δοκιμασμένη προστα-
σία από κοψίματα (EN 381), ελαστικά μανικέτια για προστασία 
από βρομιές, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο πίσω μέ-
ρος του μηρού, ελαστικό πίσω μέρος παντελονιού, αντανακλα-
στικές λεπτομέρειες, ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στα γόνατα, 
δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, τσέπη 
στον μηρό/τσέπη κινητού με φερμουάρ, προστασία από αγκά-
θια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών. 

    Παντελόνι, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s),  
Μεγέθη 42 – 60 � �

Κωδικός 0000 883 93.., Τιμή 150,00 €

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  

χρήση.

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή 

χρήση.
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Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

Σακάκι  
DYNAMIC

Μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό χρώμα. Σε ανθρακί  
και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Εσωτερικό γιακά από υλικό 
SoftShell, άνετο ελαστικό ένθετο στην πλάτη, προδιαμορφω-
μένοι και ενισχυμένοι αγκώνες, ελαστικά μανικέτια, καλός  
αερισμός χάρη στα ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στην  
περιοχή της μασχάλης, τέσσερις πρακτικές τσέπες.

Μεγέθη XS – XXXL �

Κωδικός 0000 885 09.., Τιμή 165,00 €

Φόρμα / παντελόνι  
DYNAMIC

Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική μπροστινή πλευρά χάρη στο 
υλικό Beaver Extrem. Σε ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί. 
Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN 381), προδιαμορ-
φωμένα γόνατα με διπλή ενίσχυση, υλικό που αναπνέει και 
προσφέρει προστασία από αγκάθια.

 Παντελόνι, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη 46 – 60 
Κωδικός 0000 885 03.., Τιμή 154,00 €

 Παντελόνι, Επίπεδο προστασίας 2 (=̂ 24 m/s), Μεγέθη XS – XXL 
Κωδικός 0000 885 06.., Τιμή 195,00 €

  Φόρμα, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη 44 – 64 � �

Κωδικός 0000 885 04.., Τιμή 160,00 €

 Φόρμα, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη S – XXL �

Κωδικός 0000 885 05.., Τιμή 185,00 €
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Διατίθεται επίσης επί παραγγελία �  Διατίθεται επίσης με μπατζάκι μακρύτερο κατά 6 cm στα νούμερα  
S + 6 (τελικός αριθμός = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)

Σειρά ADVANCE
Αναζητείτε την απόλυτη ποιότητα μέχρι και στη μικρότερη λεπτομέρεια και δεν κάνετε κανέναν συμβιβασμό στον 

εξοπλισμό σας; Με τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE με δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα, 

έχετε τον καλύτερο εξοπλισμό που υπάρχει για κάθε εργασία στο δάσος. Τα εξαιρετικά ελαφρά νήματα υψηλής  

τεχνολογίας εξασφαλίζουν μικρό βάρος, καλές ιδιότητες αναπνοής και άριστη προστασία από την υγρασία και  

το κρύο. Τα ελαστικά ένθετα, τα πρακτικά ανοίγματα αερισμού και οι έξυπνες τσέπες είναι αυτονόητα. Επιπλέον, 

μπορείτε να συνδυάσετε όλα τα παντελόνια και σακάκια αυτής της σειράς μεταξύ τους, για να δημιουργήσετε  

ένα σύνολο ενδυμάτων που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας απαιτήσεις.

Σακάκια  
ADVANCE X-SHELL  
ανδρικά/ 
γυναικεία

Αναπτυγμένα και κατασκευασμένα από την Schoeffel, αποκλει-
στικά για τη STIHL. Πολύ ελαστικά, στεγνώνουν γρήγορα και 
ζεσταίνουν. Οι μαύρες ζώνες απωθούν το νερό αλλά είναι δια-
περατές από τον αέρα, οι χρωματιστές ζώνες είναι αδιάβροχες 
και αναπνέουσες. Τσέπη στο στήθος και εσωτερική τσέπη, 
προστασία από τριβή τους ώμους. Χρώμα: Καφέ Με δύο πλευ-
ρικές τσέπες. Συνδυάζεται πολύ καλά με τα παντελόνια HS 
MULTI-PROTECT και FS 3PROTECT. Πορτοκαλί προειδοποιητικό 
χρώμα: Με τσέπη στα μανίκια και αντανακλαστικά σιρίτια. 

  Ανδρικό: προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο, μεγέθη XS – XXL 
Κωδικός 0088 579 00.., Τιμή 220,00 €

     Γυναικείο: προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο,  
μεγέθη S (..38), M (..42), L (..46)

Κωδικός 0088 579 04.., Τιμή 220,00 €

Ανδρικό: καφέ/μαύρο, μεγέθη, Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 579 01.., Τιμή 220,00 €

Γυναικείο: καφέ/μαύρο, μεγέθη, Μεγέθη S (..38), M (..42), L (..46)
Κωδικός 0088 579 05.., Τιμή 220,00 €

Σακάκι  
ADVANCE X-VENT

Ελαφρύ σακάκι δασικών εργασιών με καλές ιδιότητες αναπνο-
ής, κατάλληλο ειδικά για καλοκαιρινές θερμοκρασίες ή έντονη 
σωματική δραστηριότητα. Σε προειδοποιητικό πορτοκαλί  
και μαύρο. Ασημί δικτυωτή φόδρα στην πλάτη, κάτω από τις 
μασχάλες και στις τσέπες για άριστο αερισμό. Αδιάβροχο και 
απωθητικό σε ακαθαρσίες, μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιη-
τικό πορτοκαλί χρώμα, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, δύο 
τσέπες στο στήθος και μία πίσω τσέπη, τσέπη στα μανίκια και 
εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή στους ώμους, μεγά-
λος λογότυπος STIHL στην πλάτη. Έχει υποβληθεί για δοκιμή 
χρηστικής αξίας από τον KWF.

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 335 00.., Τιμή 185,00 €

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  

χρήση.

Κατάλληλο για  
φθινοπωρινή /  

χειμερινή χρήση.

h ff l λ

Διατίθεται  
επίσης σε  
γυναικείο  
μοντέλο!
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Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

Φόρμα / παντελόνι  
ADVANCE X-LIGHT

Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα 
AVERTIC™ pro lite (EN 381) με άριστες ιδιότητες αναπνοής, 
αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έξι στρώσεων 
είναι ελαφρύτερο κατά 20 % από το υλικό που χρησιμοποιείται 
για τις σειρές ADVANCE. Σε μαύρο χρώμα. Ύφασμα με εξαιρε-
τικές ιδιότητες αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, γι' αυτό 
ιδανικό για ζεστές μέρες, ελαστικό καβάλο με ProElast, τσέπες 
που κλείνουν, φόρμα με μακρύ φερμουάρ για ευκολία στην  
τοποθέτηση και αφαίρεση, αντανακλαστικές λεπτομέρειες  
για καλύτερη ορατότητα. Δοκιμή χρηστικής αξίας της KWF.

 Παντελόν, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη S – XXL �

Κωδικός 0088 342 07.., Τιμή 179,00 €

 Φόρμα, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη S – XXL �

Κωδικός 0088 388 02.., Τιμή 199,00 €

Παντελόν  
ADVANCE X-FLEX

Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα 
AVERTIC™ pro lite (EN 381) με άριστες ιδιότητες αναπνοής, 
αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έξι στρώσεων  
είναι ελαφρύτερο κατά 20 % από το υλικό που χρησιμοποιείται 
για τις σειρές ADVANCE. Σε μαύρο και προειδοποιητικό πορ-
τοκαλί. Ειδική κατασκευή στο καβάλο για ελευθερία κινήσεων, 
εξαιρετικά στιβαρό, ελαστικό και αναπνέον εξωτερικό στρώμα, 
ελαστικά και αδιάβροχα προστατευτικά γονάτων, προστασία 
από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος  
του ποδιού, απωθεί τις ακαθαρσίες, μήκος φερμουάρ αερι-
σμού στο πίσω μέρος των ποδιών. 

 Παντελόν, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη XS – XXL � �

Κωδικός 0088 342 01.., Τιμή 269,00 €

NEO
Κατάλληλο  

για καλοκαιρινή  
χρήση.
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Διατίθεται επίσης επί παραγγελία

Σακάκι  
ADVANCE X-TREEm

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη STIHL, με πολλές χρήσιμες 
λεπτομέρειες: Εξαιρετικά ελαστικά ένθετα από ProElast για 
άριστη ελευθερία κινήσεων και αναπνέουσα δράση. Σε μαύρο, 
προειδοποιητικό πορτοκαλί και ασημί. Δυνατότητα προσαρμο-
γής για γάντι προστασίας από χειροπρίονο. Αποσπώμενα μανί-
κια, υλικό απόστασης στους ώμους και ρυθμιζόμενα ανοίγματα 
αερισμού για ευχάριστο κλίμα σώματος. Προστασία από τριβή 
με κεραμικές κουκκίδες στους αγκώνες. Ζώνη ώμων με εξωτε-
ρική προστασία από τριβή DotGrip. Υψηλή διακριτότητα χάρη 
στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια. Δύο τσέ-
πες στο στήθος, μία εσωτερική τσέπη και τσέπη στο μανίκι. 
Δοκιμή χρηστικής αξίας της KWF.

Μεγέθη XS – XXL
Κωδικός 0088 335 01.., Τιμή 329,00 €

Παντελόν  
ADVANCE X-TREEm

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη STIHL: ένα προστατευτικό 
παντελόνι με απαράμιλλη έως τώρα άνεση, από εξαιρετικά 
ελαστικό υλικό ProElast που μειώνει την κόπωση. Ιδανικό για 
αναρρίχηση και επαγγελματική χρήση κάτω από ακραίες συν-
θήκες. Σε μαύρο, προειδοποιητικό πορτοκαλί και ασημί. Απαλή 
φόδρα που στεγνώνει γρήγορα. Ιδανικό για δασικές εργασίες, 
χάρη στα στιβαρά, αδιάβροχα και απωθητικά σε ακαθαρσίες 
υλικά στο μπροστινό μέρος των ποδιών και στην έδρα. Προ-
στασία από τσιμπούρια χάρη στις αναπνέουσες γκέτες που 
συνδέονται με τα παπούτσια. Προστασία από τριβή χάρη στα 
ειδικά επιθέματα με κεραμική επίστρωση. Ελαφρύ υλικό προ-
στασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite με άριστες ιδιότητες 
αναπνοής, με δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN 381). 
Επίπεδες τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, στην έδρα και 
στους μηρούς. Ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ για ρύθμιση 
του κλίματος του σώματος. Παραδίδεται με τιράντες. Δοκιμή 
χρηστικής αξίας της KWF.

 Παντελόν, Επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s), Μεγέθη XS – XXL �

Κωδικός 0088 342 04.., Τιμή 369,00 €

Προστατευτικό γάντι ADVANCE X-TREEm

Εύκαμπτη, ελαφριά και αναπνέουσα προστασία από τραυματι-
σμούς κατά την εργασία με χειροπρίονο σε κορυφή δέντρου. 
Κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, στερεώνεται 
στο μανίκι του σακακιού ADVANCE X-TREEm με ταινία βέλκρο.

Κωδικός 0000 886 9000, Τιμή 27,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Το σακάκι ADVANCE X-treem είναι κατάλληλο για τους επαγ-
γελματίες που ασχολούνται με την περιποίηση των δέντρων 
και φροντίζουν για την ασφαλεία τους κατά την εργασία πάνω 
στο δέντρο.

HLLLLL:::

Κατάλληλο  
και για  

γυναίκες.

NEO
NEO
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Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

Ο τέλειος συνδυασμός για επαγγελματίες

Η σειρά ADVANCE έχει ευέλικτο σχεδιασμό. Τα παντελόνια και σακάκια αποτελούν μια ενιαία σειρά από άποψη σχεδιασμού 
και λειτουργικότητας και μπορούν να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε. Μοναδική εξαίρεση: Η σειρά ADVANCE X-TREEm  
είναι σχεδιασμένη ειδικά για τις απαιτήσεις των επαγγελματιών που ασχολούνται με την περιποίηση δέντρων. Για λόγους 
αποτελεσματικότητας, είναι προτιμότερο να συνδυάζονται μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα  
προϊόντα, βλέπε σελίδα 222 / 223. 

ADVANCE  

X-TREEm – 

Η επαγγελματική 

φόρμα για ακραίες 

καταπονήσεις.

Σακάκι 
ADVANCE X-VENT

Παντελόν 
ADVANCE  
X-LIGHT

Φόρμα  
ADVANCE  
X-LIGHT

Σακάκιn  
ADVANCE X-SHELL 
Ανδρικά / Γυναικεία

Παντελόν  
ADVANCE X-FLEX

Σακάκι  
ADVANCE X-TREEm

Παντελόν  
ADVANCE X-TREEm
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

 

Σειρά FUNCTION

Σακάκι FUNCTION ERGO 0088 335 02.. 93,00
Εξωτερικό στρώμα:
65 % Πολυεστέρας
35 % Βαμβάκι

Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί:
70 % Πολυεστέρας
30 % Βαμβάκι

– 0,7

++Παντελόν FUNCTION ERGO 0088 342 05.. 107,00 7 1,4

Φόρμα FUNCTION ERGO 0088 388 01.. 117,99 7 1,5

Σειρά DYNAMIC 

Σακάκι DYNAMIC VENT 0000 883 92.. 119,00
Εξωτερικό στρώμα:
100 % Πολυεστέρας

Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί:
70 % Πολυεστέρας
30 % Βαμβάκι

– 0,6

++

Παντελόν DYNAMIC VENT 0000 883 93.. 150,00 7 1,1

Σακάκι DYNAMIC 0000 885 09.. 165,00
Εξωτερικό στρώμα:
70 % πολυαμίδιο
30 % Βαμβάκι

Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί:
70 % Πολυεστέρας
30 % Βαμβάκι

– 0,7

++ Παντελόνn DYNAMIC 0000 885 03.. 
0000 885 06..

154,00 
195,00

8
8

1,4
1,5

Φόρμαn DYNAMIC 0000 885 04..
0000 885 05..

160,00 
185,00

8
8

1,5
1,9

Σειρά ADVANCE

Σακάκι ADVANCE X-VENT 0088 335 00.. 185,00
ADVANCE X-VENT: 
Εξωτερικό στρώμα: 
100 % πολυεστέρας

ADVANCE X-SHELL: 
Εξωτερικό στρώμα:  
83 % Πολυεστέρας
13 % Πολυουρεθάνη
 4 % Ελαστάνη

ADVANCE X-LIGHT: 
Εξωτερικό στρώμα: 
75 % πολυεστέρας  
20 % πολυαμίδιο 
 5 % πολυουρεθάνη

ADVANCE X-FLEX: 
Εξωτερικό στρώμα:  
89 % Πολυεστέρας
11 % Ελαστάνη

ADVANCE X-TREEm: 
Εξωτερικό στρώμα: 
80 % πολυεστέρας 
15 % πολυαμίδιο 
 4 % Ελαστάνη 
 1 % κεραμικές κουκίδες

– 0,45 ++

Σακάκιn ADVANCE X-SHELL
Ανδρικό

0088 579 00.. 
0088 579 01..

220,00 
220,00 – 0,7 +++

Σακάκιn ADVANCE X-SHELL
Γυναικείο

0088 579 04..
0088 579 05..

220,00
220,00 – 0,6 +++

Παντελόν ADVANCE X-LIGHT  NEO 0088 342 07.. 179,00 6 0,99 ++

Φόρμα ADVANCE X-LIGHT  NEO 0088 388 02.. 199,00 6 1,2 ++

Παντελόν ADVANCE X-FLEX 0088 342 01.. 269,00 6 1,3 +++

Σακάκι ADVANCE X-TREEm  NEO 0088 335 01.. 329,00 – 0,65 +++

Παντελόν ADVANCE X-TREEm  NEO 0088 342 04.. 369,00 6 1,2 +++
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 Υπάρχει +   Καλή Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

� Στοιχεία κατά προσέγγιση
– Δεν υπάρχει ++  Πολύ καλή �  Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά,  

χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπς+++ Εξαιρετική
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– – 60 + ++

–

  
(μερικώς)

– – – – –
Λαδί /  

προειδοποιητικό πορτοκαλί
RF – –

1 Σχέδιο A
Λαδί /  

προειδοποιητικό πορτοκαλί
RF  �

– 1 Σχέδιο A
Λαδί /  

προειδοποιητικό πορτοκαλί
RF  �

+ – 40 – +++   
(μερικώς)

– – – – – Πορτοκαλί / Μαύρο / Χακί  RF – –

1 Σχέδιο A Πορτοκαλί / Μαύρο / Χακί  RF  �

++ – 80 + ++   
(μερικώς)

– – – –

–

Ανθρακί / πορτοκαλί RF –

 
–

1 
2

Σχέδιο A Ανθρακί / πορτοκαλί RF – –

– – – 1
Σχέδιο A 
Σχέδιο C

Ανθρακί / πορτοκαλί RF
 	

–

+ 40+ – – +++ – – – – – – Πορτοκαλί / Μαύρο  � SF – –

+++ 40+ – +++ ++ – – – – – – –
Πορτοκαλί / Μαύρο  

Peat / Μαύρο –
SF – –

+++ 40+ – +++ ++ – – – – – – –
Πορτοκαλί / Μαύρο  

Peat / Μαύρο –
SF – –

++ 40+ – – +++  � – 1 Σχέδιο A Μαύρο  � SF –

++ 40+ – – +++  � – – 1 Σχέδιο A Μαύρο  � SF –

+++ 40+ – + +++ – 1 Σχέδιο A Μαύρο / Πορτοκαλί SF  �

+++ 40+ – + +++ – – – – – –
Μαύρο /  

Προειδοποιητικό πορτοκαλί /  
Ασημί

 � SF – –

+++ 40+ – + +++ –  � 1 Σχέδιο A
Μαύρο /  

Προειδοποιητικό πορτοκαλί /  
Ασημί

 � SF –
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� Πρωτοποριακό υλικό αερισμού � Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 98 – 110 �   Διατίθεται επίσης με μπατζάκι μακρύτερο κατά 6 cm στα νούμερα  
S + 6 (τελικός αριθμός = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)� Με Velcro � Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 98 – 110 και 25 – 29

�  Έχει υποβληθεί για δοκιμή χρηστικής 
αξίας από τον KWF

	 Διαθέσιμο σε ενδιάμεσα νούμερα 102 – 110 και 25 – 29
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Ενδύματα προστασίας  
από κοψίματα και υψηλής 
ορατότητας και 
προστατευτικά ποδιών

   Σακάκια προστασίας από κοψίματα για  
εργασίες με το αλυσοπρίονο πάνω από  
το ύψος της ζώνης 

  Προειδοποιητική ενδυμασία για εργασίες 
σε έδαφος με περιορισμένη ορατότητα  
ή κακές καιρικές συνθήκες 

  Προστατευτικά ποδιών που φοριέται γρή-
γορα πάνω από τα ενδύματα εργασίας για 
περιστασιακή εργασίες με το αλυσοπρίονο

Προστατευτικό  
σακάκι υψηλής  
διακριτικότητας

Με προστασία από κοψίματα 
στον θώρακα, στους ώμους 
και στα χέρια Σε προειδοποι-
ητικό πορτοκαλί χρώμα. 
70 % πολυεστέρας, 30 % 
βαμβάκι, δύο τσέπες στον 
θώρακα, αντανακλαστικές 
λωρίδες και προειδοποιητικά 
χρώματα, εξωτερικό στρώμα 
και αντανακλαστικές λωρίδες 
κατά EN ISO 20471, EN 381, 
επίπεδο προστασίας 1  
(=̂  20 m/s).

Μεγέθη 48 – 64
Κωδικός 0000 885 75..
Τιμή 303,99 €

Προειδοποιητικό πα-
ντελόνι με προστασία 
από κοψίματα

Με αντανακλαστικές λωρίδες 
και προειδοποιητικά χρώματα. 
Σε προειδοποιητικό πορτο-
καλί χρώμα. 85 % πολυεστέ-
ρας, 15 % βαμβάκι, αερισμός 
στην περιοχή των μηρών, 
κατά EN 471 και EN 381,  
επίπεδο προστασίας 1  
(=̂  20 m/s), σχέδιο A.

Μεγέθη 44 – 64 �

Κωδικός 0000 884 69..
Τιμή 145,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ �  Διατίθεται επίσης επί παραγγελία

3
2

 

Προστατευτικά  
σακάκια ADVANCE

Εξωτερικό στρώμα από  
εξαιρετικά ελαστικό υλικό 
Stretch. 93 % πολυαμίδιο, 
7 % ελαστάνη, δύο τσέπες 
στο στήθος, με πρόσθετη 
προστασία από κοψίματα 
στην περιοχή της κοιλιάς, 
EN 381.

Επίπεδο προστασίας 0  
(=̂ 16 m/s)
Χρώμα Πράσινο/Πορτοκαλί 
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 49..
Τιμή 247,00 €

Επίπεδο προστασίας 1  
(=̂ 20 m/s) 
Χρώμα Ανθρακί/πορτοκαλί 
Μεγέθη S – XXL �

Κωδικός 0000 885 48..
Τιμή 247,00 €
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Προστατευτικό παντε-
λόνι για χειριστές κο-
πτικών μηχανημάτων 
FS PROTECT471

Για εργασίες δίπλα σε ράγες 
και δρόμους. Σε προειδοποι-
ητικό πορτοκαλί, 70 %  
πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι,  
EN ISO 20471, κλάση προ-
στασίας 2, στιβαρό εξωτερι-
κό στρώμα, ένθετα προστα-
σίας από κρούση με ιδιότητες 
αναπνοής, αντανακλαστικές  
λωρίδες και μεγάλα ανοίγμα-
τα αερισμού στο πίσω μέρος 
του παντελονιού, θηλιές για 
τιράντες FS. Για χρήση υπό 
ακραίες συνθήκες, μπορεί 
να συμπληρωθεί με το πατε-
νταρισμένο προστατευτικό 
ποδιών FS για χειριστές  
κοπτικών μηχανημάτων. 
Προαιρετικός εξοπλισμός: 
Τιράντες και προστατευτικά 
ποδιών για χειριστές  
κοπτικών μηχανημάτων,  
βλέπε σελίδα 231.

Μεγέθη 44 – 60
Κωδικός 0000 888 61..
Τιμή 99,00 €

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό 
μεγέθους. Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

Περιμετρικό  
προστατευτικό  
ποδιού με προστασία 
από κοψίματα

Ρυθμίζεται για να χρησιμο-
ποιούνται από πολλούς χρή-
στες. Ρυθμιζόμενο σε μήκος, 
φερμουάρ, EN 381, επίπεδο 
προστασίας 1 (=̂  20 m/s), 
σχέδιο C.

Χρώματα: Πράσινο,  
65 % Πολυεστέρας,  
35 % Βαμβάκι.

Μεγέθη S – M (46 – 52)
Κωδικός 0000 884 0858

Μεγέθη L – XL (54 – 60)
Κωδικός 0000 884 0859

Μεγέθη XXL (62 – 64)
Κωδικός 0000 884 0855

Τιμή 149,00 €

Μπροστινό  
προστατευτικό ποδιών 
FUNCTION

Για περιστασιακή χρήση του 
αλυσοπρίονου. Σε ανθρακί 
και προειδοποιητικό πορτο-
καλί χρώμα, με όψη τζιν. 
65 % πολυεστέρας, 35 % 
βαμβάκι, περισσότερη άνεση 
χάρη στις ελαστικές ζώνες, 
ελαφρύ και αναπνέον, ανοίγ-
ματα σε σχήμα Y για γρήγορη 
τοποθέτηση και αφαίρεση, 
αντανακλαστικός λογότυπος 
STIHL δεξιά, πλατιά περιοχή 
προστασίας από κοψίματα, 
EN 381, επίπεδο προστασί-
ας 1 (=̂  20 m/s).

Μήκος 85 cm
Κωδικός 0088 521 0101

Μήκος 90 cm
Κωδικός 0088 521 0102

Μήκος 95 cm
Κωδικός 0088 521 0103

Μήκος 100 cm
Κωδικός 0088 521 0104

Τιμή 89,00 €

Σακάκι υψηλής  
διακριτικότητας 
VENT471

Προειδοποιητικό σακάκι, 
ελαφρύ και ελαστικό, με κα-
λές ιδιότητες αναπνοής, για 
καλοκαιρινές θερμοκρασίες 
και έντονη σωματική δρα-
στηριότητα. Επιφάνειες σε 
προειδοποιητικό πορτοκαλί 
χρώμα από ισοθερμικό ύφα-
σμα Mag Cool, 100 % πολυ-
εστέρας, μαύρο με ελαφριά 
προστασία από αγκάθια και 
φθορά, 90 % πολυεστέρας, 
10 % ελαστάνη, δύο τσέπες 
στο στήθος, ελαστική  
μέση για καλή εφαρμογή, 
αντανακλαστικές λωρίδες 
για υψηλή ορατότητα,  
EN ISO 20471, επίπεδο 
προστασίας 2.

Μεγέθη XS – XXXL
Κωδικός 0088 326 00..
Τιμή 91,00 €

2

2

NEOΚατάλληλο  
για καλοκαιρινή 

χρήση.
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Ενδύματα προστασίας 
από τις καιρικές  
συνθήκες ADVANCE

Από εξαιρετικά ανθεκτικό,  
διελαστικό υλικό. Ανθρακί και 
πορτοκαλί, 67 % PVC, 33 % 
πολυεστέρας, πολύ στιβαρά, 
με συγκολλητές ως επί το 
πλείστον ραφές.

Σακάκι 
Με κουκούλα και ανοίγματα 
αερισμού κάτω από το  
μαργέλι

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 54..
Τιμή 71,00 €

Παντελόνι 
Με φερμουάρ στο κάτω  
μέρος του παντελονιού  
για εύκολο πέρασμα πάνω 
από τα άρβυλα.

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 55..
Τιμή 49,00 €

Ενδύματα προστασίας 
από τις καιρικές  
συνθήκες RAINTEC

Με συγκολλημένες ραφές 
και αδιάβροχα φερμουάρ. 
Χρώματα: Μαύρο και  
προειδοποιητικό πορτοκαλί. 
Αντανακλαστικές λωρίδες, 
την κλάση 3 (ανώτερη  
κατηγορία) του προτύπου  
EN 343 για αναπνευστική 
δράση: RET < 18 m² Pa/W, 
στεγανότητα σε νερό:  
≥ 13.000 Pa.

Σακάκι 
Μεγάλες σχισμές αερισμού 
κάτω από τα χέρια, μεγάλο 
ποσοστό σε προειδοποιητι-
κό πορτοκαλί χρώμα, μεγά-
λος αντανακλαστικός λογό-
τυπος STIHL στην πλάτη, 
ρυθμιζόμενος σε φάρδος 
γιακάς από υλικό SoftShell, 
κουκούλα με γείσο που δι-
πλώνεται, 75 % πολυεστέ-
ρας, 25 % πολυουρεθάνη.

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 11..
Τιμή 111,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

WΕνδύματα προστασίας  
από τις καιρικές συνθήκες 
και ισοθερμικά ενδύματα

  Άριστη προστασία από βροχή,  
αέρα και χιόνι 

  Φοριέται απλά πάνω από την  
προστατευτική ενδυμασία

  Αναπνέοντα ισοθερμικά ενδύματα,  
Ιδανικά για εργασίες με έντονη  
σωματική καταπόνηση 

  Μεταφορά υγρασίας από μέσα  
προς τα έξω
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Ενδύματα προστασίας 
από τις καιρικές  
συνθήκες RAINTEC

Παντελόνι 
Φερμουάρ αερισμού στον 
μηρό, πλευρικό φερμουάρ 
για να φοριέται πιο εύκολα, 
ανοίγματα αερισμού στο 
ύψος των γοφών σαν  
πρόσβαση στο παντελόνι 
εργασίας, δοκιμασμένη  
προστασία από αγκάθια  
με υλικό ACTION ARCTIC 
στις απαραίτητες ζώνες, 
πρακτική τσέπη στον μηρό, 
70 % πολυεστέρας,  
30 % πολυουρεθάνη.

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 10..
Τιμή 77,99 €

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

Σακάκι φλις  
DYNAMIC

Απαλό, εξαιρετικά ελαστικό 
σακάκι μαϊκροφλίς. Σε προει-
δοποιητικό πορτοκαλί και 
μαύρο χρώμα. 97 % πολυε-
στέρας, 3 % ελαστάνη, ανα-
πνέει και στεγνώνει γρήγο-
ρα, ιδανικό ως ενδιάμεσο 
στρώμα, ελαφριά προστασία 
από αγκάθια και τριβή, τσέ-
πη στο στήθος με φερμουάρ 
και θηλιά για τον αντίχειρα, 
αντανακλαστικό σχέδιο  
αλυσοπρίονου. Δοκιμή  
χρηστικής αξίας της KWF.

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 309 00..
Τιμή 73,00 €

Ισοθερμικό T-shirt  
DYNAMIC Mag Cool

Με εκτύπωση του 
MS 661 C-M. 100 % πολυε-
στέρας, άκρως ισοθερμικό, 
μεταφέρει την υγρασία  
μακριά από το σώμα, ανα-
πνέον, στεγνώνει γρήγορα, 
άοσμο.

Χρώματα: Μαύρο  
με ασημί εκτύπωση
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 302 00..
Τιμή 35,01 €

  Χρώματα: Πορτοκαλί  
με μαύρη εκτύπωση
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 302 01..
Τιμή 35,01 €

NEO
Ισοθερμικό T-shirt 
LOGGER

Οι ειδικές βαμβακερές ίνες 
από ACTIVE COTTON απο-
μακρύνουν την υγρασία από 
το σώμα: Χάρη στην ειδική 
κατασκευή, η υγρασία μετα-
φέρεται προς τα έξω. Βαμβα-
κερές ίνες που απωθούν το 
νερό στην εσωτερική πλευρά, 
ίνες που απορροφούν το νερό 
στην εξωτερική πλευρά. 
Προσφέρει εξαιρετικά ευχά-
ριστη αίσθηση και είναι άοσμο. 
Οι επίπεδες ραφές δεν πιέ-
ζουν το δέρμα. Πορτοκαλί 
και ανθρακί, 100 % βαμβάκι, 
με στρογγυλή λαιμόκοψη.

Μεγέθη Κωδικός
S 0000 883 0219
M 0000 883 0220
L 0000 883 0221
XL 0000 883 0222
XXL 0000 883 0223

Τιμή 45,01 €

ACTIVE  
COTTON
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Ισοθερμικά ενδύματα 
ADVANCE

Ισοθερμικό μακρυμάνικο 
μπλουζάκι 
Φερμουάρ, θηλιά για τον 
αντίχειρα, κοτλέ επιθέματα 
σε ώμους, αγκώνες και  
αντιβράχια.

  Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 888 60..
Τιμή 65,01 €

Χρώμα πορτοκαλί 
Μεγέθη S – XXL  
Έχει υποβληθεί για δοκιμή 
χρηστικής αξίας από τον KWF
Κωδικός 0088 581 00..
Τιμή 64,00 €

Ισοθερμικά ενδύματα 
ADVANCE

Ισοθερμικό μακρύ  
παντελόνι  
Πίσω μέρος ποδιών και έδρα 
με ζεστή ισοθερμική ζώνη, 
κοτλέ επένδυση στα γόνατα 
και τις κνήμες.

Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 888 59.. 
Τιμή 51,00 €

Ισοθερμικά ενδύματα 
ADVANCE

Ειδικά σχεδιασμένα για εργα-
σία στη φύση. 60 % πολυε-
στέρας, 34 % πολυαμίδιο, 
6 % ελαστάνη, πλεκτές  
ζώνες χωρίς ραφή για καλύ-
τερη εφαρμογή και άριστο 
κλίμα σώματος, πολύ καλή 
μεταφορά υγρασίας, γρήγο-
ρο στέγνωμα χάρη στα 
υδραπωθητικά και απορρο-
φητικά υλικά εσωτερικά και 
εξωτερικά, αντιμικροβιακή 
δράση με ιόντα αργύρου. 
Όλα τα μέρη με πλεκτό  
σχέδιο αλυσοπρίονου.

Ισοθερμικό μπλουζάκι,  
κοντομάνικος  
Με στρογγυλή λαιμόκοψη.

Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0088 585 00.. 
Τιμή 49,00 €

Ισοθερμικά εσώρουχα

Εξαιρετικά ελαστικά. Χρώμα: 
γκρι, 98 % Πολυεστέρας,  
2 % Lycra

Φανέλα κοντομάνικη

Μεγέθη S – XL
Κωδικός 0000 885 82..
Τιμή 27,00 €

Φανέλα μακρυμάνικη  
(δεν απεικονίζονται)

Μεγέθη S – XXL
Κωδικός 0000 885 83..
Τιμή 35,01 €

Εσώρουχο μακρύ

Μεγέθη S – XL
Κωδικός 0000 885 84..
Τιμή 39,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL:

Τα ισοθερμικά ενδύματα μπορούν να προλάβουν την ψύξη, 
καθώς μεταφέρουν την υγρασία προς την εξωτερική πλευρά 
και το δέρμα επομένως παραμένει στεγνό. Χάρη στην εργο-
νομική γραμμή και στις ισοθερμικές ζώνες, τα ισοθερμικά  
ενδύματα της σειράς ADVANCE εφαρμόζουν ευχάριστα στο 
σώμα και υποστηρίζουν τη μεταφορά της υγρασίας. Οι ανεπι-
θύμητες οσμές εξουδετερώνονται με την τεχνολογία ιόντων 
αργύρου και τα ισοθερμικά ενδύματα διατηρούν τη φρεσκάδα 
τους για περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία 
χωρίς ραφές, δεν δημιουργούν σημάδια πίεσης στο δέρμα, 
αυξάνοντας την άνεση στη χρήση.

HL:

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό 
μεγέθους. Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 232 / 233

�  Διατίθεται επίσης με μπατζάκι μακρύτερο κατά 6 cm στα νούμερα  
S + 6 (τελικός αριθμός = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)228

13

www.stihl.gr

Ενδύματα εργασίας,  
ζώνες και τιράντες

   Για προστασία και άνεση κατά  
την εργασία 

 Μεγάλη άνεση 

  Υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολλά  
πρόσθετα χαρακτηριστικά

Προστατευτικό  
παντελόνι για  
χειριστές κοπτικών 
μηχανημάτων  
FS PROTECT

Με αναπνέον υλικό προστα-
σίας από κρούση. Πράσινο, 
65 % πολυεστέρας, 35 % 
βαμβάκι, με μεγάλα ανοίγματα 
αερισμού στο πίσω μέρος 
του παντελονιού, θηλιές για 
τιράντες FS, πολλές πρακτικές 
τσέπες. Διατίθεται επίσης σε 
προειδοποιητικό πορτοκαλί. 
Βλέπε FS PROTECT471 στη 
σελίδα 230.

Μεγέθη XS – XXL
Κωδικός 0000 888 62..
Τιμή 99,00 € 

Προστατευτικό  
παντελόνι  
HS MULTI-PROTECT  
για χειριστές  
ψαλιδιών  
μπορντούρας

Ιδανικό για εργασίες με το 
ψαλίδι μπορντούρας. Χρώμα 
peat. 65 % πολυεστέρας, 
35 % βαμβάκι για μεγάλη 
άνεση. Ελαστικό υλικό για 
άριστη ελευθερία κινήσεων, 
αδιάβροχα γόνατα και ραφές, 
εξωτερικό στρώμα με ξεπλυ-
μένη εμφάνιση, μεγάλα  
φερμουάρ αερισμού στο 
πίσω μέρος των ποδιών, 
πόδι αφαιρούμενο με φερ-
μουάρ στα 3/4 του ύψους, 
προστασία των νεφρών.

Μεγέθη XS – XXL �

Κωδικός 0088 459 00..
Τιμή 118,01 €

Προστατευτικό  
παντελόνι  
για χρήστες  
κοπτικών  
μηχανημάτων  
FS 3PROTECT

Με τριπλή λειτουργία: Προ-
στασία από κρούση, αγκάθια 
και υγρασία. Χρώμα peat, 
65 % πολυεστέρας, 35 % 
βαμβάκι, ελαστική επιμήκυνση 
κατά 18 %, εξωτερικό στρώμα 
σε στυλ ρετρό, υψηλή ανα-
πνέουσα δράση, φερμουάρ 
αερισμού στο πίσω μηρός, 
δύο τσέπες με φερμουάρ 
στον γοφό και στην έδρα  
και τσέπη για μετροταινία 
δεξιά, τσέπη στον μηρό  
με ενσωματωμένη θήκη  
κινητού αριστερά.

Μεγέθη 44 – 64
Κωδικός 0000 884 94..
Τιμή 110,00 €

Παντελόν 
ADVANCE X-CLIMB

Στιβαρό παντελόνι για αναρ-
ρίχηση, χωρίς προστασία 
από κοψίματα. Χρώμα peat, 
89 % πολυεστέρας, 11 % 
ελαστάνη, ελαστικό και ανα-
πνέον, επιπλέον αδιάβροχο 
στα γόνατα, προστασία από 
αγκάθια και υγρασία στο κάτω 
μέρος των ποδιών, απωθεί τις 
ακαθαρσίες, ανοίγματα αερι-
σμού με φερμουάρ πίσω, προ-
στασία των νεφρών, γάντζος 
για σύνδεση με κορδόνια, 
τσέπες που κλείνουν, αντα-
νακλαστικές λεπτομέρειες.

Μεγέθη XS – XXL
Κωδικός 0088 361 00..
Τιμή 145,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Προστατευτικά  
ποδιών FS

Μαύρο, 65 % πολυεστέρας, 
35 % βαμβάκι, μήκος  
50 cm, τοποθετούνται  
στις αντίστοιχες θήκες του 
παντελονιού. Με πρόσθετη 
προστασία από κρούση από 
αναπνέον υλικό για χρήση 
υπό ακραίες συνθήκες,  
κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας.

Κωδικός 0000 884 1594
Τιμή 25,01 €

Προστατευτικά ποδιών HS 2-σε-1

Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μαύρο, 100 % πολυεστέρας, 
μήκος 65 cm, προστατεύουν ταυτόχρονα από κοψίματα και 
σύνθλιψη κατά την εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας. Το εξαι-
ρετικά αποτελεσματικό υλικό προστασίας από κοψίματα είναι 
διπλωμένο σε πτυχές και γλιστρά πάνω σε ένα άκαμπτο, λείο 
και αναπνέον υπόστρωμα για την προστασία από σύνθλιψη.

Κωδικός 0000 885 8700, Τιμή 72,00 €

Επιγονατίδες 

Μαύρο, 100 % πολυαιθυλέ-
νιο, τοποθετούνται στις 
αντίστοιχες θήκες,  
ικανοποιούν το πρότυπο 
DIN EN 14404, συμβατές 
με όλα τα στάνταρ  
παντελόνια εργασίας.

Κωδικός 0000 884 1595
Τιμή 13,00 €

Πάντα τα σωστά ρούχα εργασίας

Τα ρούχα της γκάμας των ενδυμάτων εργασίας μας συνδυάζονται ιδανικά μεταξύ τους. Διαλέξτε το κατάλληλο παντελόνι  
και σακάκι, ανάλογα με την εργασία και τις καιρικές συνθήκες.  

Προστατευτικό παντελόνι  
για χρήστες κοπτικών  
μηχανημάτων FS 3PROTECT

Προστατευτικό παντελόνι  
HS MULTI-PROTECT  
για χειριστές ψαλιδιών 
μπορντούρας

Σακάκιn  
ADVANCE X-SHELL  
ανδρικά/γυναικεία

  Για πληροφορίες  
σχετικά με τα  
προϊόντα, βλέπε  
σελίδα 218.

Παντελόν  
ADVANCE  
X-CLIMB

  Επιγονατίδες
  Προστατευτικά ποδιών FS
  Προστατευτικά ποδιών HS 2-σε-1
  Τιράντες για παντελόνι FS

  Επιγονατίδες
  Προστατευτικά ποδιών FS
  Προστατευτικά ποδιών HS 2-σε-1
  Τιράντες για παντελόνι FS

  Επιγονατίδες
  Προστατευτικά ποδιών FS
  Προστατευτικά ποδιών HS 2-σε-1
  Τιράντες για παντελόνι FS

Patent  
EP 2465369 B1 �
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Τιράντες για  
παντελόνι FS

Πορτοκαλί, 100 % πολυεστέ-
ρας, ελαστικές τιράντες με 
ελαστική κολλητική ταινία, 
προσφέρει ανακούφιση από 
την πίεση του αορτήρα, κα-
τάλληλο για όλα τα μεγέθη.

Μήκος 110 cm
Κωδικός 0000 884 1593  
Τιμή 25,01 €

Τιράντες

Πορτοκαλί, 70 % πολυαμίδιο, 
30 % καουτσούκ. Για παντε-
λόνι, με μεταλλικά πιαστρά-
κια με πλαστικό ένθετο.

Μήκος 110 cm
Κωδικός 0000 884 1510
Τιμή 13,00 €

Μήκος 130 cm
Κωδικός 0000 884 1512
Τιμή 14,00 €

Πορτοκαλί, 70 % πολυαμί-
διο, 30 % καουτσούκ. Για  
παντελόνι, με κουμπιά.

Μήκος 120 cm
Κωδικός 0000 884 1511
Τιμή 13,00 €

Τιράντες

Μαύρο και πορτοκαλί,  
70 % πολυαμίδιο, 30 % κα-
ουτσούκ. Για όλα τα παντε-
λόνια, με μεταλλικά πιαστρά-
κια χωρίς πλαστικό ένθετο 
για καλό κράτημα.

Μήκος 130 cm
Κωδικός 0000 884 1576
Τιμή 20,00 €

Μαύρο και πορτοκαλί,  
70 % πολυαμίδιο,  
30 % καουτσούκ. Για όλα  
τα παντελόνια, με κουμπιά.

Μήκος 110 cm
Κωδικός 0000 884 1579
Τιμή 24,00 €

Δερμάτινες ζώνες 
εργαλείων

Εξαιρετικά στιβαρό βοδινό  
δέρμα, πάχος περίπου  
3 mm. Πλάτος 4 cm, μήκος 
125 cm, αγκράφα με δύο 
ντίλια.

Χρώμα Κωδικός
0000 881 0600
0000 881 0602

Τιμή 20,00 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Όσο καλύτερα εφαρμόζει 
το παντελόνι, τόσο  
περισσότερη προστασία 
προσφέρει στον χρήστη.

υλήή
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Μέτρα για έτοιμα ενδύματα και παραγγελία

� Ανάστημα 
 από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι την πατούσα  
� Περιφέρεια στήθους 
  Οριζόντια γύρω από το σώμα, στο πιο φαρδύ μέρος του θώρακα
� Περιφέρεια μέσης 
  Γύρω από τη μέση, χωρίς να ρουφάτε την κοιλιά σας 
  Για παντελόνι: Μέση (στο ύψος της ζώνης του παντελονιού)
  Για φόρμα: Περιφέρεια κοιλιάς (στο ύψος του αφαλού)
� Περιφέρεια γλουτών  
  Στο πιο φαρδύ σημείο των γλουτών
� Ύψος καβάλου 
  Από τον καβάλο μέχρι το δάπεδο
� Περιφέρεια μηρού 
 Στο πιο φαρδύ σημείο των μηρών
� Μήκος χεριών 
  Από τον ώμο μέχρι τις βάσεις των δαχτύλων, με λυγισμένο αγκώνα
 Μήκος σακακιού 
  Χωρίς γιακά, μέχρι το στρίφωμα (μετρούμενο σε σακάκι κατάλληλου μεγέθους)

Σταθείτε όρθιος αλλά χαλαρά. Ζητήστε από ένα δεύτερο άτομο να πάρει τα μέτρα σας.

Για έτοιμα ενδύματα χρειάζεστε την περιφέρεια του στήθους, της μέσης και των γλουτών και το ύψος του καβάλου.

Για ειδικές παραγγελίες χρειάζονται όλα τα αναφερόμενα μέτρα. Για τιμές και όρους παράδοσης, απευθυνθείτε στον επίσημο 
αντιπρόσωπο της STIHL.

Για να επιλέξετε το σωστό νούμερο, μπορείτε να βασιστείτε στις διαστάσεις Waist (μέσης) και Length (μήκος) που ισχύουν για 
την αγορά ενός παντελονιού τζιν.

Έτσι δίνετε σωστά την παραγγελία σας:

1.  Βρείτε το νούμερο που σας ταιριάζει με τη βοήθεια  
του πίνακα.

2.  Επιλέξτε τη φόρμα δασικών εργασιών που θέλετε.
3.  Δώστε τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίας, συμπληρώνο-

ντας στο τέλος (..) το δικό σας νούμερο. Τα νούμερα  
αναφέρονται στη δεξιά πλευρά του πίνακα

4.  Προσοχή: Τα αναφερόμενα νούμερα είναι μέτρα του  
σώματος. Τα έτοιμα ενδύματα διαφέρουν από τα μέτρα 
του σώματος.

Για την παραγγελία σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα εξής στοιχεία μεγέθους:  
Ανδρικά:  XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68; S + 6 = ..94 /  

M + 6 = ..02 / L + 6 = ..10, για παντελόνια με μπατζάκια που είναι μακρύτερα κατά 6 cm
Γυναικεία: S = ..38 / M = ..42 / L= ..46

 

Διεθνή νούμερα (σακάκια και παντελόνια)

Διεθνή νούμερα S (36 – 38) M (40 – 42) L (44 – 46)

Ανάστημα � σε cm 164 – 172 164 – 172 164 – 172

Περιφέρεια στήθους � σε cm 83 – 90 91 – 98 99 – 110

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Γυναικεία νούμερα

�

�

�

�

�

�

�
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Κανονική γραμμή (παντελόνι)

Μεγέθη Ανδρικά  
(ίδιο με γυναικείο) 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)

Μέση σε ίντσες 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50

Μήκος σε ίντσες 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34

Ανάστημα � σε cm 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194

Περιφέρεια μέσης � σε cm 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132

Ύψος καβάλου � σε cm 	 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

Αδύνατη γραμμή � (παντελόνι)

Μεγέθη Ανδρικά 90 94 98 102 106 110

Μέση σε ίντσες 32 34 35 37 38 40

Μήκος σε ίντσες 34 34 34 34 36 36

Ανάστημα � σε cm 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Περιφέρεια μέσης � σε cm 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114

Ύψος καβάλου � σε cm 	 86 87 88 89 90 91

Γραμμή με «κοιλίτσα» (παντελόνι)

Μεγέθη Ανδρικά 23 24 25 26 27 28 29 30

Μέση σε ίντσες 35 36 38 39 41 42 44 46

Μήκος σε ίντσες 30 30 30 30 32 32 32 32

Ανάστημα � σε cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188

Περιφέρεια μέσης � σε cm 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124

Ύψος καβάλου � σε cm 	 76 77 78 79 80 81 82 82

Γραμμή με κοιλιά (παντελόνι)

Μεγέθη Ανδρικά 51 53 55 57 59 61 63 65

Μέση σε ίντσες 42 44 46 48 50 52 54 56

Μήκος σε ίντσες 30 30 30 30 30 32 32 32

Ανάστημα � σε cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188

Περιφέρεια μέσης � σε cm 102 – 107 107 – 112 112 – 117 117 – 122 122 – 127 127 – 132 132 – 137 137 – 142

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 106 – 110 110 – 114 114 – 118 118 – 122 122 – 126 126 – 130 130 – 134 134 – 138

Ύψος καβάλου � σε cm 	 75 76 77 78 79 80 81 82

	 Στοιχεία κατά προσέγγιση �  Για την παραγγελία σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα εξής στοιχεία μεγέθους: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10 
 Μόνο σακάκια
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο της STIHL ή επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.stihl.gr

Διεθνή νούμερα για κανονική γραμμή (σακάκια και παντελόνια)

Διεθνή Μεγέθη XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68) 


Μέση σε ίντσες 32 35 38 41 45 50 55

Μήκος σε ίντσες 30 32 32 34 34 34 –

Ανάστημα � σε cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200

Περιφέρεια στήθους � σε cm 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136

Περιφέρεια μέσης � σε cm 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140

Ύψος καβάλου � σε cm 	 78 81 83 85 86 86 –

Διεθνή νούμερα για αδύνατη γραμμή (σακάκια και παντελόνια)

Διεθνή Μεγέθη S + 6 (90 – 94) M + 6 (98 – 102) L + 6 (106 – 110)

Μέση σε ίντσες 34 37 40

Μήκος σε ίντσες 34 34 36

Ανάστημα � σε cm 176 – 182 182 – 188 188 – 194

Περιφέρεια στήθους � σε cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112

Περιφέρεια μέσης � σε cm 82 – 86 90 – 94 98 – 102

Περιφέρεια γλουτών � σε cm 94 – 98 102 – 106 110 – 114

Ύψος καβάλου � σε cm 	 87 89 91

Ανδρικά νούμερα
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παπούτσια εργασίας  
χωρίς προστασία από 
κοψίματα

  Για σταθερή στάση και καλή προστασία 

  Για εργασίες στον κήπο, στο εργοτάξιο  
και στο συνεργείο 

  Από υλικά υψηλής ποιότητας,  
με εργονομικό σχεδιασμό

Καλοκαιρινό  
μποτάκι ασφαλείας  
WORKER VENT S1

Εξωτερικό στρώμα από ποι-
οτικό υδραπωθητικό βοδινό 
δέρμα με μεγάλα ένθετα αε-
ρισμού από δικτυωτό υλικό, 
ιδανικό για το καλοκαίρι. 
Χρώμα: Μαύρο. Υφασμάτινη 
φόδρα από υλικό που ανα-
πνέει και στεγνώνει γρήγορα, 
επενδυμένος γιακάς, αφαι-
ρούμενοι πάτοι, γρήγορη και 
εύκολη ρύθμιση με κολλητική 
ταινία, απόσβεση κραδασμών, 
πέλμα από καουτσούκ/EVA 
με αντοχή στα καύσιμα και 
στα λάδια, κατά EN 20345 S1.

Μεγέθη 39 – 48
Κωδικός 0000 885 16..
Τιμή 110,00 €

Μποτάκι ασφαλείας 
WORKER S3

Εξωτερικό υλικό από υδρα-
πωθητικό βοδινό δέρμα 
υψηλής ποιότητας. Χρώμα: 
Μαύρο. Υφασμάτινη φόδρα 
από υλικό που αναπνέει  
και στεγνώνει γρήγορα, 
επενδυμένος γιακάς, αντα-
νακλαστικές λωρίδες και στις 
δύο πλευρές, αφαιρούμενοι 
πάτοι, ενδιάμεση σόλα από 
ατσάλι, αντικραδασμικό πέλμα 
από καουτσούκ/EVA με 
αντοχή στα καύσιμα και στα 
λάδια, κατά EN 20345 S3.

Μεγέθη 36 – 48
Κωδικός 0000 885 13..
Τιμή 107,00 €

Μποτάκι ασφαλείας 
WORKER S2

Εξωτερικό υλικό από υδρα-
πωθητικό βοδινό δέρμα 
υψηλής ποιότητας. Χρώμα: 
Μαύρο. Υφασμάτινη φόδρα 
από υλικό που αναπνέει  
και στεγνώνει γρήγορα, 
επενδυμένος γιακάς, αντα-
νακλαστικές λωρίδες και 
στις δύο πλευρές, αφαιρού-
μενοι πάτοι, απόσβεση  
κραδασμών, πέλμα από  
καουτσούκ/EVA με αντοχή 
στα καύσιμα και στα λάδια, 
κατά EN 20345 S2.

Μεγέθη 39 – 48
Κωδικός 0000 885 12..
Τιμή 96,00 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Ειδικά όταν επικρατούν 
υψηλές θερμοκρασίες,  
είναι σημαντικό τα παπού-
τσια εργασίας σας να δια-
θέτουν μεγάλα τμήματα αε-
ρισμού και να έχουν καλές 
ιδιότητες αναπνοής. Εμείς 
προτείνουμε: Καλοκαιρινό 
μποτάκι ασφαλείας 
WORKER VENT S1.

υλήήή
Μέχρι  

εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 
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FUNCTION 
Δερμάτινα άρβυλα 
FUNCTION για χειρι-
στές αλυσοπριόνων

Εξωτερικό υλικό από υδρα-
πωθητικό βοδινό δέρμα. 
Χρώμα: Μαύρο. Μεγάλη  
άνεση χάρη στην αναπνέουσα 
υφασμάτινη φόδρα, επενδυ-
μένος γιακάς, στιβαρά γαντζά-
κια για τα κορδόνια, προστα-
σία της μύτης με αντοχή σε 
φθορά και τριβή, αντικραδα-
σμική ενδιάμεση σόλα από 
PU, υψηλή σταθερότητα στο 
βάδισμα χάρη στο αντιολι-
σθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 39 – 47
Κωδικός 0000 883 95..
Τιμή 156,00 €

DYNAMIC 
Δερμάτινα άρβυλα 
DYNAMIC S3 για χει-
ριστές αλυσοπριόνων

Εξωτερικό στρώμα από εξαιρε-
τικά υδραπωθητικό δέρμα 
νουμπούκ υψηλής ποιότητας. 
Για γενική χρήση, π.χ. στο ερ-
γοτάξιο. Χρώμα: Καφέ. Εσωτε-
ρικό στρώμα με εξαιρετικές 
ιδιότητες αναπνοής που ευνο-
εί τη μεταφορά της υγρασίας, 
επενδυμένος γιακάς, στιβαρά 
γαντζάκια για τα κορδόνια, θη-
λιές που επιτρέπουν εύκολη 
διέλευση των κορδονιών, αφαι-
ρούμενος εργονομικός πάτος, 
ατσάλινη ενδιάμεση σόλα για 
προστασία από διάτρηση και 
έμμεση προστασία από κοψί-
ματα, προστασία της μύτης με 
αντοχή σε φθορά και τριβή, 
αντικραδασμική ενδιάμεση 
σόλα από PU, υψηλή σταθερό-
τητα στο βάδισμα χάρη στο 
αντιολισθητικό αυλακωτό πέλ-
μα, κατάλληλα για BGR 191.

Μεγέθη 38 – 48
Κωδικός 0000 886 87..
Τιμή 234,00 €

Προστατευτικά άρβυλα για 
χειριστές αλυσοπριόνων

  Για σωστή προστασία κατά την  
εργασία με το αλυσοπρίονο 

  Με ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων και  
προστατευτικά ένθετα

  Για ασφαλή στάση

� Διαφορετική σόλα στα νούμερα 36 – 38 και 48 – 50
Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό 
μεγέθους: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

DYNAMIC 
Δερμάτινα άρβυλα 
RANGER για χειριστές 
αλυσοπριόνων

Εξωτερικό υλικό από υδρα-
πωθητικό βοδινό δέρμα 
υψηλής ποιότητας. Χρώμα: 
Μαύρο. Μεγάλη άνεση στο 
βάδισμα, αναπνέουσα υφα-
σμάτινη φόδρα, επενδυμέ-
νος γιακάς, προστασία της 
μύτης με αντοχή σε φθορά 
και τριβή, στιβαρά γαντζάκια 
για τα κορδόνια, αντικραδα-
σμική ενδιάμεση σόλα από 
PU, υψηλή σταθερότητα στο 
βάδισμα χάρη στο αντιολι-
σθητικό αυλακωτό πέλμα, 
κατάλληλα για BGR 191.

Μεγέθη 36 – 50 �

Κωδικός 0000 883 34..
Τιμή 217,00 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελματί-
ες της STIHL:

Μετά από σκληρή χρήση, 
τα υποδήματά σας θέλουν 
και αυτά περιποίηση. Μετά 
το καθάρισμα, συνιστούμε 
να περιποιηθείτε με την ει-
δική κρέμα περιποίησης για 
δέρμα LP Super, ώστε το 
δέρμα να μείνει απαλό και 
να διατηρήσει τις αναπνέ-
ουσες και υδραπωθητικές 
του ιδιότητες.

ί
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Γαλότσες ECONOMY 
για χειριστές  
αλυσοπριόνων

Βαθύ αυλακωτό πέλμα από 
καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμε-
νο, με καλό κράτημα. Χρώ-
ματα: Μαύρο και πορτοκαλί. 
Ρυθμιζόμενος υφασμάτινος 
γιακάς για το δέσιμο των 
κορδονιών, επίσης κατάλλη-
λα για πολύ φαρδιές γάμπες, 
μικρό βάρος χάρη στο χαμη-
λό σχέδιο, πέλμα κατάλληλο 
για καρφιά , αυλάκωση στην 
περιοχή της καμάρας, υψη-
λή σταθερότητα στο βάδι-
σμα χάρη στο αντιολισθητικό 
αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 39 – 47
Κωδικός 0000 884 93..
Τιμή 73,00 €

Γαλότσες SPECIAL  
για χειριστές  
αλυσοπριόνων

Βαθύ αυλακωτό πέλμα από 
καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμε-
νο, με καλό κράτημα. Χρώ-
ματα: Μαύρο και πορτοκαλί. 
Πάνω μέρος από καου-
τσούκ, με κορδόνια, αντανα-
κλαστικές λωρίδες, σόλα  
κατάλληλη για καρφιά, αυλά-
κωση στην περιοχή της κα-
μάρας, υψηλή σταθερότητα 
στο βάδισμα χάρη στο αντιο-
λισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 36 – 50
Κωδικός 0000 884 41..
Τιμή 95,01 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  Βασικός εξοπλισμός � Διαφορετική σόλα στα νούμερα 36 – 38 και 48 – 50

Προστατευτικά άρβυλα για χειριστές αλυσοπριόνων

Δερμάτινα άρβυλα FUNCTION  
για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 883 95.. 156,00 20 / 1,9 1 –

Δερμάτινα άρβυλα RANGER  
για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 883 34.. 217,00 20 / 1,9 1 –  �

Δερμάτινα άρβυλα DYNAMIC S3  
για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 886 87.. 234,00 20 / 2,0 1 –

Δερμάτινα άρβυλα Dynamic GTX  
για χειριστές αλυσοπριόνων   NEO 0088 532 00.. 290,00 20 / 2,2 1

Άρβυλα πεζοπορίας ADVANCE GTX  
για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 885 38.. 329,00 20 / 2,5 2

Γαλότσες ECONOMY για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 884 93.. 73,00 32 / 2,9 1 –

Γαλότσες SPECIAL για χειριστές αλυσοπριόνων 0000 884 41.. 95,01 35 / 3,1 3 –
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ADVANCE 
Άρβυλα πεζοπορίας 
ADVANCE GTX για χει-
ριστές αλυσοπριόνων

Εξωτερικό στρώμα από εξαι-
ρετικά υδραπωθητικό βοδινό 
δέρμα υψηλής ποιότητας. 
Χρώματα: Μαύρο και ανθρα-
κί. Αδιάβροχη μεμβράνη 
GORE-TEX ® με εξαιρετικές 
ιδιότητες αναπνοής, αντανα-
κλαστικά στοιχεία στο πλάι 
και στο πίσω μέρος, στιβαρά 
γαντζάκια για τα κορδόνια, 
θηλιές που επιτρέπουν εύ-
κολη διέλευση των κορδο-
νιών, αφαιρούμενος εργονο-
μικός πάτος, προστασία της 
μύτης με αντοχή σε φθορά 
και τριβή, αντικραδασμική 
ενδιάμεση σόλα από PU, 
υψηλή σταθερότητα στο βά-
δισμα χάρη στο αντιολισθη-
τικό αυλακωτό πέλμα, κατάλ-
ληλα για BGR 191.

Μεγέθη 39 – 48
Κωδικός 0000 885 38..
Τιμή 329,00 €

DYNAMIC 
Δερμάτινα άρβυλα 
DYNAMIC GTX για χει-
ριστές αλυσοπριόνων

Εξωτερικό στρώμα από 
υδραπωθητικό δέρμα, συν-
δυασμένο με νέα αδιάβροχη 
και αναπνέουσα μεμβράνη 
GORE-TEX ® Extended 
Comfort. Σε μαύρο χρώμα. 
Υψηλή άνεση χάρη στην ερ-
γονομική εσωτερική σόλα, 
εύχρηστοι κρίκοι κορδονιών, 
προστασία μύτης από φθορά 
και τριβή, μεγάλη σταθερότη-
τα στο βάδισμα χάρη στο 
αντιολισθητικό αυλακωτό 
πέλμα, αντανακλαστικά έν-
θετα για αυξημένη ασφάλεια.

Μεγέθη 36 – 50
Κωδικός 0088 532 00..
Τιμή 290,00 €

NEO
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Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50
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Ασπίδες προσώπου,  
ωτασπίδες και κράνη

  Παρέχουν προστασία του κεφαλιού,  
των αφτιών και των ματιών από τον  
θόρυβο του κινητήρα, κομμάτια ξύλου, 
αγκίδες και μικρές πέτρες 

  Συνδυασμοί από ασπίδα και  
ωτασπίδες που ρυθμίζονται σ 
ύμφωνα με προσωπικές προτιμήσεις 

  Μεγάλη γκάμα για τις πιο ποικίλες  
εφαρμογές

Καρφιά

Για γαλότσες και ορεινά  
άρβυλα για χειριστές  
αλυσοπριόνων (εδώ μόνο  
για τη φτέρνα).

Κωδικός 0000 884 4051
Τιμή 20,00 €

Κρέμα περιποίησης 
για δέρμα LP Super

Για την περιποίηση όλων  
των αρβύλων, γαντιών και 
λοιπών προϊόντων από  
δέρμα. Άχρωμο, σωληνάριο 
100 mL, περιέχει συστατικά 
για την περιποίηση του  
δέρματος και την απώθηση 
του νερού, κατάλληλο για 
μεμβράνη GORETEX ®.

Κωδικός 0000 884 1901
Τιμή 4,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 
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Ασπίδα προσώπου με 
προστασία της ακοής, 
κοντός τύπος με  
πλέγμα από νάιλον

Με στήριγμα κεφαλής με μα-
λακή επένδυση και ωτοασπί-
δες. Μεγαλύτερη ασπίδα, 
πρόσθετη προστασία του 
μετώπου. EN 352, EN 1731, 
SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18)  
(έως 110 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0566
Τιμή 41,00 €

G500 
Επαγγελματικός συνδυασμός, 
άριστη ισορροπία, ρυθμιζό-
μενα λουριά στήριξης, εύκολη 
ρύθμιση, φοριέται με ή χωρίς 
κελύφη ανάλογα με τη χρήση, 
τμήμα προστασίας μετώπου 
με σχισμές αερισμού, πλέγμα 
από νάιλον. EN 1731,  
EN 166, EN 352, SNR 28 
(H: 35; M: 26; L: 16)  
(έως 108 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0562
Τιμή 60,00 €

Σετ κράνους  
AERO LIGHT

Ελαφρύ κράνος με μεγάλη 
ασπίδα και με ανοίγματα  
αερισμού και στις δύο  
πλευρές στην πάνω περιοχή 
του κράνους. Χρώμα:  
Πορτοκαλί. Αυλάκι νερού.  
EN 352, EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 0141
Τιμή 45,01 €

Σετ κράνους SPECIAL

Σετ κράνους με σύστημα 
ασπίδας V5A από μεταλλικό 
πλέγμα. Ανοίγματα αερισμού 
στην πάνω περιοχή του  
κράνους. Χρώμα πορτοκαλί. 
Υψηλή ηχομόνωση, σκίαστρο.  
EN 352, EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 2401
Τιμή 61,00 €

Ασπίδα προσώπου με 
προστασία της ακοής,  
κοντός τύπος με  
πλαστικό φύλλο

Με διπλό στήριγμα κεφα-
λής � και τέσσερα ωτοβύ-
σματα. EN 166, EN 352, 
SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)  
(έως 113 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0510
Τιμή 19,00 €

Ασπίδα προσώπου με 
προστασία της ακοής, 
κοντός τύπος με  
πλέγμα από νάιλον

Με διπλό στήριγμα κεφα-
λής � και τέσσερα ωτοβύ-
σματα. EN 352, EN 1731, 
SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)  
(έως 113 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0511
Τιμή 19,00 €

Με στήριγμα κεφαλής  
με μαλακή επένδυση και 
ωτοασπίδες. Μεγάλη ασπίδα, 
εσωτερική ζελατίνα με  
αντιθαμπωτική επίστρωση, 
πρόσθετη προστασία του 
μετώπου. EN 166, EN 352, 
SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18) 
(έως 110 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0565
Τιμή 41,00 €

G500 PC 
Επαγγελματικός συνδυασμός, 
άριστη ισορροπία, ρυθμιζό-
μενα λουριά στήριξης, εύκο-
λη ρύθμιση, αντιθαμπωτική 
επίστρωση και στις δύο 
όψεις, αποσπώμενα κελύφη, 
τμήμα προστασίας μετώπου 
με σχισμές αερισμού, με 
ασπίδα από πολυανθρακικό, 
κατηγορία προστασίας «B» 
(120 m/s) κατά EN 166,  
EN 352, SNR 28. �

Κωδικός 0000 884 0563
Τιμή 52,00 €

ECONOMY 
Ελαφρύς συνδυασμός  
από ωτοασπίδες με καλή 
ηχομόνωση και στρεφόμενη 
ασπίδα από νάιλον, ρυθμιζό-
μενο στήριγμα κεφαλής.  
EN 352, EN 1731, SNR 24 
(H: 28; M: 21; L: 13)  
(έως 104 dB(A)). �

Κωδικός 0000 884 0517
Τιμή 23,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ � Στηρίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, ασφαλίζει από γλίστρημα. Δυνατότητα ατομικής ρύθμισης
� Προσφέρει 100 % προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV)238
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�  Κατά την εργασία με χορτοκοπτικό, χορτοκοπτικό μπορντούρας, κοπτικό μηχάνημα, φυσητήρα/ 

αναρροφητήρα η κόφτη, πρέπει επιπλέον να φοράτε κατάλληλα μέσα για την προστασία των ματιών (γυαλιά ασφαλείας κατά EN 166)!
� Διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Για να προσδιορίσετε την πραγματική διάρκεια ζωής, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης

Σετ κράνους EXPERT

Σετ κράνους με σύστημα 
ρύθμισης με καστάνια και 
ασπίδα V5B με πλέγμα από 
νάιλον. Άνοιγμα στην πάνω 
περιοχή του κράνους. Χρώ-
μα: Πορτοκαλί. Καλή ηχομό-
νωση, με ενδείκτη UV.  
EN 352, EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 2402
Τιμή 66,00 €

Σετ κράνους 
STANDARD

Σετ κράνους, δοκιμασμένο 
για χρόνια στην πράξη, με 
υψηλή απόσβεση θορύβου. 
Χρώμα: Πορτοκαλί. EN 352, 
EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 0186
Τιμή 59,00 €

Σετ κράνους INTEGRA

Ελαφρύ σετ κράνους, με με-
γάλη ασπίδα και ενσωματω-
μένα προστατευτικά γυαλιά 
(κατάλληλα και για εργασίες 
με κοπτικά μηχανήματα). 
Χρώμα: Πορτοκαλί. Αυλάκι 
νερού. EN 166, EN 352,  
EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 0180
Τιμή 65,01 €

Σετ κράνους EXTREM

Σετ κράνους με σύστημα  
ρύθμισης και ασπίδα V5C με 
πλέγμα 3 ζωνών από ανοξεί-
δωτο μέταλλο ελατηρίων. 
Πορτοκαλί. Ανοίγματα αερι-
σμού στην πάνω περιοχή του 
κράνους, ασπίδα με πολύ 
υψηλή διαπερατότητα στο 
φως, με ενδείκτη UV, EN 352, 
EN 397, EN 1731.

Κωδικός 0000 884 2403
Τιμή 79,00 €

Σετ κράνους ADVANCE

Συνδυασμός κράνους και 
ασπίδας με σύγχρονο σχεδι-
ασμό. Έξυπνος μηχανισμός 
στροφής ασπίδας, πολλά 
ανοίγματα αερισμού, ενσω-
ματωμένο αυλάκι βρόχινου 
νερού, προδιαμορφωμένη 
ασπίδα από μέταλλο ή νάι-
λον, χωριστά ρυθμιζόμενες 
ωτοασπίδες, με δυνατότητα 
ενσωμάτωσης γυαλιών 
ασφαλείας και προστατευτι-
κού αυχένα. EN 352,  
EN 397, EN 1731

Πορτοκαλί, πλέγμα από νάιλον
Κωδικός 0000 884 0192
Τιμή 95,01 €

Πορτοκαλί, μεταλλικό πλέγμα
Κωδικός 0000 884 0191
Τιμή 100,00 €

Ανοιχτό πορτοκαλί,  
πλέγμα από νάιλον
Κωδικός 0000 884 9706
Τιμή 115,01 €

Ανοιχτό πορτοκαλί,  
μεταλλικό πλέγμα
Κωδικός 0000 884 9705
Τιμή 100,00 €

Ενσωματούμενα  
γυαλιά ασφαλείας

Κατάλληλα για το σετ κρά-
νους AERO LIGHT, INTEGRA 
και ADVANCE. Περιέχονται 
στο σετ κράνους INTEGRA, 
EN 166.

Κωδικός 0000 884 0182
Τιμή 15,01 €

Κράνος χωρίς ασπίδα και  
ωτοασπίδες.

Κωδικός 0000 883 9101
Τιμή 107,99 €

Σετ κράνους για  
αναρριχητές 
DYNAMIC LIGHT

Εξαιρετικά ελαφρύ προστα-
τευτικό κράνος από πολυ-
καρβονικό για εργασίες  
στο δέντρο και στο έδαφος. 
Πορτοκαλί. Ενσωματωμένα, 
πτυσσόμενα γυαλιά προστα-
σίας, ενσωματωμένα ωτοβύ-
σματα με κορδόνι, λουρί  
πηγουνιού 4 σημείων, εσω-
τερικός εξοπλισμός 6 σημεί-
ων, ρυθμιζόμενο στήριγμα 
κεφαλής, αντανακλαστικά 
αυτοκόλλητα, EN 166,  
EN 352, EN 397.

Κωδικός 0000 883 9102
Τιμή 62,00 €

Σετ κράνους  
VENT PLUS για την 
περιποίηση δέντρων

Λειτουργικός σχεδιασμός με 
πέντε μεγάλα ρυθμιζόμενα 
ανοίγματα αερισμού σε κάθε 
πλευρά. Πορτοκαλί. Αφαι-
ρούμενη ασπίδα από νάιλον,  
ελαφρύ ρυθμιζόμενο λουρί 
πιγουνιού, καλή μόνωση, 
αφαιρούμενες ωτοασπίδες, 
επιτρέπεται μόνο για εργασί-
ες περιποίησης δέντρων ή 
κατά την αναρρίχηση στο  
δέντρο, όχι κατάλληλο για 
εργασίες στο έδαφος,  
EN 352, EN 1731, EN 12492. 
Το κράνος έχει διάρκεια 
ζωής έως δέκα ετών.

Κωδικός 0000 883 9100
Τιμή 136,00 €

Προστασία από τη βροχή

στεγανοποίηση  
ασπίδας

εσωτερική  
στερέωση

εξωτερική  
στερέωση

Για πολλούς συνδυασμούς κράνους της STIHL διατίθενται 
χωριστά συστήματα για την προστασία από τη βροχή.  
Βλέπε σελίδα 241.
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

 Βασικός εξοπλισμός – Δεν υπάρχει �  Διατίθεται ως παρελκόμενο (δεν περιλαμβάνεται στο σετ κράνους)

Σετ κράνουςs

AERO LIGHT 0000 884 0141 45,01
Πορτοκαλί, SNR 22  

(H: 25; M: 20; L: 13) 
(102 dB(A))

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από  
νάιλον 

Πολυαιθυλένιο 4 σημείου

STANDARD 0000 884 0186 59,00
Πορτοκαλί/H 9, SNR 26  

(H: 32; M: 23; L: 14) 
(106 dB(A))

352,  
397, 
1731

Πλέγμα από  
νάιλον  
V1B

ABS 4 σημείου

SPECIAL 0000 884 2401 61,00
Πορτοκαλί/H 31, SNR 28  

(H: 35; M: 26; L: 16) 
(108 dB(A))

352, 
397,  
1731

Μεταλλικό  
πλέγμα V5A,

αντιθαμπωτικό
ABS 4 σημείου

EXPERT 0000 884 2402 66,00
Πορτοκαλί/H 31, SNR 28  

(H: 35; M: 26; L: 16) 
(108 dB(A))

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από  
νάιλον  V5B,  

Καστάνια
ABS 4 σημείου

INTEGRA 0000 884 0180 65,01
Πορτοκαλί, SNR 26 

(H: 25; M: 24; L: 18) 
(106 dB(A))

166,  
352,  
397,  
1731

Πλέγμα από  
νάιλον 

Πολυαιθυλένιο 4 σημείου

EXTREM 0000 884 2403 79,00
Πορτοκαλί/H 31, SNR 28 

(H: 35; M: 26; L: 18) 
(108 dB(A))

352,  
397,  
1731

Ατσάλινο πλέγμα 
V5C, Καστάνια

ABS 4 σημείου

ADVANCE

0000 884 0192
0000 884 0191

95,01
100,00

Πορτοκαλί, SNR 26 
(H: 31; M: 23; L: 16) 

(106 dB(A))
352,  
397,  
1731

Πλέγμα από  
νάιλον  

Μεταλλικό  
πλέγμα

ABS 4 σημείου

0000 884 9706
0000 884 9705

115,01 
100,00

Ανοιχτό πορτοκαλί, SNR 26 
(H: 31; M: 23; L: 16)  

(106 dB(A))

Πλέγμα από  
νάιλον  

Μεταλλικό  
πλέγμα

DYNAMIC  
LIGHT 0000 883 9102 62,00

Πορτοκαλί, SNR 21 
(H: 22; M: 18; L: 16)  

(101 dB(A))

166,  
352,  
397

Ενσωματωμένα  
γυαλιά προστασίας

Πολυκαρβονικό 6 σημείου

VENT PLUS 0000 883 9100 136,00
Πορτοκαλί/H 31, SNR 28  

(H: 35; M: 26; L: 16) 
(108 dB(A))

352,  
1731,  
12492

Πλέγμα από  
νάιλον  
V1B

ABS 4 σημείου
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Παρελκόμενα: Προστασία από τη βροχή �

0000 884 0177 8,50 – – – –

0000 884 0435 7,60 0000 884 0429 11,21 0000 884 0428 10,90

0000 884 0435 7,60 – – 0000 884 0428 10,90

0000 884 0435 7,60 – – 0000 884 0428 10,90

0000 884 0177 8,50 – – – –

0000 884 0435 7,60 – – 0000 884 0428 10,90

0000 884 0177 8,50 – – – –

– – – – – –

– – 0000 884 0429 11,21 0000 884 0428 10,90
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– Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
– 55 %

– Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
55 % –

– Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
75 % –

Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
55 % –

– Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
– 55 %

Άνοιγμα
Συνθετικό  

δέρμα
60 – 70 – 80 % –

Σύστημα  
εξαερισμού

Συνθετικό  
δέρμα

–

Πλέγμα από νάιλον : 
58 % 

Μεταλλικό  
πλέγμα: 61 %

Πλέγμα από νάιλον : 
58 % 

Μεταλλικό  
πλέγμα: 61 %

Άνοιγμα
Ισοθερμικό  

ύφασμα
– – –

Ρυθμιζόμενες 
οπές

Αφρώδες υλικό – 55 % –
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Ωτασπίδες, προστατευτικά 
γυαλιά και γάντια εργασίας

  Κατάλληλη προστασία των ματιών,  
αφτιών και χεριών για κάθε χρήση

  Όλα τα γυαλιά ασφαλείας έχουν υψηλή 
οπτική ποιότητα και προσφέρουν 100 % 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

  Γάντια εργασίας για τις πιο ποικίλες  
απαιτήσεις: Με προστασία από κοψίματα, 
αδιάβροχα και αντιανεμικά, ζεστά,  
αδιαπέραστα σε αγκάθια και λάδια

Ωτοβύσματα

Από αφρό πολυουρεθάνης, 
κωνικό σχήμα, με καλές τιμές 
απόσβεσης. Μαλακό υλικό, 
προσαρμόζεται ευχάριστα 
στον ακουστικό πόρο, δύο 
ζευγάρια στη συσκευασία, 
EN 352, SNR 33 (H: 32; 
M: 29; L: 29) (113 dB(A)).

Κωδικός 0000 884 0476
Τιμή 2,90 €

Ωτοασπίδες 
CONCEPT 24

Σταθερό, αεροδιαπερατό  
μεταλλικό στήριγμα. Μαλα-
κά μαξιλαράκια για υψηλή 
άνεση, EN 352, SNR 24 
(H: 28; M: 22; L: 14)  
(έως 104 dB(A)).

Κωδικός 0000 884 0528
Τιμή 16,40 €

Ωτοασπίδες 
CONCEPT 24 F

Επενδυμένο στήριγμα κεφα-
λής με μαλακά μαξιλαράκια 
για υψηλή άνεση, πτυσσόμε-
νο, EN 352, SNR 24 (H: 28; 
M: 21; L: 13) (έως 104 dB(A)).

Κωδικός 0000 884 0530
Τιμή 24,00 €

Στήριγμα

Εξαιρετικά ελαφρύ (10 g), 
πτυσσόμενο, EN 352,  
SNR 24 (H: 27; M: 20; L: 18) 
(έως 104 dB(A)), εφαρμόζει 
εξωτερικά και δεν ασκεί πίε-
ση στον ακουστικό πόρο.

Κωδικός 0000 884 0509
Τιμή 8,70 €

Ωτοασπίδες 
CONCEPT 23

Εξαιρετικά ελαφριές, ρυθμι-
ζόμενες, με μαλακά μαξιλα-
ράκια για υψηλή άνεση, EN 
352, SNR 23 (H: 27; M: 20; 
L: 14) (έως 103 dB(A)), στρε-
φόμενα κελύφη/στήριγμα.

Κωδικός 0000 884 0532
Τιμή 12,00 €

Ωτοασπίδες 
CONCEPT 28

Σταθερό, αεροδιαπερατό  
μεταλλικό στήριγμα. Μαλα-
κά μαξιλαράκια για υψηλή 
άνεση, EN 352, SNR 28 
(H: 31; M: 26; L: 19)  
(έως 108 dB(A)).

Κωδικός 0000 884 0529
Τιμή 24,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Γυαλιά προστασίας γενικής χρήσης

LIGHT

0000 884 0335

7,60 EN 166 F (45 m/s) – – –

Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0336 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0337 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

CONTRAST

0000 884 0327

10,90 EN 166 F (45 m/s) – –

Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0324 Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0328 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0332 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

ASTROSPEC
0000 884 0305

9,80 EN 166 F (45 m/s) –
Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0304 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

LIGHT PLUS

0000 884 0357

17,99 EN 166 F (45 m/s) – –

Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0356 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0355 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Σετ γυαλιών και
ωτοβυσμάτων 0000 884 0309 27,99 EN 166/ 

EN 352
F (45 m/s)

Με προστασία της ακοής,  
Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Γυαλιά ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης

SUPER FIT

0000 884 0344

 22,00 EN 166 F (45 m/s) – – –

Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0346 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0347 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

0000 884 0345 Ιδανικά για χρήση της συσκευής  
λέιζερ 2-σε-1

CONCEPT

0000 884 0354

24,00 EN 166 F (45 m/s)

Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0353 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0352 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Γυαλιά ασφαλείας για χρήστες γυαλιών όρασης

SUPER OTG
0000 884 0341

 22,00 EN 166 F (45 m/s) –

Γενικής χρήσης, 
Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0340 Γενικής χρήσης, 
Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

ULTRASONIC 0000 884 0330 25,01 EN 166 B (120 m/s) –
Αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκόφτης, 
ιδανικά για χαμηλό φωτισμό και  
συνθήκες με πολλή σκόνη
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Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

γάντια εργασίας – γενικής χρήσης

MECHANIC
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 884 1182  
0000 884 1183 
0000 884 1184

  4,00 Νάιλον – –
Επίστρωση από  
πολυουρεθάνη

Εργασίες που  
απαιτούν υψηλή  
αίσθηση αφής, 

υγρασία

UNIVERSAL I Ένα μέγεθος 0000 884 1118 4,00 Γνήσιο δέρμα  
βοδιού

– – – Προστασία κόμπων Γενική χρήση

CRISS-CROSS M =  9
L = 10

0000 884 1109 
0000 884 1110 3,20 Πλεκτό πολυαμίδιο 

με εξωτερικό δίχτυ
– – –

Συνθετικό πλέγμα 
για σίγουρο  

πιάσιμο

Δασικές εργασίες, 
γενικής χρήσης

MECHANIC GRIP

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0108
0088 611 0109
0088 611 0110
0088 611 0111

6,70
Πλεκτό PES  

εμβαπτισμένο σε 
νωπό λάτεξ

– – – Αναπνέον υλικό
Εργασία σε υγρές 

συνθήκες

UNIVERSAL II Ένα μέγεθος 0000 884 1112   8,00 Καραβόπανο/ 
βοδινό δέρμα

– – – – Γενική χρήση

WORKER

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 884 1192 
0000 884 1193 
0000 884 1194 
0000 884 1195

10,00 βοδινό δέρμα – – – –
Καλή εφαρμογή, 

στιβαρά
Γενική χρήση

Επαγγελματικά γάντια εργασίας (χωρίς προστασία από κοψίματα)

SPECIAL ERGO

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0008
0088 611 0009
0088 611 0010
0088 611 0011

13,00 Πρόβειο δέρμα – – –

Ελαστικά μανικέτια 
με ταινία βέλκρο/
αντανακλαστικές 

λωρίδες

Εργασίες που  
απαιτούν γερό  
κρατημα π.χ.  
αλυσοπρίονο

CARVER

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8507 
0000 883 8500 
0000 883 8501 
0000 883 8502

17,00
Συνθετικό δέρμα/

νεοπρένιο/
Spandex ®

– – –
Δάχτυλα με πλαϊνά 

ανοίγματα αερι-
σμού, ταινία βέλκρο

Καλή αίσθηση αφής 
κατά τον χειρισμό 
μηχανημάτων π.χ. 

αλυσοπρίονα
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Όλα τα γάντια ικανοποιούν τα πρότυπα EN 388 και EN 420.

 Βασικός εξοπλισμός – Δεν υπάρχει
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Επαγγελματικά γάντια εργασίας (χωρίς προστασία από κοψίματα)

STANDARD
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 884 1197 
0000 884 1198 
0000 884 1199

17,99 βοδινό δέρμα – –
Επένδυση από  

βαμβάκι, προστασία 
του καρπού

Γενική χρήση  
που απαιτεί καλή 
μηχανική αντοχή

SPECIAL
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 884 1179 
0000 884 1180 
0000 884 1181

17,99 Δέρμα γίδας/ 
Νάιλον

– – Ταινία βέλκρο

Εργασίες που  
απαιτούν υψηλή  
αίσθηση αφής  
(αλυσοπρίονο)

ADVANCE  
WINTER 

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8508 
0000 883 8509 
0000 883 8510 
0000 883 8511

24,00
Δέρμα γίδας,  

υφασμάτινη πλάτη, 
μεμβράνη

– –

Υδραπωθητικό  
δέρμα,  

αντιανεμικές  
πλάτες χεριών

Υψηλή δράση  
(μεσαία μόνωση)

FS ERGO
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8504 
0000 883 8505 
0000 883 8506

40,00 βοδινό δέρμα – – –

Ανακλαστικές  
λωρίδες, προστασία 
από κρούση, ανοίγ-

ματα αερισμού,  
εργονομικό σχήμα

Εργασίες με κοπτικά 
μηχανήματα /  
χορτοκοπτικά

MS ERGO 

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0208
0088 611 0209
0088 611 0210
0088 611 0211

20,00
Γνήσιο δέρμα  

βοδιού,  
υφασμάτινη πλάτη

– – –

Αντανακλαστικές λω-
ρίδες, εσωτερική επι-
φάνεια με στοιχεία 
απόσβεσης κραδα-

σμών, ταινία βέλκρο

Δασικές εργασίες

MECHANIC 
WINTER 
 
 NEO 

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0308
0088 611 0309
0088 611 0310
0088 611 0311

6,90
Πλεκτό PES  

εμβαπτισμένο σε 
νωπό λάτεξ 

– – –

Καλή μόνωση,  
εμβάπτιση σε  

λάτεξ, καλό υγρό 
κράτημα

Βαριές  
δασοκομικές  

εργασίες με κρύο, 
υγρασία και χιόνι 

Επαγγελματικά γάντια εργασίας (με προστασία από κοψίματα)

ECONOMY

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1508 
0000 883 1509 
0000 883 1510 
0000 883 1511

30,00 βοδινό δέρμα/ 
Ύφασμα

–
Κατηγο-

ρία 0
Μεγάλη άνεση,  

εργονομικό σχέδιο
Περιποίηση  

δέντρων

DYNAMIC

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1512 
0000 883 1513 
0000 883 1514 
0000 883 1515

55,01 βοδινό δέρμα/ 
Ύφασμα

–
Κατηγο-

ρία 1
Μεγάλη άνεση,  

εργονομικό σχέδιο
Περιποίηση  

δέντρων

SPEZIAL S / M = 8 / 9 
L / XL = 10 / 11

0000 883 1502 
0000 883 1503 79,00 βοδινό δέρμα/ 

Αραμίδιο
– –

Κατηγο-
ρία 1

Μεγάλα μανικέτια 
από Kevlar ®  

για προστασία από 
κοψίματα

Περιποίηση  
δέντρων
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Κατάστημα STIHL με επώνυμα προϊόντα

 Όταν πρόκειται να δώσουν συναυλία έξω στη φύση, τα αγόρια και 
κορίτσια του συγκροτήματος «Electric Love» δίνουν βάση στην 
κατάλληλη ενδυμασία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το συγκρότημα έχει 
στήσει τον εξοπλισμό του. «Πέτα μου καμιά πένα», φωνάζει η Ντενίζε, η 
τραγουδίστρια. Ο ντράμερ ισιώνει το καπελάκι του, σηκώνει τα χέρια και 
μετράει... Ένας πλούσιος ήχος ξεχύνεται από την εξέδρα πάνω από την 
πόλη. Σε μια ήσυχη στιγμή, η Σίνγια, η κιθαρίστρια, λέει: «Εδώ βρίσκουμε 
συχνά καινούργιες ιδέες για στίχους».

web  
  Δείτε τη συναυλία των Ντενίζε, Σίνγια, Τόμπι  

και Άντρι στην ισοσελίδα:  
www.stihl.gr/musik

« Αγαπάμε την πόλη. 
Χρειαζόμαστε τη φύση».
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Κατάστημα STIHL με επώνυμα προϊόντα

NEO

NEO

NEO

NEO

Σκούφος

Σε μαύρο χρώμα.  
100 % ακριλικό, υφαντό  
επίραμμα «Kiss my Axe».

Ενιαίο μέγεθος 
Κωδικός 0464 018 0030 
Τιμή 11,00 €

Για εκείνους που αγαπούν τη 
ζούγκλα της μεγαλούπολης 
Αισθάνεσαι σπίτι σου στην πόλη, όσο και στη φύση; 

Αναζητείς την περιπέτεια και στους δρόμους; Είσαι  

από αυτούς που ξέρουν κάθε πλάκα πεζοδρομίου της 

πόλης τους; Τότε η κολεξιόν «Street Style» είναι ό,τι  

σου χρειάζεσαι. 

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Πάρκα

Σε λαδί χρώμα. Εξωτερικό στρώμα 80 % βαμβάκι, 20 % πο-
λυεστέρας, καραβόπανο, φόδρα 100 % πολυεστέρας, δύο 
μεγάλες πλευρικές εξωτερικές τσέπες με καπάκια και κα-
λυμμένες κόπιτσες, τρεις εσωτερικές τσέπες, ρυθμιζόμενη 
μέση και πίσω μέρος στριφώματος, ρυθμιζόμενα μανικέτια 
με πατιλέτα, επίραμμα «Kiss my Axe» στο αριστερό μανίκι, 
κεντητά τσεκούρια στο στήθος.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 008 0104
S 0464 008 0105
M 0464 008 0106
L 0464 008 0107
XL 0464 008 0108
XXL 0464 008 0109

Τιμή 113,00 €

Φούτερ με  
κουκούλα

Σε γκρι χρώμα. 55 % βαμβάκι, 
45 % πολυεστέρας, δίπλακο 
ζέρσεϊ, σχέδιο με σταυρωτά 
τσεκούρια σε αντίθετο χρώμα 
πάνω στο στήθος, επίραμμα 
«Kiss my Axe» στο αριστερό 
μανίκι.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 028 0104
S 0464 028 0105
M 0464 028 0106
L 0464 028 0107
XL 0464 028 0108
XXL 0464 028 0109

Τιμή 57,00 €

NEO
Μπρελόκ

Σε καφέ χρώμα. 100 % βοδινό 
δέρμα, ανάγλυφος λογότυ-
πος STIHL TIMBERSPORTS ®, 
με κρίκο και γάντζο ασφαλείας 
από αντικέ ορείχαλκο, χωρίς 
νικέλιο.

Κωδικός 0464 114 0020
Τιμή 9,60 €

Πορτοφόλι

Χρώμα πράσινο της ελιάς, 
100 % βαμβάκι, δερμάτινο 
επίραμμα «Kiss my Axe»  
και αποσπώμενη θήκη  
κερμάτων με κόπιτσα.

Κωδικός 0464 104 0100
Τιμή 27,00 €
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NEO
NEO

NEO NEO
Καπελάκι  
«axe»

Σε λαδί χρώμα. 100 % βαμ-
βάκι, ρυθμιζόμενο.

Ενιαίο μέγεθος 
Κωδικός 0464 021 0060 
Τιμή 27,00 €

Τζόκεϊ

Σε μαύρο χρώμα. 100 % 
βαμβάκι, ρυθμιζόμενο, με 
επίραμμα «Kiss my Axe».

Ενιαίο μέγεθος 
Κωδικός 0464 021 0070 
Τιμή 27,00 €

Γυναικείο αμάνικο

Σε λευκό χρώμα. 95 % λείο 
βαμβάκι, 5 % ελαστάνη,  
δίχρωμη εκτύπωση  
«HOT SAW» στο στήθος.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 002 0304
S 0464 002 0305
M 0464 002 0306
L 0464 002 0307
XL 0464 002 0308
XXL 0464 002 0309

Τιμή 19,00 €

Μπλουζάκι  
με τσέπη

Σε χρώμα γκρι μελανζέ.  
80 % βαμβάκι, 20 % πολυε-
στέρας, μονόπλακο ζέρσεϊ, 
σταυρωτά τσεκούρια στην 
πορτοκαλί τσέπη του  
στήθους.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 002 0104
S 0464 002 0105
M 0464 002 0106
L 0464 002 0107
XL 0464 002 0108
XXL 0464 002 0109

Τιμή 25,00 €

Κολεγιακό μπουφάν

Σε χρώμα γκρι μελανζέ. 
70 % βαμβάκι, 30 % μαλλί, 
κεντητά σταυρωτά τσεκού-
ρια στο στήθος, επίραμμα 
«Kiss my Axe» στο μανίκι.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 033 0104
S 0464 033 0105
M 0464 033 0106
L 0464 033 0107
XL 0464 033 0108
XXL 0464 033 0109

Τιμή 88,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

NEO

NEO
Δερμάτινη  
ζώνη

Σε καφέ χρώμα. 100 % βοδινό 
δέρμα, πόρπη χωρίς νικέλιο 
από συμπαγή ορείχαλκο  
με αντικέ εμφάνιση, ανάγλυ-
φος λογότυπος STIHL 
TIMBERSPORTS ® στη θηλιά, 
στερέωση πόρπης με δύο 
μεταλλικές κόπιτσες, ρυθμι-
ζόμενη από 96 – 110 cm.

Κωδικός 0988 728 0000
Τιμή 44,00 €

Τσάντα  
ταξιδίου

Χρώμα πράσινο της ελιάς, 
με πορτοκαλί εσωτερική 
επένδυση, 50 x 29 x 23 cm, 
100 % βαμβάκι, μεταλλικός 
γάτζος ασφαλείας και δερμά-
τινο επίραμμα «Kiss my Axe».

Κωδικός 0464 072 0030
Τιμή 67,00 €

Πίνακας μεγεθών (εξωτερικά ενδύματα γυναικεία και ανδρικά)

Διεθνή νούμερα XS  
(42 – 44)

S  
(46 – 48)

M  
(50 – 52)

L  
(54 – 56)

XL  
(58 – 60)

XXL  
(62 – 64)

Ανάστημα σε cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Θώρακας σε εκατοστά (cm) 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128

Για την παραγγελία σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα εξής στοιχεία μεγέθους: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
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Κατάστημα STIHL με επώνυμα προϊόντα

Για τους λάτρεις της φύσης 
Αφήστε πίσω σας την πόλη και την καθημερινότητα και 

βγείτε έξω στη φύση. Αναζητήστε την περιπέτεια, στα 

βουνά, μακριά από τον πολιτισμό. Για όλους εκείνους 

που αναζητούν την αυθεντική και ανέγγιχτη φύση,  

προσφέρουμε μια εξεζητημένη γκάμα από κατάλληλο 

εξοπλισμό.

Σκούφος με κορδόνι

Σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα. 50 % βαμβάκι,  
50 % ακρυλικό, εσωτερική φόδρα φλις για προστασία  
από το κρύο.

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0464 018 0020, Τιμή 19,19 €

Μαχαίρι

Κυρτή λεπίδα από ανοξεί-
δωτο χάλυβα 420, μήκος 
λεπίδας 7,2 cm, συνολικό 
μήκος 16,7 cm, καπάκια  
λαβής από ματ ανοξείδωτο 
χάλυβα, ασφάλεια λεπίδας, 
με κλιπ ζώνης.

Κωδικός 0988 714 0000
Τιμή 21,00 €

Μαχαίρι

Λεπίδα από ανοξείδωτο  
χάλυβα 420, μήκος λεπίδας 
8,7 cm, συνολικό μήκος 
19,9 cm, όλα τα μεταλλικά 
μέρη με σκούρα εμφάνιση 
χάρη στην επίστρωση  
τιτανίου, ένθετα λαβής από 
αλουμίνιο, με κλιπ ζώνης.

Κωδικός 0988 714 0001
Τιμή 31,00 €NEO

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Σακίδιο

Στιβαρό και εφοδιασμένο  
με πολλές θήκες. Χρώμα:  
Μαύρο. Πολυεστέρας /  
νάιλον με επίστρωση PU,  
53 x 32 x 24 cm, περίπου 
30 L, 850 g, διχτυωτή πλά-
τη για κυκλοφορία του αέρα, 
αναμονή για σύστημα πόσι-
μου νερού, λουριά σύσφιξης, 
αδιάβροχα φερμουάρ, θύρα 
MP3, θήκη μικροσυσκευών 
με φόδρα, ελαστικές πλευρι-
κές θήκες, ενσωματωμένο 
αδιάβροχο, αντανακλαστικά 
στοιχεία, σφυρίχτρα, λογότυπος  
STIHL TIMBERSPORTS ® 
στη μπροστινή πλευρά, 
στην πλάτη και στα λουριά.

Κωδικός 0988 710 0000
Τιμή 87,99 €

Καπελάκι του  
μπέιζ-μπολ

Με μεγάλο κεντητό σχέδιο.

Κωδικός 0464 015 0030
Τιμή 7,10 €

Κυνηγετικό μαχαίρι

Με μηχανισμό σταθεροποίη-
σης. 10,5 cm κλειστό,  
περιλαμβάνει θήκη με θηλιά 
για στερέωση στη ζώνη. 

Κωδικός 0464 186 0000
Τιμή 13,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 
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Καπελάκι  
του μπέιζ- 
μπολ

Σε γκριζωπό γαλάζιο,  
100 % βαμβάκι, στάμπα στην 
μπροστινή πλευρά, ετικέτα 
looplabel με λογότυπο STIHL 
TIMBERSPORTS ® στο γείσο, 
μεταλλική πόρπη και κρίκο 
από αντικέ ορείχαλκο.

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0988 709 0001
Τιμή 15,01 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Γιλέκο

Σε μπλε χρώμα, αποσπώμε-
νη γκρι κουκούλα με άσπρη 
επένδυση από 100 % βαμ-
βάκι, λογότυπος STIHL 
TIMBERSPORTS® στον  
θώρακα, εσωτερική τσέπη 
εγγράφων και τσέπη κινητού 
με ταινία βέλκρο, ρελιαστές 
τσέπες με φερμουάρ, ανοίγ-
ματα χεριών με αντιανεμική 
προστασία.

Μέγεθος XS – XXL
Κωδικός 0988 702 00..
Τιμή 146,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Αντιανεμικό μπουφάν

Σε γκρι μελανζέ, σακάκι και 
κουκούλα με πορτοκαλί δι-
κτυωτή φόδρα, 100 % πολυ-
εστέρας, τσέπη με καπάκι 
στο στήθος με λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS ® και 
ταινία βέλκρο, ρελιαστές 
τσέπες με φερμουάρ, μανι-
κέτια με λαστιχένια κορδόνια.

Μέγεθος XS – XXL
Κωδικός 0988 701 03..
Τιμή 99,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό 
μεγέθους. Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 249

Μπλουζάκι ράγκμπι

Σε χρώμα σκούρο καφέ  
μελανζέ. 100 % βαμβάκι, 
μαργέλι σε αντίθετο χρώμα 
με γάζωμα, στρογγυλό μαρ-
γέλι στους ώμους, τύπωμα 
σε γκρι και πορτοκαλί.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0980 610 1100
S 0980 610 1101
M 0980 610 1102
L 0980 610 1103
XL 0980 610 1104
XXL 0980 610 1105

Τιμή 66,00 €
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Κατάστημα STIHL με επώνυμα προϊόντα

Για τους μικρούς ερευνητές 
Το δάσος είναι ένα μέρος γεμάτο μυστήριο και παιχνίδι, 

κρυψώνες και ίσως και θαμμένους θησαυρούς... Για τα 

παιδιά με φαντασία, που αγαπούν την περιπέτεια και  

θέλουν να παίξουν μαζί με τους μεγάλους, έχουμε ό,τι  

κάνει την παιδική καρδιά τους να χτυπάει με ξέφρενο 

ρυθμό. Έχουμε κάτι ακόμα και για τα πιο μικρά παιδιά.

Παιδική φόρμα

Σε γκρι και πορτοκαλί  
χρώμα. 60 % πολυεστέρας, 
40 % βαμβάκι, δύο τσέπες 
στο παντελόνι, μία τσέπη 
στον θώρακα με ταινία  
βέλκρο, μία πλευρική τσέπη 
δεξιά, ρυθμιζόμενες τιρά-
ντες, κεντητός λογότυπος 
STIHL στον θώρακα.

Μέγεθος S / 116 
Κωδικός 0464 938 0008

Μέγεθος M / 128 
Κωδικός 0464 938 0009

Μέγεθος L / 140 
Κωδικός 0464 938 0010

Τιμή 31,00 €

Αλυσοπρίονο-παιχνίδι 
που λειτουργεί με 
μπαταρίες

Από 3 ετών. Λειτουργεί με 
μπαταρίες, ήχος αλυσοπρίο-
νου ρυθμιζόμενης έντασης, 
αλυσίδα από καουτσούκ που 
περιστρέφεται πραγματικά, 
συνολικό μήκος 40 cm, με 
μπαταρίες.

Κωδικός 0464 934 0000
Τιμή 22,00 €

Ανταλλακτική αλυσίδα 
για αλυσοπρίονο-παιχνίδι  
(δεν απεικονίζονται)
Τέσσερις αλυσίδες από  
καουτσούκ, ένα εργαλείο.

Κωδικός 0464 934 0095
Τιμή 2,30 €

Χορτοκοπτικό-παιχνίδι 
που λειτουργεί με 
μπαταρίες

Από 3 ετών. Λειτουργεί με 
μπαταρίες, ήχος κοπτικού 
μηχανήματος ρυθμιζόμενης 
έντασης, ρυθμιζόμενο μήκος 
86 – 107 cm, με μπαταρίες.

Κωδικός 0464 937 0000
Τιμή 34,00 €

Ποδήλατο  
Balance

3 – 6 ετών, μέγιστο βάρος 
30 kg. Σε γκρι και πορτοκαλί 
χρώμα. Ξύλο σημύδας με πι-
στοποίηση FSC, ρυθμιζόμε-
νο ύψος σέλας 32 – 38 cm.

Κωδικός 0464 944 0000 
Τιμή 122,00 €

Κάστορας «TIM TIMBER» by Steiff

Αυθεντικό λούτρινο ζωάκι της Steiff, δόντια σε σχήμα  
αλυσοπρίονου με λογότυπο STIHL, συνολικό ύψος  
περίπου 22 cm.

Κωδικός 0464 971 0200, Τιμή 94,00 €

NEO

Σ’ αυτές τις σελίδες βλέπετε μόνο μια μικρή επιλογή από το 
πλούσιο κατάστημα επώνυμων προϊόντων μας. Για περισσό-
τερα προϊόντα, επισκεφθείτε τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της εφαρμοζόμενης  
τεχνολογίας, του σχεδιασμού και της εμφάνισης.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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NEO NEO

Λούτρινη λεοπάρδαλη

Απαλό λούτρινο ζωάκι, με 
κασκόλ STIHL, συνολικό 
ύψος περίπου 21 cm.

Κωδικός 0464 971 0091
Τιμή 9,80 €

NEO

NEO
NEO

Πιπίλα QuickStop

Από σιλικόνη, υλικό κατάλ-
ληλο για τρόφιμα, ικανοποιεί 
το πρότυπο EN 1400 και  
τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
ποιότητας. Από τον τρίτο 
μήνα μέχρι το τέλος της επο-
χής του πιπιλίσματος, δύο 
τεμάχια ανά συσκευασία.

Κωδικός 0464 095 0070
Τιμή αναμένεται

Αλυσίδα για  
ξύλινη πιπίλα

Ξύλο πυξαριού με  
πιστοποίηση FSC, μήκος  
περίπου 21 cm.

Κωδικός 0464 095 0050
Τιμή αναμένεται

Παιδικά T-shirt

Αγόρια
Σε μαύρο χρώμα.  
100 % βαμβάκι, επιγραφή 
«Tausche Schwester gegen 
Motorsäge» («Ανταλλάσσω 
την αδερφή μου με αλυσο-
πρίονο») σε πορτοκαλί  
χρώμα.

Μέγεθος Κωδικός
116 0464 003 0116
128 0464 003 0128
140 0464 003 0140

Τιμή 13,00 €

Κορίτσια
Πορτοκαλί χρώμα,  
100 % βαμβάκι, γράμματα 
«Ανταλλάσσω τον αδερφό 
μου με αλυσοπρίονο» σε 
μαύρο χρώμα.

Μέγεθος Κωδικός
116 0464 002 0116
128 0464 002 0128
140 0464 002 0140

Τιμή 13,00 €

Παιδικά γάντια  
εργασίας

Σε μαύρο και πορτοκαλί 
χρώμα. Παλάμες από μαλα-
κό συνθετικό δέρμα, πλάτες 
και μανικέτια από spandex/
ελαστάνη, χωρίς φόδρα.

Μέγεθος S: 5 – 7 ετών
Κωδικός 0464 939 0040

Μέγεθος M: 7 – 10 ετών 
Κωδικός 0464 939 0050

Μέγεθος L: 10 ετών και άνω  
Κωδικός 0464 939 0060

Τιμή 11,00 €
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Χρονόμετρο

Διάμετρος 44 mm, περι-
στρεφόμενο δαχτυλίδι από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο,  
κρύσταλλο από ενισχυμένο 
γυαλί Crystex, λουράκι από 
λάτεξ, αδιάβροχο έως 10 bar, 
ένδειξη ώρας με 24ωρη 
μορφή, λεπτοδείκτης και 
δευτερολεπτοδείκτης,  
λειτουργία σταματήματος, 
ένδειξη ημερομηνίας,  
καντράν 3 στρωμάτων,  
εναλλακτικό λουράκι λάτεξ 
σε πορτοκαλί χρώμα. 

Κωδικός 0988 716 0001
Τιμή 224,00 €

Με ανταλλακτικό 
λουράκι σε πορτο-

καλί χρώμα

Πετσέτα θαλάσσης

Σε μαύρο και πορτοκαλί. 
100 % βαμβάκι, πετσετέ 
πλέξη, περίπου 550 g/m², 
70 x 140 cm, ανάγλυφο σχέ-
διο, υφαντό looplabel STIHL.

Κωδικός 0464 109 0020
Τιμή 24,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

NEO

Για όλους εκείνους που 
αγαπούν το σπίτι τους πάνω 
απ’ όλα
Ομορφύνετε τη ζωή στο σπίτι σας. Με μερικά ωραία  

αξεσουάρ μπορείτε να μετατρέψετε το σπίτι και τον 

κήπο σας σε ένα μέρος όπου θα χαίρονται να μαζεύο-

νται φίλοι και συγγενείς. Ζήστε το σπίτι σας με χαρά. 

Ξύλινη σεζλόνγκ

Σε πορτοκαλί χρώμα. Ξύλο οξιάς με πιστοποίηση FSC,  
πανί από 100 % πολυεστέρα, περίπου 100 x 39 cm.

Κωδικός 0464 372 0000, Τιμή 54,00 €

Δοχείο φαγητού

Από πλαστικό κατάλληλο  
για τρόφιμα χωρίς βλαβερές 
ουσίες, 100 % ανακυκλώσι-
μο, 17 x 12,6 x 6,8 cm, 
made by Koziol.

Κωδικός 0464 259 0010
Τιμή 22,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

NEO
Λουρί βαλίτσας

Σε μαύρο χρώμα. 100 % πο-
λυεστέρας, 175 cm x 5 cm, 
κλειδαριά TSA, υφαντός  
λογότυπος σε όλο μήκος.

Κωδικός 0464 081 0020
Τιμή 11,00 €
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Μπρελόκ κράνος

Από ακριλικό, μεταλλικός 
κρίκος, περίπου 4 x 5 x  
2,4 cm.

Κωδικός 0464 118 0020
Τιμή 1,00 €

Μπρελόκ  
«Δασεργάτης»

Μέγεθος 6 cm. 

Κωδικός 0464 107 0000
Τιμή 1,09 €

Μπρελόκ  
αλυσοπρίονο  
με ήχο

10 cm, με μπαταρίες.

Κωδικός 0464 113 0000
Τιμή 5,50 €

Σκληρή βαλίτσα  
τρόλεϊ

Σε μαύρο χρώμα, 56 x 45 x 
25 cm, ικανοποιεί το πρότυ-
πο του IATA για τις βαλίτσες 
καμπίνας, κυρίως χώρος με 
ρυθμιζόμενους ιμάντες, δια-
χωριστικό και διάφορες θή-
κες με φερμουάρ, εξωτερική 
θήκη με διαχωριστικό για τη 
φύλαξη τάμπλετ ή μικρού 
φορητού υπολογιστή, θήκη 
για στιλό, λαβή που σταθε-
ροποιείται σε δύο θέσεις, 
τέσσερα ροδάκια στρεφόμε-
να κατά 360°, λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS ® 
στο μπροστινό μέρος, με 
κλειδαριά.

Κωδικός 0988 725 0000
Τιμή 115,01 €

NEO

Σουηδικό σκάκι

Ξύλο πεύκου με πιστοποίη-
ση FSC, 1 βασιλιάς 30 x 7 x 
7 cm, 10 πιόνια 15 x 5,5 x 
5,5 cm, 6 ραβδάκια 30 x 3,5 x 
3,5 cm, με θήκη μεταφοράς.

Κωδικός 0464 927 0010
Τιμή αναμένεται

Ξύλινο στικάκι  
USB 16 GB

Ξύλο καρυδιάς με πιστοποί-
ηση FSC, έκδοση 2.0.

Κωδικός 0464 575 0050
Τιμή 15,01 €

Μέχρι  
εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων! 

NEO
Ξύλινος πύργος

Σε φυσικό χρώμα, ξύλο κου-
κουναριάς με πιστοποίηση 
FSC, 54 ξύλινα τουβλάκια. 
Διαστάσεις: πύργος 23,5 x 
8 x 7 cm, τουβλάκια 6 x 2 x 
1,2 cm, εγχάραξη «STIHL» 
στον πύργο και όλα τα του-
βλάκια.

Κωδικός 0464 959 0010
Τιμή 19,00 €

Μπρελόκ

Μοδάτο και βολικό. Σε καφέ 
χρώμα, 100% βοδινό δέρμα 
με ανάγλυφο λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS ®, κρίκο 
και γάντζο ασφαλείας από αντι-
κέ ορείχαλκο, χωρίς νικέλιο.

Κωδικός 0988 727 0000
Τιμή 14,00 €
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NEO

Για όλους εκείνους με 
συλλεκτικό πάθος
Κατασκευάζουμε αλυσοπρίονα από το 1926. Αυτό είναι 

ένα αξιόλογο κομμάτι της ιστορίας. Ταξιδέψτε μαζί μας 

πίσω στον χρόνο, στο παρελθόν της επιχείρησής μας,  

και ανακαλύψτε τις ρίζες μας και τα αλυσοπρίονα που 

άφησαν εποχή.

STIHL VW T1 από το 1955

Συλλεκτικό μοντέλο, βαριά έκδοση από χυτό ψευδάργυρο, 
βαμμένο στα αυθεντικά χρώματα, βάση από συνθετικό  
υλικό, διαφανές κάλυμμα προστασίας, made by Schuco,  
κλίμακα 1:43.

Κωδικός 0464 935 0100, Τιμή 40,00 €

NEO

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 249

T-Shirt  
Retro

Σε μπορντό χρώμα. 80 % 
βαμβάκι, 20 % πολυεστέρας, 
εκτύπωση φωτογραφίας 
στην μπροστινή πλευρά, ετι-
κέτα looplabel με λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS® στα 
μανίκια, στρίφωμα λαιμού με 
γάζωμα σε αντίθετη χρώμα.

Μέγεθος XS – XXL
Κωδικός 0988 705 02..
Τιμή 34,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

T-Shirt  
«Contra»

Σε χρώμα ανθρακί. Μονό-
πλακο ζέρσεϊ, 100 % βαμβά-
κι, στρογγυλή λαιμόκοψη, 
τύπωμα στην μπροστινή 
πλευρά, επιγραφή «Contra» 
σε αντίθετο χρώμα στα  
μανίκια, ετικέτα looplable 
STIHL στο στρίφωμα.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 003 0104
S 0464 003 0105
M 0464 003 0106
L 0464 003 0107
XL 0464 003 0108
XXL 0464 003 0109

Τιμή 36,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μαγνητάκι

Καρφίτσα STIHL 
TIMBERSPORTS ®  
«Kiss my Axe».

Κωδικός 0464 758 0000
Τιμή 1,60 €

NEO

Κύπελλο για
τον καφέ

Σε μαύρο χρώμα εξωτερικά, 
λευκό εσωτερικά. Πορσελά-
νη, καπάκι και επιφάνεια 
αφής από σιλικόνη. Χωρητι-
κότητα 0,3 L. 

Κωδικός 0464 283 0000
Τιμή 17,00 €

NEO

Μαντήλι Trekking

Σε πορτοκαλί χρώμα. Τυπω-
μένο με στιλιζαρισμένο  
MS 661, cookies, πελέκια 
και single bucks, 100 % πο-
λυεστέρας, φοριέται στο  
κεφάλι, στον λαιμού, στο  
μέτωπο κ.λπ.

Κωδικός 0988 724 0000
Τιμή 5,40 €

T-Shirt Fashion

Σε γκριζωπό γαλάζιο,  
100 % βαμβάκι, εκτύπωση 
σε used-look στην μπροστι-
νή πλευρά, ετικέτα looplabel 
με λογότυπο STIHL 
TIMBERSPORTS ® στο  
κάτω στρίφωμα.

Μέγεθος XS – XXL
Κωδικός 0988 705 01..
Τιμή 34,00 €

NEO

Για τους πραγματικούς 
οπαδούς του 
TIMBERSPORTS ®

Το STIHL TIMBERSPORTS ® Series είναι η ανώτατη  

κατηγορία στα αθλήματα υλοτομίας. Αν είστε οπαδός του 

αθλήματος, διαθέτουμε πολλά είδη για να εκφράσετε το 

πάθος σας για αυτό το θεαματικό πρωτάθλημα.

Αθλητική τσάντα

Σε μαύρο χρώμα. Γυαλιστερό, υδραπωθητικό ύφασμα 
tarpaulin τριών στρωμάτων. Χωρητικότητα περίπου 60 L, 
ζώνη ώμου. Μπορεί να χρησιμοποιείται και ως σακίδιο  
πλάτης.

Κωδικός 0988 711 0000, Τιμή 65,01 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. 
Για το σωστό νούμερο, βλέπε τον πίνακα μεγεθών στις σελίδες 249
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NEO
NEO

T-Shirt

Σε μαύρο χρώμα. 100 % 
βαμβάκι, μονόπλακο ζέρσεϊ, 
με επίραμμα «Kiss my Axe» 
στον θώρακα.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 002 0204
S 0464 002 0205
M 0464 002 0206
L 0464 002 0207
XL 0464 002 0208
XXL 0464 002 0209

Τιμή 25,00 €

Ισοθερμική φανέλα

Σε μαύρο χρώμα. 100 %  
πολυεστέρας, λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS®  
τυπωμένος στον θώρακα με 
πορτοκαλί ρίγες, λογότυπος 
STIHL και στα δύο μανίκια, 
σταυρωτά τσεκούρια σε  
λευκό στην πλάτη,  
μεγάλος λογότυπος  
STIHL TIMBERSPORTS ®  
τυπωμένος στην πλάτη.

Μέγεθος Κωδικός
XS 0464 002 0404
S 0464 002 0405
M 0464 002 0406
L 0464 002 0407
XL 0464 002 0408
XXL 0464 002 0409

Τιμή 31,00 €

Ποτήρι  
μπύρας

0,3 L, εγχαραγμένο με  
κατακόρυφο λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS ®.

Κωδικός 0464 767 0003
Τιμή 3,00 €

NEO

NEO
T-Shirt «Carhartt»

Σε μαύρο χρώμα.  
100 % βαμβάκι, τυπωμένος 
λογότυπος STIHL 
TIMBERSPORTS ® στον  
θώρακα.

Μέγεθος Κωδικός
S 0464 049 0005
M 0464 049 0006
L 0464 049 0007
XL 0464 049 0008
XXL 0464 049 0009

Τιμή 24,00 €

Παγκόσμιο πρωτάθλημα  
STIHL TIMBERSPORTS ®  
11 – 12 Νοεμβρίου 2016  
στη Στουτγάρδη. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  
www.stihl-timbersports.com

Σημειώστε 
από τώρα!

Καπελάκι  
Trucker

Σε μπορντό χρώμα, γείσο 
και μπροστινή πλευρά 
100 % βαμβάκι, δικτυωτό 
υλικό 100 % πολυεστέρας, 
μεγάλο κέντημα στην  
μπροστινή πλευρά, λουρί 
ρύθμισης.

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0988 709 0002
Τιμή 17,00 €

Μέχρι εξαντλήσεως  
των αποθεμάτων! 

Πορτοφόλι

Σε μαύρο και πορτοκαλί 
χρώμα. 100 % πολυεστέρας, 
πλάτος 12,5 cm, ύψος  
10,8 cm, θήκη κερμάτων με 
φερμουάρ, θήκη χαρτονομι-
σμάτων, θήκες πιστωτικών 
καρτών, αλυσίδα, γάντζος 
ασφαλείας.

Κωδικός 0986 310 6000
Τιμή 21,00 €

Μέχρι  
εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων! 
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Lithium-Ion-PRO
Όλα τα μηχανήματα STIHL και VIKING με 
πρωτοποριακή τεχνολογία επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών φέρουν το σήμα «Lithium-Ion-PRO», που σημαίνει πρώ-
της κατηγορίας απόδοση μπαταρίας με επαγγελματική ποιότητα.

Μπαταρία STIHL
Οι λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση φόρ-
τισης στις μπαταρίες STIHL. Για τις μπαταρίες 
μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά επιλεγμένες 
κυψέλες λιθίου, που ικανοποιούν υψηλές 
απαιτήσεις σε ασφάλεια. Οι μπαταρίες μπορούν 
να ξαναφορτιστούν πλήρως μέχρι 1200 φορές  
χωρίς αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας.

Σύστημα επαναφορτιζόμενων μπαταριών  
STIHL
Οι ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL της 
κατηγορίας των 36V έχουν ενιαίο σχεδιασμό 
και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα 
επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και στις 
μηχανές κοπής γκαζόν της VIKING.

Ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC)
Οι ηλεκτροκινητήρας STIHL με ηλεκτρονικό κύκλωμα 
ελέγχου (EC) δεν έχει ψήκτρες και λειτουργεί με  
μεγάλη ενεργειακή απόδοση, σχεδόν χωρίς φθορά. Χάρη στην 
υψηλή απόδοση του κινητήρα, η ενέργεια της μπαταρίας μετα-
τρέπεται σε εντυπωσιακό έργο. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου 
επιτηρεί διαρκώς τον κινητήρα EC, αναγνωρίζοντας τις μεταβο-
λές που παρουσιάζονται στο φορτίο, και φροντίζει ώστε ο κινη-
τήρας να λειτουργεί πάντοτε με τον βέλτιστο αριθμό στροφών.

Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών  
Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση, επιτάχυνση 
και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα με το ένα μόνο χέρι.

Ηλεκτρική θέρμανση χειρολαβής (W)
Η ηλεκτρική θέρμανση των λαβών φροντίζει για 
στεγνά και ζεστά χέρια, για καλύτερο κράτημα 
και επομένως για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Όταν χρειάζεται, μπορείτε 
να ανάψετε τις θερμαντικές αντιστάσεις που 
είναι ενσωματωμένες μέσα στη σωληνωτή λαβή και στην πίσω 
χειρολαβή, ώστε οι λαβές να διατηρούνται ζεστές και στεγνές.

Σύστημα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων1

Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα2

Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης  
καρμπιρατέρ (V)
Το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του καρμπι-
ρατέρ με θερμοστάτη αποκλείει το πάγωμα 
του καρμπιρατέρ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εργονομική λαβή
Επιτρέπει άνετο χειρισμό του αλυσοπρίονου σε κάθε στάση  
εργασίας.

Γραμμή ελέγχου πτώσης
Υπερυψωμένη ενδεικτική γραμμή στο καπάκι ενός αλυσοπρίο-
νου, η οποία σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα την κατεύθυνση 
πτώσης κατά το ρίξιμο δέντρων.

Φίλτρο HD2
Το φίλτρο HD2 αποτελείται από πολυαιθυλένιο 
με πόρους που είναι έως και κατά 70 % πιο λε-
πτοί απ' ό,τι σε φίλτρο μεμβράνης ή πολυαμιδίου. 
Έτσι, απομακρύνει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη. 
Επιπλέον, απωθεί το νερό και το λάδι και κα-
θαρίζεται πολύ εύκολα. Τα στρογγυλά φίλτρα με επένδυση PET 
διαθέτουν ένα σύστημα ταχείας αλλαγής που επιτρέπει τοποθέτηση 
και αφαίρεση χωρίς εργαλεία και με ελάχιστους μόνο χειρισμούς.

Πίσω προφυλακτήρας χεριών
Προστατεύει το πίσω χέρι του χρήστη από κλαδιά που  
τινάσσονται προς τα πίσω ή από κομμάτια της αλυσίδας,  
σε περίπτωση που αυτή φύγει από τη θέση της ή σπάσει.

Αντισταθμιστής πίεσης
Εξασφαλίζει σταθερό μείγμα καυσίμου-αέρα, ακόμα και με την 
προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα (τηλεσκο-
πικά και μη) αλυσοπρίονα STIHL διευκολύνει 
τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό 
των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν 
πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός 
θάλαμος του καρμπιρατέρ γεμίζει με καύσιμο. 
Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί 
ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανά-
φλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής
Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας  
απαιτούν και διαφορετική παροχή λαδιού. Η ρυθμιζόμενη αντλία 
λαδιού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την παρεχόμενη  
ποσότητα λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
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Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας
Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλί-
ζει ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας.  
 
 

Λωρίδα βύθισης
Για καλύτερο έλεγχο της κατεύθυνσης κατά 
την εργασία με βύθιση της λάμας, υπάρχει η 
υπερυψωμένη λωρίδα βύθισης στο καπάκι 
της μίζας. 

Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
φιλικός για το περιβάλλον. Τα καυσαέρια δια-
χωρίζονται από το νωπό μείγμα καυσίμου, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες σάρω-
σης και τα ποσοστά του άκαυστου μείγματος 
που αποβάλλεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυ-
ξάνει την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση. 

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Ελαστικοί αποσβεστήρες, τοποθετημένοι σε  
μελετημένες θέσεις, μειώνουν τη μετάδοση  
των δονήσεων από τον κινητήρα και την  
αλυσίδα στις λαβές του μηχανήματος. Έτσι,  
το αλυσοπρίονο έχει αισθητά πιο ήρεμη  
λειτουργία, προστατεύοντας τον χειριστή  
από σωματική κόπωση και παρατείνοντας έτσι  
το χρονικό διάστημα που μπορεί να εργαστεί.

STIHL ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε 
κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται 
απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) λόγω 
της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας 
κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην  
ειδική λαβή εκκίνησης ElastoStart απορροφά 
και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της  
συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

STIHL ErgoStart (E)
Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκί-
νησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην 
πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβα-
ρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της 
δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόματα την 
αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτός,  
καθώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη  
εκκίνηση του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση της  
ταχύτητας τραβήγματος κατά δύο τρίτα. 

STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας (B)
Με τον ειδικό ρυθμιστικό τροχό μπορείτε να 
τεντώσετε την αλυσίδα γρήγορα και χωρίς 
κόπο, χωρίς κανένα εργαλείο. Για να χαλαρώ-
στε την αλυσίδα, στρέφετε το ρυθμιστικό ρο-
δάκι προς τα αριστερά. Για να τεντώσετε την 
αλυσίδα, στρέφετε το ροδάκι προς τα δεξιά. Η λάμα σταθερο-
ποιείται αυτόματα όταν βιδώνετε πάλι το καπάκι της καμπάνας.

STIHL M-Tronic (M)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα 
ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την 
τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση 
λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές 
συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, 
το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. 
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, 
σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ 
καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει 
πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπιρατέρ. 
Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειά-
ζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση 
μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολο-
γίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και 
τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το 
μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic κα-
ταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε 
νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε 
αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.

Διακόπτης λειτουργίας
Κατά το σβήσιμο, ο μοχλός χειρισμού επιστρέ-
φει αυτόματα στη θέση κανονικής λειτουργίας. 
Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε 
αμέσως πάλι το ζεστό μηχάνημα.

Διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου
Γρήγορος και απλός έλεγχος της στάθμης του καυσίμου από τον 
χρήστη, χωρίς άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

Ασφάλεια υπερφόρτωσης 
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινη-
τήρας σβήνει αυτόματα ως μέτρο πρόληψης 
κατά της υπερθέρμανσης. Στα μοντέλα  
MSE 170 έως MSE 210 ενεργοποιείται ο κόκ-
κινος διακόπτης υπερφόρτωσης. Στα μοντέλα 
MSE 230 και MSE 250 υπάρχει μια κόκκινη λυχνία που σας 
προειδοποιεί για την αντίστοιχη κατάσταση. Μετά από περίπου 
1 λεπτό, ο κινητήρας έχει κρυώσει και μπορείτε να συνεχίσετε 
τη χρήση του αλυσοπρίονου.
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Αλυσίδες

Σκληρυμένα πριτσίνια
Τα πριτσίνια των αλυσίδων STIHL είναι  
επαγωγικά σκληρυμένα, μια διαδικασία που 
μεταβάλλει τη δομή του μεταλλικού πλέγματος. 
Έτσι, τα πριτσίνια αποκτούν μεγάλη αντοχή.

Λείες οπές άρθρωσης
Χάρη σε μια ειδική διαδικασία διάτρησης, οι οπές των αρθρώσε-
ων να είναι λείες σαν γυαλί. Αυτό βελτιώνει την ευκινησία των 
κρίκων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

Στρώμα σκληρού χρωμίου
Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL κατα-
σκευάζονται από ειδικό χάλυβα. Οι κόψεις των 
δοντιών είναι επιχρωμιωμένες ηλεκτρολυτικά 
για πρόσθετη αντοχή στη φθορά. Έτσι, τα δόντια 
παραμένουν κοφτερά για μεγάλο διάστημα.

Τέντωμα
Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υπο-
βάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Το τέντωμα 
αυτό μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρή-
ση, αυξάνει τη διάρκεια ζωής της και ελαχιστοποιεί τη φθορά.

Σύστημα λίπανσης STIHL Oilomatic
Λεπτά κανάλια λαδιού μέσα στους οδηγούς 
της αλυσίδας απορροφούν το λάδι λίπανσης 
και το ελευθερώνουν στις αρθρώσεις της  
αλυσίδας. Οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν  
βαθουλώματα και στις δύο πλευρές, μέσα στα 
οποία συγκεντρώνεται λιπαντικό λάδι. Έτσι, το λάδι κατανέμεται 
πιο ομοιόμορφα στις επιφάνειες κύλισης της λάμας και επιτυγ-
χάνεται βελτίωση της λίπανσης της τάξης του 10 % σε σχέση με 
λάμες χωρίς αμφίπλευρα βαθουλώματα.

Λάμες

Ανταλλακτική μύτη λάμας 
Σε περίπτωση φθοράς, η μύτη της λάμας μπορεί να αντικατα-
σταθεί με μεγάλη ευκολία, μαζί με το ενσωματωμένο ρουλεμάν 
(λάμες Rollomatic ES και Rollomatic ES Light).

Λάμα ελαφριάς κατασκευής
Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής E Light και ES 
Light της STIHL διαφέρουν ως προς τον τρό-
πο κατασκευής τους. Στη λάμα E Light υπάρ-
χουν μεγάλα κενά στις ηλεκτρικά συγκολλημέ-
νες πλάκες χάλυβα, τα οποία έχουν πληρωθεί 
με πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου. 
Αυτή η μέθοδος κάνει τη λάμα εξαιρετικά ελαφριά. Στη λάμα ES 
Light, οι χαλύβδινες πλάκες με τα κενά συγκολλώνται μεταξύ 
τους με μια ειδική τεχνολογία λέιζερ. Έτσι δημιουργείται ένα 
πολύ σταθερό κοίλο σώμα με εξαιρετική αντοχή στον λυγισμό. 

Λάμες και αλυσίδες3 Και οι δύο τρόποι κατασκευής προσφέρουν αισθητή μείωση του 
βάρους και καλύτερη ισορροπία του αλυσοπρίονου. Το κέντρο 
βάρους του αλυσοπρίονου μετατίθεται προς την κατεύθυνση 
του σώματος, μειώνοντας αισθητά το φορτίο που ασκείται στη 
σπονδυλική σας στήλη.

Μήκος λάμας
Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το μήκος της 
λάμας και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου.

Σύστημα STIHL Ematic
Ανάλογα με την αλυσίδα και το είδος του  
ξύλου, το σύστημα STIHL Ematic μειώνει την 
κατανάλωση λαδιού αλυσίδας έως και κατά 
50 % σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες 
χωρίς Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μια 
λάμα STIHL Ematic ή Ematic S, μια αλυσίδα STIHL Oilomatic και μια 
αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής. Το λάδι λίπαν-
σης φτάνει ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, χωρίς περιττές απώλειες.

STIHL Rollomatic E
Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με  μικρή μύτη:

 
γραναζιού στερεωμένο με 4 πριτσίνια

 
και γενικές δασοκομικές εργασίες, σε αλυσοπρίονα με  
ισχύ έως περίπου 3,5 kW

Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με  μεγάλη μύτη:

 στερεωμένο με 6 πριτσίνια

 
για το  ρίξιμο και τον τεμαχισμό κορμών, σε αλυσοπρίονα  
με ισχύ άνω των 3,5 kW

Γρανάζι μύτης με ενσωματωμένο ρουλεμάν
Κλεισμένο μέσα σε στεγανά σφραγισμένο 
 περίβλημα, το ρουλεμάν της μύτης προστα-
τεύεται από ρύπους που θα επιτάχυναν την 
οξείδωση. Δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση, 
καθώς το λιπαντικό που περιέχεται μέσα στο 
περίβλημα αρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν. Έτσι η 
διάρκεια ζωής του ρουλεμάν αυξάνεται περίπου κατά 80 % σε 
σχέση με τα ανοιχτά ρουλεμάν που έχουν οπή λίπανσης. Το  
γρανάζι μύτης μπορεί να αλλαχθεί χωριστά.

Αυτόματη αποσυμπίεση
Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά 
την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη 
που χρειάζεται για το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης. Έτσι,  
ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα4
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ECOSPEED
Με τη λειτουργία ECOSPEED μπορείτε να θέσετε το κοπτικό σας 
μηχάνημα σε οικονομική κατάσταση λειτουργίας. Για τον σκοπό 
αυτό, απλά στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης προς την κατεύθυνση 
του σήματος «μείον», χαμηλώνοντας έτσι τον αριθμό στροφών. 
Στη θέση αυτή, το κοπτικό μηχάνημα λειτουργεί μερικό φορτίο. 
Εάν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το επαναφέρετε σε 
λειτουργία πλήρες φορτίο με ένα πάτημα της σκανδάλης. Κατά τη 
λειτουργία με μερικό φορτίο μειώνεται η κατανάλωση και επομένως 
παρατείνεται ο χρόνος που μπορείτε να εργαστείτε με ένα γέμισμα 
του ρεζερβουάρ. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο, 
το μηχάνημα παρουσιάζει αισθητά λιγότερες δονήσεις απ' ό,τι 
με πλήρες φορτίο.

Εργονομική λαβή ποδηλάτου
Η λαβή ποδηλάτου επιτρέπει κοπή χόρτου με 
φυσικές κινήσεις κόσας και αποτελεί πάντα 
την καλύτερη επιλογή για το κούρεμα μεγά-
λων εκτάσεων. Σε συνδυασμό με τον αορτήρα 
γενικής χρήσης ADVANCE PLUS ή τον αορτή-
ρα δασικών εργασιών ADVANCE PLUS και το κατάλληλο εξάρτη-
μα, η κοπή χόρτου γίνεται πιο ξεκούραστη παρά ποτέ.

Μεσινέζες
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μεσινέζας με δια-
φορετικές διατομές και πάχη, ανάλογα με τον 
τομέα χρήσης. Χάρη στο σπειροειδές αυλάκι 
που είναι χαραγμένο στην επιφάνειά τους, 
ορισμένες από τις μεσινέζες μας παράγουν 
λιγότερο θόρυβο από τα συνηθισμένα στρογγυλά νήματα κοπής. 
Η αυλάκωση στην επιφάνεια του νήματος διακόπτει την ομοιόμορφη 
ροή του αέρα. Έτσι δημιουργούνται στροβιλισμοί που μειώνουν 
το σφύριγμα του αέρα και, συνεπώς, μειώνεται ο θόρυβος κοπής.

Ρύθμιση λαβής
Με τον κεντρικό σφιγκτήρα, η εργονομική λαβή 
ποδηλάτου ρυθμίζεται απλά και χωρίς εργαλεία 
στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Η λαβή μπο-
ρεί να περιστραφεί κατά 90° για εξοικονόμηση 
χώρου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
φιλικός για το περιβάλλον. Τα καυσαέρια δια-
χωρίζονται από το νωπό μείγμα καυσίμου, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες σάρω-
σης και τα ποσοστά του άκαυστου μείγματος 
που αποβάλλεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυξάνει  
την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση. 

Κινητήρας STIHL 4-MIX ®

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX ® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα 
δίχρονων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται 
σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην 
κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση.  
Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και  
λαδιού, δεν απαιτούνται εξαρτήματα για χωριστό κύκλωμα  
λαδιού, όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart (F)
Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα 
πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C. 

STIHL M-Tronic (M)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα 
ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την 
τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση 
λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές 
συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, 
το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. 
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, 
σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ 
καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει 
πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπιρατέρ. 
Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειά-
ζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση 
μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολο-
γίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και 
τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το 
μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic κα-
ταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε 
νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε 
αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα. 

Αυτόματη αποσυμπίεση
Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά 
την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη 
που χρειάζεται για το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης. Έτσι, 
ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

Κυκλική λαβή (R) με περιοριστή βήματος
Ο περιοριστής βήματος στην κυκλική λαβή 
φροντίζει ώστε τα πόδια σας να μην πλησιά-
ζουν πολύ κοντά στο μαχαίρι ή στην κεφαλή 
μεσινέζας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Ταχυσύνδεσμος με κουμπ
Ο πρωτοποριακός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει 
ταχύτατη σύνδεση και αποσύνδεση των  
εργαλείων Kombi από τους κινητήρες Kombi, 
χωρίς εργαλεία.
 

Ψαλίδια μπορντούρας

Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Η στρεφόμενη λαβή χειρισμού επιτρέπει την 
καλύτερη θέση της λαβής για κάθε χρήση, 
εξασφαλίζοντας απλό και αξιόπιστο χειρισμό.
 
 

Σύστημα Kombi και σύστημα Multi5

Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες6
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Βιδωτό προστατευτικό οδηγού
Αυτό το χαλύβδινο έλασμα σχήματος T στε-
ρεώνεται στο άκρο του οδηγού των μαχαι-
ριών με δύο βίδες. Προστατεύει τα μαχαίρια 
από την επαφή με το έδαφος ή τον τοίχο και 
αλλάζει εύκολα σε περίπτωση φθοράς.

HS 82 R και HS 87 R,
μοντέλο για κλάδεμα (R)
Για κλάδεμα και χονδρική κοπή σε ψηλούς και 
φαρδιούς φράχτες:

μεγάλη δύναμη κοπής

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα ψαλίδια μπορντούρας και 
στους φραχτοκόπτες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης 
και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. 
Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος 
του καρμπιρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής 
ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσί-
μου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται 
αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

Φραχτοκόπτης

Σωλήνες κατάλληλου μήκους
Οι φραχτοκόπτες με μακρύ σωλήνα χρησιμοποιούνται κυρίως 
για φράχτες με μεγάλο ύψος ή πλάτος. Τα κοντά μοντέλα K με 
μακρύ σωλήνα λαβής είναι εύχρηστα εργαλεία για την κοπή 
 χαμηλών φραχτών.

Ελαφρύ σύστημα μετάδοσης
Το μαγνήσιο είναι κατά ένα τρίτο περίπου πιο ελαφρύ από  
το αλουμίνιο. Επιπλέον, επιτρέπει κατεργασία με εξαιρετική 
ακρίβεια. Γι' αυτό είναι το ιδανικό υλικό για τον σχεδιασμό και  
την κατασκευή ελαφρών μονάδων κινητήρα.

Σύστημα ταχείας ρύθμισης μαχαιριών
Το μαχαίρι ρυθμίζεται σε προκαθορισμένες  
γωνίες έως 135° (HL 95, HL 100), 
έως 125° (HLE 71) και 
έως 115° (HLA 85) Επίσης μπορεί να  
διπλωθεί παράλληλα στον σωλήνα και να  
ασφαλιστεί στη θέση αυτή για εύκολη μεταφορά.

Κυκλική λαβή
Η συμπαγής κυκλική λαβή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
μαύρο πλαστικό. Χάρη στο ημικύκλιο που σχηματίζει, επιτρέπει 
στον χειριστή να κρατά το μηχάνημα με μεγάλη σταθερότητα, ει-
δικά σε στενούς χώρους.

 

Έκδοση R

Φυσητήρες

Σετ καθαρισμού υδρορροών 
Το πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών για 
φυσητήρες και κοπτικούς απορροφητήρες 
έχει σωλήνα μήκους 3 m που επιτρέπει καθά-
ρισμα των υδρορροών της στέγης, ακόμα και 
σε δυσπρόσιτα σημεία.

Καταλύτης (D)
Μειώνει σημαντικά το ποσοστό των βλαβερών συστατικών στα 
καυσαέρια.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στους φυσητήρες STIHL  
διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των 
 τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα 
της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπιρατέρ γεμίζει  
με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για  
να  δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες 
 ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες  
προσπάθειες εκκίνησης.

STIHL ElastoStart 
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσω-
τερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τρα-
ντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας 
κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης 
ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την 
πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart (F) 
Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα 
πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

Κοπτικός απορροφητήρας

Κοπτικός αστέρας
Στα μοντέλα SH 56 και SH 86, ο κοπτικός 
αστέρας από χάλυβα υψηλής ποιότητας φρο-
ντίζει για αξιόπιστο τεμαχισμό του κομμένου 
υλικού. 

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο
Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο συμπτύσ-
σεται, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση του μηχανήματος σε μικρούς 
χώρους. 

Συστήματα καθαρισμού8
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Συλλεκτικά είδη και δώρα

Αντιστρεπτικός σύνδεσμος
 Προλαμβάνει το στρίψιμο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι,  
ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα  
σε όλο το μήκος του.

Διπλό στήριγμα σωλήνα εκτόξευσης
Πρακτικό στήριγμα που δέχεται και τους δύο σωλήνες  
εκτόξευσης (με επίπεδο και περιστρεφόμενο μπεκ).

Στήριγμα για επίπεδο υφασμάτινο σωλήνα
Ο επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας μπορεί να φυλάσσεται απευ-
θείας στο μηχάνημα, τυλιγμένος μέσα στην κασέτα. Έτσι τακτο-
ποιείται βολικά και είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη χρήση.

Ανοιγόμενο μπροστινό κάλυμμα 
Τα μπεκ περιστρεφόμενης και επίπεδης δέ-
σμης φυλάσσονται στα ενσωματωμένα στη-
ρίγματα κάτω από το μπροστινό κάλυμμα, μα-
κριά από σκόνη και χώμα. Έτσι έχετε τα δύο 
μπεκ πάντοτε μαζί σας, όποτε τα χρειάζεστε.

Μανόμετρο
Στο μανόμετρο μπορείτε να παρακολουθείτε 
την τρέχουσα πίεση λειτουργίας.

Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικού
Με το δοσομετρικό σύστημα μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή 
ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό. Αυτό σημαίνει οικονομία 
αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον. Όλα τα μοντέλα με  
δοχείο απορρυπαντικού έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναρ-
ροφούν απορρυπαντικό από εξωτερικό δοχείο.

Διακόπτης ασφαλείας
Στα πλυστικά υψηλής πίεσης με διακόπτη ασφαλείας, η σύνδε-
ση με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται αυτόματα αν δεν γίνεται 
χειρισμός για 30 λεπτά.

Επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας σε κασέτα
Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πί-
εσης για τη σύνδεση του πλυστικού υψηλής 
πίεσης στη βρύση. Χάρη στην κασέτα, ο σω-
λήνας παροχής νερού μπορεί να φυλάσσεται 
απευθείας πάνω στο μηχάνημα, εξοικονομώ-
ντας χώρο αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ο σωλήνας ξετυλίγε-
ται και τυλίγεται με μεγάλη ευκολία. Έτσι, το πλυστικό υψηλής 
πίεσης ετοιμάζεται για χρήση σε ελάχιστο χρόνο.

Σκούπα υγρών / στερεών

Προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία 
Με τον προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέστε 
την ηλεκτρική συσκευή απευθείας στον σωλή-
να αναρρόφησης. Έτσι γίνεται απευθείας 
αναρρόφηση της σκόνης και των ακαθαρσιών 
σε εργασίες πριονίσματος ή λείανσης.

Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο
Ο ταχυσύνδεσμος που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό 
όλων των μοντέλων, επιτρέπει αστραπιαία σύνδεση του σωλήνα 
αναρρόφησης στη λαβή.

Σύστημα πολλαπλών φίλτρων
Ο βαθμός διαχωρισμού αυξάνεται με τον συνδυασμό από  
σακούλα και φίλτρο.

Διακόπτης καθυστέρησης
Όταν η σκούπα ενεργοποιείται μέσω του αυτόματου διακόπτη, 
δεν κλείνει αμέσως με την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συ-
σκευής αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα. 
Έτσι απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται ακόμα 
μέσα στον σωλήνα.

Σύστημα ομαλής εκκίνησης
Ο ομαλός εκκινητής περιορίζει την ένταση του ρεύματος κατά 
την εκκίνηση, παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα

Μπεκ επίπεδης δέσμης

 
θερμοκήπια με φρούτα και λαχανικά και κήπο

-
κτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα

Μπεκ κοίλου κώνου
 

και μεμονωμένων φυτών
 

ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων σε  
μεμονωμένα φυτά του κήπου

τόσο από την κάτω, όσο και από την πάνω πλευρά

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Το αντιδονητικό σύστημα STIHL μειώνει τη μετάδοση  
των ταλαντώσεων του κινητήρα στο πλαίσιο μεταφοράς.  
Έτσι ανακουφίζονται οι μύες της πλάτης.

Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
φιλικός για το περιβάλλον. Τα καυσαέρια δια-
χωρίζονται από το νωπό μείγμα καυσίμου, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες σάρω-
σης και τα ποσοστά του άκαυστου μείγματος 
που αποβάλλεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυ-
ξάνει την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση. 

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια9

Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες  
και γεωτρύπανα10
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STIHL ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσω-
τερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τρα-
ντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας 
κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης 
ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την 
πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία
Η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει πολύ απλά με πάτημα και  
περιστροφή, ακόμα και με γάντια. Χάρη στην ειδική κατασκευή 
και τη διπλή στεγανοποίηση, η τάπα είναι ασφαλισμένη από  
τυχαίο άνοιγμα και παρεμποδίζει την είσοδο σωματιδίων μέσα 
στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Κόφτες δομικών υλικών

Προστατευτικά καλύμματα από καουτσούκ
Κατά την κοπή τοίχων, το περίβλημα του κινητήρα προστατεύε-
ται από ζημιές κατά την πλήρη βύθιση με ένα μεγάλο κάλυμμα 
από καουτσούκ.

Αρμοκόφτες

Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού 
Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χειρι-
στής μπορεί να ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό 
σύστημα παροχής νερού με τα πλήκτρα δίπλα 
στη λαβή. Στη συνέχεια η παροχή νερού ανοίγει 
και κλείνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της  
κοπής, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. H παροχή νερού 
ρυθμίζεται πολύ απλά, με τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης. Με  
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άριστη δέσμευση σκόνης, με  
ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Η λειτουργία μνήμης φροντίζει 
ώστε μετά από νέα εκκίνηση του κινητήρα, να παρέχεται αυτό-
ματα η ίδια ποσότητα νερού όπως κατά την τελευταία χρήση. 
Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως την εργασία σας, ακόμα  
και μετά από μεγάλο διάλειμμα, χωρίς να χρειαστούν ρυθμίσεις.

Ημιαυτόματος τεντωτήρας ιμάντα
Με τον εύχρηστο τεντωτήρα διατηρείτε τον ιμάντα σωστά 
 τεντωμένο, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τόσο του ιμάντα όσο 
και του ρουλεμάν.

Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς  
διαρκείας με κυκλώνα διαχωρισμού
Χάρη στον πρωτοποριακό κυκλώνα διαχωρισμού, 
το φίλτρο δεν χρειάζεται καθημερινό καθάρισμα 
και αντέχει για εξαιρετικό μεγάλο διάστημα. 
Το σύστημα φροντίζει ώστε περίπου το 80 % 
των σωματιδίων σκόνης που υπάρχουν στον αναρροφούμενο 
αέρα, να συγκρατείται ήδη στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος 
του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα, τα σωματίδια 
δεν καταλήγουν στο αφρώδες φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από 
τον κυκλώνα και επιστρέφουν στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σύστημα ταχείας στερέωσης
Για γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη 
στο φορείο καθοδήγησης της STIHL, χωρίς εργαλεία. 

STIHL Injection (i)
Βάση της τεχνολογίας έγχυσης καυσίμου 
«STIHL Injection» είναι ο αυτόματος έλεγχος 
παραμέτρων, που συλλέγει δεδομένα και αξι-
ολογεί ηλεκτρονικά την κατάσταση του κινητήρα σε κάθε περι-
στροφή. Έτσι το κύκλωμα ελέγχου αναγνωρίζει την κατάσταση 
λειτουργίας του μηχανήματος. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέ-
πτου προσδιορίζονται οι βέλτιστες τιμές για την παραγωγή του 
σπινθήρα και τον ψεκασμό του καυσίμου. Ο χρήστης απολαμβά-
νει την καλύτερη δυνατή απόδοση κάτω από τις τρέχουσες συν-
θήκες. Το αποτέλεσμα είναι άριστη επιτάχυνση, μέγιστη ισχύς, 
απλή εκκίνηση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα 
έγχυσης της STIHL δεν κάνει συμβιβασμούς στη ρύθμιση του  
κινητήρα, καθιστώντας περιττό το καρμπιρατέρ αλλά και τις 
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις με το χέρι.

Ρυθμιστής βάθους
Ακριβής ρύθμιση του βάθους της τομής από το πάνω μέρος της 
λαβής.

Γεωτρύπανα 

Πτυσσόμενο πλαίσιο μεταφοράς (BT 360)
Το γεωτρύπανο δύο χειριστών BT 360 έχει 
πτυσσόμενο πλαίσιο που επιτρέπει μεταφορά 
και φύλαξη του μηχανήματος με οικονομία 
χώρου.
 

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Η εργονομική λαβή πολλαπλών λειτουργιών 
είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο λαβής του 
γεωτρύπανου. Επιτρέπει εκκίνηση, σβήσιμο, 
ρελαντί και γκάζι με το ένα χέρι. 

Φρένο αρίδας QuickStop (BT 130)
Όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος, το φρένο 
γεωτρυπάνου QuickStop ενεργοποιείται μέσω 
του μηρού του χειριστή και σταματά αμέσως 
την αρίδα. Το φρένο επίσης παρεμποδίζει την 
ανάποδη περιστροφή της αρίδας. Έτσι, αν η 
αρίδα σφηνώσει στο έδαφος, μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα 
από την οπή με αριστερόστροφη περιστροφή του γεωτρυπάνου.

Κινητήρας STIHL 4-MIX ® (BT 130)
Ο κινητήρας STIHL 4 MIX ® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα 
δίχρονων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται 
σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην 
κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση.  
Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και  
λαδιού, δεν απαιτείται χωριστό κύκλωμα λίπανσης με εξαρτήμα-
τα όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.
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Δαχτυλίδι προστασίας και  
βιδωτή πλάκα ασφάλισης
Σετ εξαρτημάτων για τη σύνδεση κεφαλής με 
λαβή. Αποτελείται από μακρύ χαλύβδινο δα-
κτυλίδι προστασίας της λαβής, κυκλική σφή-
να, ασφαλιστική πλάκα και ασφαλιστική βίδα. 
Δημιουργεί μια εξαιρετικά σταθερή σύνδεση 
με σημαντικά πλεονεκτήματα:

 
επομένως καλή  σχέση απόδοσης/τιμής

EN 343: Προστασία από τη βροχή
Τα ενδύματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες της STIHL 
προστατεύουν τον χρήστη που εργάζεται έξω στη φύση από τη 
βροχή και τον αέρα, ενώ παράλληλα μεταφέρουν τον ιδρώτα 
προς τα έξω, μακριά από το σώμα, εξασφαλίζοντας ένα ευχάρι-
στο εσωτερικό κλίμα. Το πρότυπο EN 343 ορίζει δύο παραμέ-
τρους: την αδιαπερατότητα σε νερό (το πάνω νούμερο) και την 
αδιαπερατότητα σε ατμό (το κάτω νούμερο). Και τα δύο χαρα-
κτηριστικά κατατάσσονται σε 3 βαθμίδες, από τις οποίες η βαθ-
μίδα 3 εξασφαλίζει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές 
είναι στεγανοποιημένες με συγκόλληση. Παράδειγμα:

Προστασία από κοψίματα κατά EN 381
Το σύστημα προστασίας από κοψίματα της 
STIHL αποτελείται από υλικά που έχουν ανα-
πτυχθεί ειδικά για την STIHL. Τα προστατευτι-
κά ενδύματα της STIHL ελέγχονται από τους 
καταξιωμένους οργανισμούς ελέγχου SMP 
και KWF. Το υλικό αποτελείται από πολλαπλά 
στρώματα, είναι ελαφρύ και αναπνέει. Όταν η αλυσίδα έρχεται 
σε επαφή με το υλικό, τραβάει προς τα έξω πολλές μεμονωμέ-
νες ίνες που εμποδίζουν την κίνηση της αλυσίδας και μπλοκά-
ρουν την καμπάνα. Έτσι, η αλυσίδα ακινητοποιείται και ο κίνδυ-
νος τραυματισμού μειώνεται σημαντικά. Τα προϊόντα STIHL με 
προστασία από κοψίματα σ’ αυτό τον κατάλογο αναγνωρίζονται 
από το εξής σύμβολο: 

Σημαντική υπόδειξη: Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασί-
ας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυ-
ματισμούς. και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να 
δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστα-
τευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους 
εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα  
δασικών εργασιών12

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας13

 = αδιαπερατότητα σε νερό: εδώ βαθμός 3 κατά EN 343
 = αδιαπερατότητα σε ατμό: εδώ βαθμός 3 κατά EN 343

3
3

Ζώνες προστασίας σε άρβυλα για χειριστές αλυσοπριόνων

Προστατευόμενες  

ζώνες

Καλύμματα 

δαχτύλων

Ζώνες προστασίας σε προστατευτικά ενδύματα
Στα σύμβολα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 381, οι ζώνες 
προστασίας των προστατευτικών ενδυμάτων φαίνεται με  
πορτοκαλί χρώμα. Για μια περιγραφή των σημαντικότερων  
χαρακτηριστικών των προϊόντων, βλέπε σελίδα 222. 

Σχέδιο A Σχέδιο C

Μπροστινή/πίσω πλευρά Μπροστινή/πίσω πλευρά Μπροστινή/πίσω πλευρά Μπροστινή/πίσω πλευρά

Προειδοποιητική ενδυμασία κατά EN 471 και EN ISO 20471
Τα δύο πρότυπα ορίζουν την ελάχιστη επιφάνεια προειδοποιητι-
κού χρώματος (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας) και 
των αντανακλαστικών λωρίδων (για ορατότητα κατά τη διάρκεια 
της νύχτας), διακρίνοντας 3 κατηγορίες, όπου η κατηγορία 3 
έχει την καλύτερη προειδοποιητική λειτουργία. Η κατηγορία 
προστασίας αυξάνεται εάν συνδυάζετε παντελόνι με σακάκι, 
επειδή αυξάνεται η επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα και 
των αντανακλαστικών λωρίδων. Παράδειγμα:

2  =  Προειδοποιητικό χρώμα  εδώ κατηγορία 2 
και αντανακλαστικό υλικό: κατά EN ISO 20471

 

Τιμή SNR
Απλοποιημένη μείωση θορύβου (Simplified Noise Reduction, SNR) 
είναι η γενική απόσβεση του θορύβου που μπορεί να προσφέρει 
ένα μέσο για την προστασία της ακοής. Όσο υψηλότερη η τιμή SNR, 
τόσο καλύτερη είναι η απόσβεση του θορύβου. Για τα μηχανήματα 
της STIHL, η τιμή απόσβεσης M είναι καθοριστική. Για περισσό-
τερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της STIHL.

Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία
Ο δείκτης προστασίας από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UPF) δείχνει, κατά πόσο ο χρή-
στης των υφασμάτων αντηλιακής προστασίας 
ή προστασίας από UV μπορεί να παρατείνει 
την έκθεση στον ήλιο χωρίς να υποστεί βλάβη 
στο δέρμα. Ο δείκτης UPF είναι παρόμοιος με 
τον αντίστοιχο δείκτη για κρέμα αντηλιακής 
προστασίας (SPF). Φορώντας ύφασμα με δεί-
κτη UPF 20, ένα άτομο με τον τύπο δέρματος 
1 μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στον ήλιο κατά  
20 φορές, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο δέρμα. Η κλίμακα 
του προτύπου EN 13758-2 δίνει τιμές προστασίας έως UPF 40. 
Η κλίμακα του προτύπου UV 801 δίνει δείκτες που είναι ακόμα 
μεγαλύτεροι.

3
2

 = Προειδοποιητικό χρώμα: εδώ κατηγορία 3 κατά EN 471
 = Αντανακλαστικό υλικό: εδώ κατηγορία 2 κατά EN 471
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Ο συνέταιρός σας στη STIHL

Στον αντιπρόσωπο της STIHL είστε σε καλά χέρια για συμβουλές, 
εκπαίδευση και σέρβις. Σας βοηθά να διαλέξετε το μηχάνημα 
που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, σας  δίνει 
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή χρήση του και σας προσφέ-
ρει επαγγελματικό σέρβις. Έτσι, θα χαρείτε το μηχάνημα STIHL 
για πολλά χρόνια. 

Γνήσια ανταλλακτικά STIHL

Είναι δεδομένο ότι τα μηχανήματα STIHL έχουν το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Στην απίθανη όμως περίπτωση που το μηχάνημά 
σας πάθει βλάβη, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διατηρεί 
ένα απόθεμα από γνήσια ανταλλακτικά, που συμβάλλουν απο-
φασιστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής 
του μηχανήματός σας. Κατά κανόνα, τα γνήσια ανταλλακτι-
κά παραμένουν διαθέσιμα για δέκα χρόνια από τη διακοπή 
της παραγωγής του κάθε μοντέλου. Τα αναγνωρίζετε από  

το λογότυπο STIHL ή (στα μικρά ανταλλακτικά) από  
το χαρακτηριστικό γράμμα S.

Ελεγμένη ποιότητα STIHL

Η υψηλή ποιότητα των μηχανημάτων STIHL εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 
της επιχείρησής μας. Με τον τρόπο αυτό, η STIHL ικανοποιεί τα 
παγκόσμια πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για τη διαχείριση 
ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η STIHL εργά-
ζεται συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανημάτων 
της. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στον 
σχεδιασμό, στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τον εξοπλισμό. 

Για την ασφάλειά σας

Όλα τα προϊόντα, αν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις 
 οδηγίες χρήσης, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για  
τον χρήστη, άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον εργασίας, ζώα και 
αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο 
 χειρισμού πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ή / και τη χρή-
ση του προϊόντος και ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

www.stihl.gr

Η STIHL ενθουσιάζει όλους τους χρήστες των μηχανημάτων της με την απόλυτη ποιότητά τους και την αξιοπιστία τους.  

Προκειμένου και ο δικός σας ενθουσιασμός να διαρκέσει, θα βρείτε τα προϊόντα STIHL μόνο στον ειδικευμένο αντιπρόσωπό μας.

Ποιότητα STIHL
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Σήματα ελέγχου και γενικές οδηγίες

Γενικές σημειώσεις
1.  Οι τιμές που αναφέρονται σ’ αυτό 

τον κατάλογο είναι ενδεικτικές τιμές 
πώλησης σε ευρώ που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή και περιλαμ-
βάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέ-
μενης αξίας.

2.  Οι τιμές αυτού του καταλόγου βασί-
ζονται στους εταιρικούς τιμοκαταλό-
γους της 1ης Ιανουαρίου 2016. Η 
STIHL  διατηρεί το δικαίωμα να αλλά-
ξει τις συνιστώμενες τιμές λιανικής 
πώλησης

3.  Με την έκδοση του παρόντος  
καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι 
οι προηγούμενοι κατάλογοι.

4.  Τα στοιχεία και οι εικόνες του παρό-
ντος καταλόγου δεν δεσμεύουν τον 
κατασκευαστή. Διατηρούμε το δικαί-
ωμα αλλαγής της εφαρμοζόμενης τε-
χνολογίας, του σχεδιασμού, του χρώ-
ματος του εξοπλισμού και των τιμών.

5.  Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανή-
ματα STIHL αναγνωρίζονται από τον 
συνδυασμό χρωμάτων πορτοκαλί/
γκρι.

6.  Το παρόν έντυπο και όλα τα περιε-
χόμενά του προστατεύονται από τον 
νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιω-
μάτων, ειδικά του δικαιώματος ανα-
παραγωγής, μετάφρασης και επεξερ-
γασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πολλούς 
συνδυασμούς μηχανημάτων και εργα-
λείων για τις πιο ποικίλες εφαρμογές 
και ομάδες χρηστών. Για κανονικές συν-
θήκες λειτουργίας και σκοπούς χρήσης, 
σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσε-
τε τους συνδυασμούς που συνιστά η 
STIHL. Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρο-
νται στις οδηγίες χρήσης του μηχανήμα-
τός σας. Για ειδικές περιπτώσεις,  
απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντι-
πρόσωπο της STIHL. Εκείνος μπορεί να 
σας υποδείξει τον ιδανικό συνδυασμό 
για τις δικές σας απαιτήσεις.

Η STIHL προειδοποιεί:  
Προσοχή στις απομιμήσεις!  
Βλέπε την ιστοσελίδα μας:  
www.stihl.gr/piracy

ANDREAS STIHL AE 
Τατοϊου 45 
136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ 
www.stihl.gr

Εξυπηρέτηση πελατών: 
Τηλ: 210 – 80 02 500 
Fax: 210 – 80 02 290 
E-Mail: A.Stihl@stihl.gr

Τα προϊόντα STIHL ελέγχονται τακτικά από διεθνείς οργανισμούς δοκιμών.

Υποβάλλουμε τα προϊόντα μας στους ελέγχους αυτούς, επειδή τους θεωρούμε προέκταση των  
δικών μας δοκιμών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γνώμη αυτών των αμερόληπτων οργανισμών,  
προς το συμφέρον και των πελατών μας. Οι οργανισμοί δοκιμών χορηγούν σήματα ελέγχου που  
επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα και την υποδειγματική τεχνολογία των προϊόντων STIHL.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για  
την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς, βλέπε την ιστοσελίδα www.stihl.com/vib. 

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 μπορείτε να βρείτε 
στη  διεύθυνση www.stihl.com/reach.

Επεξήγηση σημάτων ελέγχου:

«Ελεγμένη ασφάλεια»: Εθελούσια πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών. Το 
σήμα GS αναφέρει τον οργανισμό που πραγματοποίησε τη δοκιμή.

Σήμα ελέγχου από την DLG (= Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Γερμανική Εταιρεία 
Αγροτικής Οικονομίας). Μια ανεξάρτητη επιτροπή από επίτιμα μέλη καθορίζει τα κριτήρια 
δοκιμής και τους  κανόνες αξιολόγησης, και αποφασίζει για τη χορήγηση του σήματος  
ελέγχου. Ένας έλεγχος «Signum Test» κατά κανόνα διαρκεί 6 έως 12 μήνες. Για εκθέσεις 
δοκιμών, βλέπε www.dlg-test.de.

Το σήμα ελέγχου «KWF-Profi» χορηγείται από την Επιτροπή Δασοκομίας και Δασονομίας 
(Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) σε εξοπλισμό δασικών εργασιών ο  
οποίος ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, ασφάλειας, εργονομίας και φιλικότητας 
προς το περιβάλλον. Το σήμα εκδίδεται μόνο μετά από εντατικές δοκιμές στην πράξη, από 
επαγγελματίες χρήστες.  
Το σήμα ελέγχου «KWF-Standard» απονέμεται σε προϊόντα που επίσης υποβάλλονται σε 
απαιτητικές δοκιμές στην πράξη, αλλά τα οποία βάσει του σχεδιασμού τους δεν προορίζο-
νται για δασικές εφαρμογές, αλλά π.χ. για τη γεωργία, τη διαμόρφωση τοπίων ή για ατομική 
ή ερασιτεχνική χρήση.   ορισμένα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Για εκθέσεις δοκιμών, 
βλέπε www.kwf-online.de.

Το παρόν σήμα (RAL-UZ 129) χορηγείται από τον οργανισμό RAL (Γερμανικός Οργανισμός 
για τη Διασφάλιση και τη Σήμανση Ποιότητας) για μηχανήματα κήπου με ιδιαίτερα χαμηλή 
στάθμη θορύβου και χαμηλές τιμές εκπομπής ρύπων και τα οποία σέβονται το περιβάλλον 
και την υγεία, ειδικά σε χώρους με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θόρυβο. Για περισσότερες  
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.blauer-engel.de.

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα καθιερώθηκε το 1992 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Από 
το «λουλούδι» αυτό, ο ευρωπαίος καταναλωτής μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για προϊόν 
υψηλής ποιότητας, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητους 
εθνικούς φορείς στα διάφορα κράτη μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα www.eu-ecolabel.de.

Όλα τα υποδήματα και ενδύματα GORE-TEX ® καλύπτονται από την εγγύηση Guaranteed to 
Keep You Dry™ για αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία και αμείωτες ιδιότητες αναπνοής 
σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Τα προϊόντα με το σήμα Oeko-Tex ® έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρό-
τυπο Oeko-Tex ® 100. Το πρότυπο Oeko-Tex ® Standard 100 είναι ένα ενιαίο, παγκόσμιο 
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τις πρώτες 
ύλες έως τα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι επιβλαβών υλικών καλύπτουν μεταξύ άλλων ουσίες 
των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή υπόκειται σε κανονισμούς και χημικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Το σήμα αυτό χαρακτηρίζει ελεγμένα ενδύματα προστασίας από κοψίματα για χειριστές 
αλυσοπριόνων χειρός, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 381 EN 17249 ή EN 20345.

Το νέο πρότυπο EN ISO 20471 για την προειδοποιητική ενδυμασία έχει αντικαταστήσει 
το προηγούμενο πρότυπο EN 471 από τον Οκτώβριο του 2013. Προειδοποιητική  
ενδυμασία που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 471 επιτρέπεται να πωλείται  
μέχρι την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου.  
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