
TITELVARIANTE 
Motorsäge

K
a

ta
lo

g
 2

0
2

0 TITELVARIANTE 
¡MOW

K
a

ta
lo

g
 2

0
2

0
Κ

α
τά

λ
ο

γο
ς

 2
0

2
0

w
w

w
.s

t
ih

l
.g

r
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Τυπώθηκε σε χαρτί με πιστοποίηση PEFC. Η πιστοποίηση PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) προωθεί την αειφόρο εκμετάλλευση των 
δασών, με σκοπό να διασφαλίζονται τα δασικά οικοσυστήματα για τις επόμενες γενιές. Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων 
για την απονομή του σχετικού σήματος. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χαρτί με πιστοποίηση PEFC δείχνουν την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά θέματα και την 
υπευθυνότητά τους στη διαχείριση του ξύλου ως πολύτιμης πρώτης ύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.pefc.de.
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«Ο κατάλ-
ληλος εξο-
πλισμός για 
κάθε εργασία»

Dr. Nikolas Stihl
Πρόεδρος Συμβουλευτικής  
Επιτροπής STIHL

Στόχος μας είναι να κάνουμε την εργασία σας όσο γίνεται 
πιο εύκολη με μηχανήματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε 
απόλυτα. Εννοείται ότι το αυτό ισχύει και για τα πολυάριθμα 
νέα προϊόντα που σας παρουσιάζουμε σ’ αυτό τον κατάλογο.

Για παράδειγμα, τα εύχρηστα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα 
του νέου μας συστήματος AS: μηχανήματα για την καθημερι-
νή περιποίηση κήπων και κτημάτων, που σας βοηθούν να κάνε-
τε τις μικρές εργασίες σε ελάχιστο χρόνο. Ειδική μνεία αξίζει 
το STIHL GTA 26: Ο νέος μας κόφτης κλαδιών που, παρά 
τις μικρές του διαστάσεις, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλευρο 
εργαλείο για τις εργασίες στον κήπο. Ιδανικό, όταν θέλετε να 
κάνετε πραγματικότητα τον κήπο που ονειρεύεστε. Θα εκπλα-
γείτε πόσο ευχάριστες γίνονται οι δουλειές στον κήπο σας με 
τα νέα επαναφορτιζόμενα μηχανήματά μας.

Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά ξεφυλλίζοντας τον κατάλο-
γό μας – και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας!

ΤΆ ΠΡΟΪΟΝΤΆ STIHL ΕΛΕΓΧΟΝΤΆΙ ΤΆΚΤΙΚΆ ΆΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΟΡΓΆΝΙΣΜΟΥΣ 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. 

ΓΕΝΙΚΕΣ 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 προστιθέμενης αξίας. 

2.  Οι τιμές που αναφέρονται σ’ αυτό τον κατάλογο 
είναι οι συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης, 
οι οποίες βασίζονται στους τιμοκαταλόγους 
της 1ης Ιανουαρίου 2020. Η STIHL διατηρεί το 
δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές αυτές. 

3.  Με την έκδοση του παρόντος καταλόγου 
παύουν να ισχύουν όλοι οι προηγούμενοι 
κατάλογοι. 

4.  Τα στοιχεία και οι εικόνες του παρόντος 
καταλόγου δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστή. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της εφαρ-
μοζόμενης τεχνολογίας, του σχεδιασμού, του 
χρώματος του εξοπλισμού και των τιμών. 

5.  Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανήματα 
STIHL αναγνωρίζονται από τον συνδυασμό 
χρωμάτων πορτοκαλί/γκρι. 

6.  Το παρόν έντυπο και όλα τα περιεχόμενά του 
προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματι-
κής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη όλων των 
δικαιωμάτων, ειδικά του δικαιώματος αναπα-
ραγωγής, μετάφρασης και επεξεργασίας με 
ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πολλούς συνδυ-
ασμούς μηχανημάτων και εργαλείων για τις 
πιο ποικίλες εφαρμογές και ομάδες χρηστών. 
Για κανονική χρήση, σας συμβουλεύουμε να 
χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς που συνιστά 
η STIHL. Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας. Για ειδικές 
περιπτώσεις, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο 
αντιπρόσωπο 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

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΆΤΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

«Ελεγμένη ασφάλεια»: Εθελούσια πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών. Το σήμα 
GS αναφέρει τον οργανισμό που πραγματοποίησε τη δοκιμή. 
www.tuv.com.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις συνθήκες ελέγχου για τα σήματα ελέγχου στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες: 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 σήμα-
τος ελέγχου. Ένας έλεγχος «SignumTest» κατά κανόνα διαρκεί 6 έως 12 μήνες. Για  
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dlg.org.

Το σήμα DLG αποδίδεται μετά από εκτενή δοκιμή χρηστικής αξίας της DLG σύμφωνα με 
ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα κριτήρια αξιολόγησης για γεωτεχνικά προϊόντα. Η DLG 
αξιολογεί με ουδετερότητα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dlg.com.

Το σήμα ελέγχου «KWF-Profi» χορηγείται από την Επιτροπή Δασοκομίας και Δασονομίας 
(Kuratorium fur 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 ελέγχου «KWF-Standard» απονέμεται σε προϊόντα που δεν προορίζο-
νται για δασικές εφαρμογές, αλλά π.χ. για τη γεωργία, τη διαμόρφωση τοπίων ή τη συλλογή 
καυσόξυλων από ιδιώτες. Με το μπλε σήμα «WF-Test» διακρίνονται προϊόντα των οποίων 
έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία ορισμένα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kwf-online.de.

Το περιοδικό ÖKO-TEST ελέγχει προϊόντα όλων των πιθανών ειδών, κυρίως ως προς τη φιλικότητα 
προς το περιβάλλον και την απουσία βλαβερών ουσιών. Σε προϊόντα με υποδειγματικά χαρακτη-
ριστικά απονέμεται η ετικέτα ÖKO-TEST. Πρόκειται για τη σφραγίδα ποιότητας με τη μεγαλύτερη 
απήχηση στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oekotest.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. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.gore-tex.de.

Τα προϊόντα με το σήμα Oeko-Tex® έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
Oeko-Tex® 100. Το πρότυπο Oeko-Tex®1 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. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oeko-tex.com.

Το σήμα αυτό χαρακτηρίζει τα 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.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ2 411





Πίνακας  
περιεχομένων 
ƒ

1  ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

στη σελίδα 8

2 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

στη σελίδα 38

3  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ  
στη σελίδα 46

4  ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

στη σελίδα 82

5  ΣΥΣΤΗΜΑ KOMBI ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI 

στη σελίδα 96

6  ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ, 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 

στη σελίδα 108

7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

στη σελίδα 152

8  ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ 

στη σελίδα 184

9  ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

στη σελίδα 200

10  ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 

στη σελίδα 212

11  ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

στη σελίδα 214

12  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

στη σελίδα 220

13  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

στη σελίδα 256

14 ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 

στη σελίδα 266

15 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

στη σελίδα 286

16  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

στη σελίδα 297

17  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

στη σελίδα 308

18  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

στη σελίδα 346

 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 

στη σελίδα 394
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FUNCTION SensoTouch – 
Το έξυπνο γάντι προστα-
σίας

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ αποτε-
λούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας – ακόμα 
και στον κήπο, στη δασοκομία, στη γεωργία και 
στις οικοδομές. Τα γάντια προστασίας FUNCTION 
SensoTouch είναι σχεδιασμένα ειδικά για οθόνες 
αφής και δεν χρειάζεται να τα βγάλετε για να χειρι-
στείτε την ψηφιακή σας συσκευή.

GTA 26 – Δυνατός επανα-
φορτιζόμενος κόφτης 
κλαδιών σε εύχρηστο 
μέγεθος

Μη σας ξεγελούν οι μικρές του διαστάσεις! Ο κόφτης 
κλαδιών GTA 26 επιφυλάσσει μεγαλεία για τον ιδι-
ωτικό κήπο. Στο κλάδεμα δέντρων και θάμνων, στον 
τεμαχισμό υλικού κοπής αλλά και στις ξυλοκατασκευ-
ές, πείθει με την υψηλή απόδοση κοπής, την αθόρυβη 
λειτουργία, την πολύ καλή εργονομία και τον μεγάλο 
χρόνο λειτουργίας του – χάρη στην ανταλλασσόμενη 
μπαταρία AS 2 με τάση 10,8 V.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ƒ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ  
μηχανήματα

12 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ HSA 26
13 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ GTA 26
14 ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2
14 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AL 1
19 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FSA 57
25 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MSA 220 C-B
26 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ  

ΓΚΑΖΟΝ RMA 443 PC
26 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ  

ΓΚΑΖΟΝ RMA 448 PC
31 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BGA 86
34 ΚΟΥΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αλυσοπρίονα και  
τηλεσκοπικά  
αλυσοπρίονα

50 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 151 C-E
50 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 194 C-E
59 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 261 C-M ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3
61 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ MS 151 TC-E
61 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ MS 194 T
63 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ MS 151 C-E

Σύστημα Kombi και  
σύστημα Multi
101 ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ HL-KM 145°, ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 60 CM

Χορτοκοπτικά και  
κοπτικά μηχανήματα
176 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ AUTOCUT C 3-2
176 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLYCUT C 3-2
183 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ  

ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ POLYCUT

Συστήματα καθαρισμού
224 ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BR 800 C-E
238 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ RA 90 ΚΑΙ RA 110

Εξοπλισμός  
ατομικής προστασίας
320 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ  

CHAPS 360°
320 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ  

PROTECT MS 360°
338 ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ ADVANCE X-VENT BT  
340 ΛΟΥΡΙ ΠΙΓΟΥΝΙΟΥ
340 ΣΕΤ ΩΤΑΣΠΙΔΩΝ BT 
344 ΓΑΝΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FUNCTION SENSOTOUCH

Κατάστημα STIHL  
με επώνυμα προϊόντα
348 STRONG ROOTS
362 URBAN
368 WILD KIDS
378 TIMBERSPORTS®
387 BRAND COLLECTION
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ΙΣΧΥΣ ΜΕ  
ΣΥΣΤΗΜΑ. ΟΙ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΣ.
ƒ

12  Σύστημα AS

16 ΣΕΙΡΑ AI

18  Σύστημα AK

24  Σύστημα AP

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 9
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Πραγματικά πακέτα 
ισχύος  
ƒ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
Η περιποίηση δασών και χώρων πρασίνου θέτει πολλές απαιτήσεις σε άνθρωπο και μηχανή – και αυτό, φυσικά, ισχύ-
ει και στο θέμα της αντοχής. Με τις τέσσερις σειρές επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων, δίνουμε την κατάλληλη 
απάντηση: ισχυρά, εύχρηστα και ευέλικτα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Είτε είστε 
ιδιώτης είτε επαγγελματίας, με τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL είστε πάντα βέβαιος για αξιόπιστη 
ισχύ.

Η ΑΝΕΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 
 
Με τις μικρές τους διαστάσεις, τα εύχρη-
στα μηχανήματα του νέου συστήματος 
AS είναι ιδανικά για την περιστασιακή 
περιποίηση κτημάτων και κήπων. Η ανταλ-
λασσόμενη μπαταρία δίνει την ενέργεια 
που χρειάζεστε.

ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙ-
ΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 
 
Χάρη στον γρήγορο και απλό χειρισμό 
τους, τα μηχανήματα της σειράς AI 
προσφέρουν την καλύτερη λύση για να 
δημιουργήσετε τον κήπο των ονείρων σας. 
Για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπα-
ταρία, δεν χρειάζεται παρά να συνδέσετε 
το μηχάνημα στην πρίζα.

ΑΨΟΓΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
Το σύστημα AK πείθει με την υψηλή ισχύ 
και την μεγάλη αντοχή του. Χάρη στο ευέ-
λικτο πρόγραμμα μηχανημάτων, μπορείτε 
να εφοδιαστείτε κατάλληλα για κάθε 
δουλειά στον κήπο. Όλες οι μπαταρίες AK 
συνδυάζονται με όλους τους σταθμούς 
φόρτισης της σειράς AL και όλα τα μηχα-
νήματα του συστήματος AK.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΑ: Η 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΧΥΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 
Το σύστημα AP περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα από ισχυρά επαναφορτιζόμενα 
μηχανήματα. Με την υψηλή ισχύ και τον 
μεγάλο χρόνο λειτουργίας τους, είναι 
ιδανικά για την επαγγελματική περιποίηση 
τοπίων, κήπων και δέντρων. Παράλληλα, 
χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου που 
εκπέμπουν, αποτελούν ιδανική επιλογή για 
δημοτικές υπηρεσίες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ10 11
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3 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι χόρτου
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα

Σύστημα AS
ƒ

• Για ιδιώτες

•  Για τη συντήρηση κτημάτων και κήπων

•  Με ισχυρή μπαταρία AS 2

Τηλεσκοπικός σωλήνας για HSA 25
Επιτρέπει την εργασία σε όρθια στάση. Υποδοχή μπαταρίας στη 
λαβή χειρισμού, τηλεσκοπικός σωλήνας 95–110 cm χωρίς διαβαθ-
μίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής 
αντίστασης.

Κωδικός 4515 710 7100 47,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

HSA 26
 3   

10,8 V • 0,7 kg 1

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, 
για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπι-
στικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημέ-
νη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. 
Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων 
σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, 
γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης 
φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της 
μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊ-
όντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25.  
Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχάνημα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα  193. 

Στο σετ περιλαμβάνονται:

1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x φορτιστής AL 1 
1 x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη 
1 x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη 
1 x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση 
σε τοίχο

HSA 26 ΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΥ,  
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
Μήκος κοπής  20 cm

79,00 €Κωδικός HA03 011 3500

ΣΕΤ HSA 26 ΜΕ AS 2 ΚΑΙ AL 1
Μήκος κοπής  20 cm

139,00 €Κωδικός HA03 011 3516

NEO

gta 26
 3   

10,8 V • 1,2 kg 2

Πολύπλευρος επαναφορτιζόμενος κόφτης κλαδιών. Για κλάδεμα δέ-
ντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με 
αλυσίδα 1/4-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθη-
τική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς 
εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, 
ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως 
χωριστό μηχάνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 298.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x φορτιστής AL 1 
1 x λάμα Light, 10 cm 
1 x αλυσίδα 1/4-PM3, 10 cm 
1 x Multioil Bio, 50 ml 
1 x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση 
σε τοίχο

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020 
GTA 26 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ,  
ΜΕ MULTIOIL BIO, 50 ML
Μήκος λάμας  10 cm

99,00 €Κωδικός GA01 011 6908

ΣΕΤ GTA 26 ΜΕ AS 2 ΚΑΙ AL 1
Μήκος κοπής  10 cm

159,00 €Κωδικός GA01 011 6918

Χρόνοι φόρτισης μπα-
ταρίας, χρόνοι εργασίας 
ανά φόρτιση μπαταρίας 
και αυτονομία μπαταρίας

ΒΛΈΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 14
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης 
σε ευρώ

2  Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί  
η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη

3 Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
1 Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020 4   Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

NEO

Μπαταρία AS 2
Ελαφριά, μικρή και ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 10,8 V. Συμβατή 
με όλα τα μηχανήματα 10,8 V του συστήματος STIHL AS (όχι για 
HSA 25). Ενέργεια μπαταρίας 28 Wh 2, βάρος 0,22 kg.

Κωδικός EA02 400 6500 39,00 €

NEO

Φορτιστής AL 1
230 V. Συμβατός με τη μπαταρία STIHL AS 2, με ένδειξη κατά-
στασης λειτουργίας (λυχνίες). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. 
Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.

Κωδικός EA03 430 2500 39,00 €

                              AS 2         

Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας (λεπτά) Χωρητικότητα: 80 %/100 %

AL 1

55 / 70 min

Αυτονομία μπαταρίας 3 (υποδειγματική χρήση) Χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας (έως … λεπτά) 4

HSA 26 NEO 1  

Κοπή καθαρισμού: έως  
… σφαίρες πύξου

30 σφαίρες 110

gta 26 NEO

Μέγιστος αριθμός τομών  
(κλαδιά Ø 4 cm)

80 τομές 25

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ14
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3 Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
4  Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι  

ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος με μπαταρία
2 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

ΣΕΙΡΑ AI
ƒ

• Για ιδιώτες

• Για μικρές εργασίες στον κήπο

•  Με ενσωματωμένη μπαταρία για  
γρήγορο, απλό χειρισμό

HSA 45
 2   

18 V • 2,3 kg 1

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή από-
δοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους  
χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με από-
σταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστα-
σία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη 
μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. 
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοι-
χα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 193.

Μήκος κοπής  50 cm
139,00 €Κωδικός 4511 011 3501

FSA 45
 2   

18 V • 2,3 kg 1

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές 
εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. 
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατά-
στασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς 
εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ 
άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε 
μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστα-
τήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80 %/100 % 
αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλι-
σμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 173.

Κωδικός 4512 011 5701 139,00 €

BGA 45
 2   

18 V • 2,2 kg 1

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα  
μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία  
ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος 
φόρτισης μπαταρίας 210/300 λεπτά (80 %/100 % αντίστοιχα). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 230.

Κωδικός 4513 011 5901 139,00 €

Αυτονομία μπαταρίας 3 (υποδειγματική χρήση)
Χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση 
μπαταρίας (έως … λεπτά) 4

HSA 45
Φράχτης: έως ... m²

80 m² 40

BGA 45 Στεγνά φύλλα πάνω  
σε άσφαλτο: έως ... m²

200 m² 10

FSA 45 Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m /  
Γκαζόν: έως ... m²

250 m / 
50 m² 20 / 12

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 17
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1 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα 4 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
2 Βάρος χωρίς μπαταρία 5 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
3 Με λάμα και αλυσίδα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας

Σύστημα AK
ƒ

• Για απαιτητικούς ιδιώτες

•  Για μεγάλες εργασίες στον κήπο του 
σπιτιού  

•  Με ισχυρή ανταλλασσόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου AK 

MSA 140 C-B
  5  

36 V • 2,6 kg 1

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του 
κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Απόδοση κοπής 
αυξημένη κατά 25% σε σχέση με το MSA 120 C-B. Μαλακή λαβή, 
γρήγορη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντωτήρα 
αλυσίδας STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή 
απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα εχνικά χαρακτηριστικά, 
βλέπε σελίδα 78.

MSA 140 C-B ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 3

Μήκος λάμας  30 cm
259,00 €Κωδικός 1254 011 5844

ΣΕΤ MSA 140 C-B ΜΕ AK 30 ΚΑΙ AL 101 3

Μήκος λάμας  30 cm
359,00 €

MSA 120 C-B
  5  

36 V • 2,7 kg 1

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του 
κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Μαλακή λαβή, γρήγο-
ρη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας 
STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή απόδοση 
κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
σελίδα 78.

MSA 120 C-B ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 3

Μήκος λάμας  30 cm
229,00 €Κωδικός 1254 011 5874

ΣΕΤ MSA 120 C-B ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101 3

Μήκος λάμας  30 cm
299,00 €

HSA 56
 5   

36 V • 2,9 kg 2

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή 
απόδοση κοπής, για θάμνους και φράχτες γύρω από το σπίτι. 
Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 30 mm, 
ενσωματωμένος προφυλακτήρας με σχήμα σταγόνας για προστασία 
από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού. Για περισσότερες 
 πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, βλέπε σελίδα 193.

HSA 56 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
Μήκος κοπής  45 cm

189,00 €Κωδικός 4521 011 3504

ΣΕΤ HSA 56 ΜΕ AK 10 ΚΑΙ AL 101
Μήκος κοπής  45 cm

249,00 €

Eπισκόπηση στοιχείων:  
Χρόνοι ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ώρες 
εργασίας ανά φόρτιση 
και γκάμα μπαταριών

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 23

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

FSA 57
 5   

36 V • 2,7 kg 4

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίη-
ση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 
mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα 
του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για 
κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με 
βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που 
εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Προαιρετικά εφοδι-
άζεται επίσης με κεφαλή μαχαιριών PolyCut 3-2. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, βλέπε σελίδα  173.

FSA 57 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
189,00 €Κωδικός 4522 011 5734

ΣΕΤ FSA 57 ΜΕ AK 10 ΚΑΙ AL 101
249,00 €

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 19

1

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ18



2  Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κυψελών.  
Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη 
κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1  Βάρος χωρίς μπαταρία
3 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

C = Εξοπλισμός άνεσης

HLA 56
 3   

36 V • 3,8 kg 1

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών 
φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης 
κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη 
από -45° έως + 90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. 
Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, βλέπε σελίδα 198.

HLA 56 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
239,00 €Κωδικός HA01 011 2904

ΣΕΤ HLA 56 ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101
319,00 €

Παρελκόμενα: 
Προέκταση 
σωλήνα  
HLA

Βλέπε  
σελίδα 21

135°

RMA 235
 3   

36 V • 14,0 kg 1

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με 
πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή 
στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουρ-
γίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής. Αναδιπλούμενη λαβή με 
δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο 
χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, βλέπε σελίδα 136.

RMA 235 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
199,00 €Κωδικός 6311 011 1411

ΣΕΤ RMA 235 ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101
299,00 €

RMA 339 C
 3   

36 V • 16,0 kg 1

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κο-
πής 37 cm για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Με αυτόματο έλεγχο 
ταχύτητας και βελτιστοποιημένο μαχαίρι με ροή για μεγαλύτερη 
διάρκεια εργασίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενο 
ύψος και άνετο μονοκόμματο τιμόνι. Παραδίδεται με πτυσσόμενο 
χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, βλέπε σελίδα 136.

RMA 339 C ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
349,00 €Κωδικός 6320 011 1420

ΣΕΤ RMA 339 C ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101
449,00 €

Μπαταρίες AK
Συμβατές με το σύστημα 
STIHL AK. Ελαφριές 
μπαταρίες ιόντων λιθίου με 
ένδειξη κατάστασης φόρτι-
σης (τέσσερις λυχνίες LED). 
Διατίθενται σε διάφορες 
κλάσεις ενέργειας.

AK 10 
Ενέργεια μπαταρίας 72 Wh 2, 0,8 kg
Κωδικός

4520 400 6515

79,00 €

AK 20 
Ενέργεια μπαταρίας 144 Wh 2, 1,2 kg
Κωδικός

4520 400 6518

119,00 €

AK 30 
Ενέργεια μπαταρίας 180 Wh 2, 1,3 kg
Κωδικός

4520 400 6512

164,00 €

Κανονικός 
φορτιστής  
AL 101
230 V. Συμβατός με μπατα-
ρίες AK και AP της STIHL. 
Με ένδειξη κατάστασης  
λειτουργίας (LED). Τύλιγμα 
καλωδίου με ταινία βέλκρο. 
Δυνατότητα στερέωσης στον 
τοίχο.

Κωδικός

4850 430 2520

50,00 €

Τσάντα  
μεταφοράς  
μπαταρίας
Ελαφριά και ανθεκτική 
τσάντα για απλή μεταφορά 
και καθαρή φύλαξη των 
παρελκομένων για τα επα-
ναφορτιζόμενα μηχανήματα 
STIHL, π.χ. μια μπαταρία 
μαζί με έναν φορτιστή.

Κωδικός

0000 881 0520

25,20 €

Ταχυφορτι-
στής  
AL 300
230 V. Για μπαταρίες AK, AP 
και AR της STIHL. Δυνατότη-
τα ανάρτησης σε τοίχο, δυ-
νατότητα τυλίγματος καλω-
δίου, με ένδειξη κατάστασης 
λειτουργίας (λυχνία LED) και 
ενεργό ψύξη μπαταρίας.

Κωδικός

4850 430 5500

99,00 €

ΚΑΠΑΚΙ για  
υποδοχή  
μπαταρίας AK
Κλείνει την υποδοχή της 
μπαταρίας στα επαναφορ-
τιζόμενα μηχανήματα της 
σειράς STIHL AK (εκτός από 
το RMA 235 και το RMA 
339/RMA 339 C). Προστα-
τεύει από τη σκόνη και άλλες 
ακαθαρσίες σε μεγάλα 
διαστήματα φύλαξης.

Κωδικός

4520 602 0900

4,20 €

Προέκταση 
σωλήνα HLA
Κατασκευασμένη από  
αλουμίνιο. Αύξηση εμβέλει-
ας 50 cm. Για χρήση στον 
επαναφορτιζόμενο φρα-
χτοκόπτη HLA 56, βάρος 
500 gr.

Κωδικός

HA01 820 5000

37,70 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελ-
ματίες της 
STIHL
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ 
ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΟ ΕΠΑ-
ΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ 
STIHL!

Η STIHL προσφέρει 
μια μεγάλη επιλογή 
σε μπαταρίες για τα 
επαναφορτιζόμενα 
μηχανήματα των 
συστημάτων AK και 
AP. Για να είστε πάντα 
άριστα εξοπλισμένος 
για την εργασία σας, η 
STIHL δίνει συγκεκρι-
μένες συστάσεις για 
την κατάλληλη μπατα-
ρία κάθε προϊόντος. Οι 
συστάσεις μας συνδυ-
άζουν την μεγαλύτερη 
ισχύ και χρόνο λειτουρ-
γίας της μπαταρίας 
με μικρό βάρος και 
καλή κατανομή του 
βάρους. Έτσι μπορείτε 
να είστε βέβαιος ότι το 
μηχάνημά σας θα έχει 
την υψηλότερη δυνατή 
απόδοση.

BGA 56
 3   

36 V • 2,1 kg 2

Εργονομικός, καλοζυγισμένος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας με 
λεπτή γραμμή σχεδίασης, για ευχάριστη και ξεκούραστη  
εργασία. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, σωλήνας αέρας  
μεταβλητού μήκους με τρεις θέσεις ρύθμισης για άριστη  
αξιοποίηση της δύναμης του αέρα. Βάρος 2,1 kg b. Για  
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και  
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 230.

BGA 56 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
149,00 €Κωδικός 4523 011 5904

ΣΕΤ BGA 56 ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101
249,00 €

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ20 21
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 Συνιστώμενες μπαταρίες 3   Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες  
είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης  
και το υλικό που κόβεται

 Μειωμένη απόδοση μηχανήματος1 Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
2 Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

AK 10 AK 20 AK 30

Ενέργεια μπαταρίας (Wh) 72 144 180

Αυτονομία μπαταρίας 1 (υποδειγματική χρήση)

MSA 120 C-B
Κοπή δοκαριού  

(10 x10 cm): έως … τομές

50 τομές 2 120 τομές 150 τομές

MSA 140 C-B
Κοπή δοκαριού  

(10 x 10 cm): έως … τομές

50 τομές 2 120 τομές 2 180 τομές

FSA 57  NEO - Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020
Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m /  

Γκαζόν: έως ... m²

625 m /  
125 m²

1.250 m /  
250 m²

1.500 m /  
300 m²

HSA 56

Φράχτης: έως ... m²

175 m² 350 m² 420 m²

HLA 56

Φράχτης: έως ... m²

190 m² 380 m² 460 m²

RMA 235

Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m²

125 m² 250 m² 300 m²

RMA 339 C

Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m²

180 m² 2 370 m² 400 m²

AK 10 AK 20 AK 30

Ενέργεια μπαταρίας (Wh) 72 144 180

Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας (λεπτά) Χωρητικότητα: 80 %/100 %

AL 101

70 / 95 135 / 180 160 / 205

AL 300

30 / 45 35 / 55 35 / 60

Χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας (έως … λεπτά) 3

STIHL MSA 120 C-B 18 40 55

STIHL MSA 140 C-B 18 40 45

STIHL FSA 57 (με μαχαίρια PolyCut 3-2 / ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑYTOCUT C 3-2)  

NEO – Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020
25 50 60

STIHL HSA 56 50 100 120

STIHL HLA 56 50 100 120

STIHL BGA 56 13 25 30

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ22 23
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1 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα 3 Με λάμα και αλυσίδα
2  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

4 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)

Σύστημα AP
ƒ

• Για επαγγελματίες

•  Για την περιποίηση κήπων, τοπίων και 
δέντρων

•  Με ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου 
AP ή επινώτιες μπαταρίες AR

MSA 160 C-B
   4 

36 V • 3,1 kg 1

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε χώρους με  
ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με 
αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής. Για  
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 78.

MSA 160 C-B ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 3

Μήκος λάμας  30 cm
385,00 €Κωδικός 1250 200 0115

ΣΕΤ MS 160 C-B ΜΕ AP 200 ΚΑΙ AL 101 3

Μήκος λάμας  30 cm
585,00 €Κωδικός 1250 200 0117

MSA 200 C-B
   4 

36 V • 3,3 kg 1

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο υψηλής απόδοσης για χρήση σε 
χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Απόδοση κοπής αυξημένη 
κατά 44% σε σχέση με το MSA 160 C-B. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με 
αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, μεταλ-
λικά νύχια στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 78. Για 
την έκδοση ξυλογλυπτικής, δείτε τη σελίδα 63.

MSA 200 C-B ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 3

Μήκος λάμας  30 cm
449,00 €Κωδικός 1251 200 0112

Μήκος λάμας  35 cm
449,00 €Κωδικός 1251 200 0113

NEO

MSA 220 C-B
   4

36 V • 3,6 kg 1

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο. Απόδοση κοπής 
αυξημένη έως κατά 20% σε σχέση με το MSA 200 C-B. Η υψηλή 
αξιοπιστία και τα επαγγελματικά κοπτικά εξαρτήματα επιτρέπουν τις 
πιο ποικίλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα ρίψη, αποκλάδωση και 
τεμαχισμό δέντρων και δημιουργία ξυλοκατασκευών. Εύχρηστο, ερ-
γονομικό και απλό στον χειρισμό. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, 
τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 
3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, μεταλλικά νύχια 
στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 78.

Μήκος λάμας  40 cm
499,00 €Κωδικός 1251 200 0123

MSa 161 T
   4 

36 V • 2,5 kg 1

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική 
περιποίηση δέντρων για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον 
θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση 
κοπής, βελτιωμένα χειριστήρια, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι 
της καμπάνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξο-
πλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 78.

MSA 161 T ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 3

Μήκος λάμας  25 cm 
445,00 €Κωδικός 1252 200 0067

Μήκος λάμας  30 cm 
445,00 €Κωδικός 1252 200 0068

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 25
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1 Βάρος χωρίς μπαταρία
2   Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ C = Εξοπλισμός άνεσης P = ΑΠΟΔΟΣΗ
R = Μοντέλο για κλάδεμα (στα ψαλίδια μπορντούρας) T = 1 ταχύτητα
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
R =  Μοντέλο για κλάδεμα  

(στα ψαλίδια μπορντούρας)

NEO

RMA 448 PC
  2  

36 V • 24,0 kg 1

Δυνατή επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 
46 cm για μεσαίες εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και 
αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός 
ρυθμιστής ύψους κοπής, πρόσθετο σύστημα αυτοκίνησης και πτυσ-
σόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος για άνετη εργασία. Παραδίδεται 
με αναδιπλούμενο  χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότη-
τας. Με δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για χρήση εν σειρά. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 136.

RMA 448 PC ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
649,00 €Κωδικός 6358 011 1416

Άλλες εκδόσεις: RMA 448 TC 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 136

Eπισκόπηση στοιχείων: 
Χρόνοι ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ώρες 
εργασίας ανά φόρτιση  
και γκάμα μπαταριών

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 36

NEO

RMA 443 C
  2  

36 V • 23,0 kg 1

Ευέλικτο χλοοκοπτικό με μπαταρία με 41 cm πλάτος κοπής για 
μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Με αυτόματη ρύθμιση 
στροφών και με μαχαίρια με βελτιστοποίηση ροής για μεγαλύτερη 
διάρκεια λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και 
ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι 
COMFORT για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλού-
μενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 136.

RMA 443 C ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
499,00 €Κωδικός 6338 011 1411

ΣΕΤ RMA 443 C ΜΕ AP 200 ΚΑΙ AL 101
689,00 €Κωδικός 6338 200 0046

HSA 86
   2 

36 V • 3,7 kg 1

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση  
κοπής, μικρό βάρος και σταθερό αριθμό στροφών υπό φορτίο, 
ακόμα και κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Απόσταση δοντιών 33 mm, 
μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε δύο διαφορετικά μήκη, βιδωτός 
προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
βλέπε σελίδα 193.

Μήκος κοπής 62 cm
339,00 €Κωδικός 4851 011 3526

HSA 94 R
   2 

36 V • 4,1 kg 1

Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντού-
ρας επαγγελματικών προδιαγραφών με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών 
για δυνατή κοπή. Σταθερός αριθμός διαδρομών ακόμα και κάτω από 
ακραίο φορτίο για κούρεμα σκληρών θάμνων, στρεφόμενη λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή αριθμού διαδρομών 3 θέσεων, 
μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε έκδοση για κλάδεμα, βιδωτός προ-
φυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, προστατευτικό οδηγού. 
Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδε-
σης, σύστημα μεταφοράς ή μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 32). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 193.

HSA 94 R ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
Μήκος κοπής 75 cm

599,00 €Κωδικός 4869 011 3508

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ26 27
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4 Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες
5 Βάρος με λεπίδα, χωρίς μπαταρία και σύστημα μεταφοράς
6 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1   Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
2  Βάρος χωρίς μπαταρία

R = Κυκλική λαβή 3  Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi

FSA 90
   6 

36 V • 3,2 kg 1

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με 
σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, 
λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου 
ECOSPEED, διπλός αορτήρας ώμου. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
σελίδα 173.

FSA 90 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
445,00 €Κωδικός 4863 200 0083

FSA 130
   6 

36 V • 4,5 kg 1

Ισχυρό και ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση 
εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με 
χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέ-
ζας, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων, λαβή ποδηλάτου. Τροφοδοτεί-
ται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σύστημα 
μεταφοράς και μαξιλαράκι ή με μπαταρία AR και μαξιλαράκι (βλέπε 
σελίδα 35). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξο-
πλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα  173.

FSA 130 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
499,00 €Κωδικός 4867 200 0018

SPA 65
 6 

36 V • 3,3 kg 2

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και 
σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη 
μονάδα κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας EC, κρίκος ανάρτησης για 
απλό αορτήρα ώμου, καουτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός 
συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 ή AR 3000 για ολοήμερη  
εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε 
σελίδα 205.

SPA 65 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
775,00 €Κωδικός 4855 011 0700

KMA 130 R
 4   6 

36 V • 3,2 kg 3

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με 
υψηλή ροπή στρέψης. Τρεις βαθμίδες ισχύος για αποδοτική και αθό-
ρυβη εργασία, δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εργαλεία Kombi, 
αορτήρας. Για κατάλληλα εργαλεία Kombi, βλέπε σελίδα 100. 
Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύν-
δεσης, σύστημα μεταφοράς και μαξιλαράκι ή με μπαταρία AR και 
μαξιλαράκι (βλέπε σελίδα 35). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 103.

KMA 130 R ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
389,00 €Κωδικός 4867 011 6824

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ASA 65
  6  

36 V • 0,74 kg 5

Γρήγορο και δυνατό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για την 
κοπή κλημάτων και παρόμοιων ξυλωδών φυτών. Για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες, στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο, εργονομικό 
σχήμα λαβής, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο άνοιγμα λεπίδας, απλή 
αλλαγή λεπίδας. Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα.. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 298.

ASA 65 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
1.429,00 €Κωδικός 4861 011 6221

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ASA 85
  6  

36 V • 0,98 kg 5

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για κλαδιά με διάμε-
τρο έως 45 mm. Ιδανικό για κλάδεμα σε δημόσιους χώρους πρασίνου, 
στην οπωροκαλλιέργεια, σε φυτώρια δέντρων και στην αμπελουργία. 
Στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο, εργονομικό σχήμα λαβής, άνοιγμα 
λεπίδας τεσσάρων θέσεων. Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλί-
τσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 298.

ASA 85 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
1.559,00 €Κωδικός 4861 011 6201

FS-KM  
(Μεσινέζα)

HL-KM 145°  
(Φραχτοκόπτης)

FS-KM  
(Χλοοκόπτης)

BG-KM  
(Φυσητήρας)

HT-KM  
(Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI:

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

Αμπελουργικό ψαλίδι ASA 65
Ψαλίδι χωρίς σύστημα μεταφοράς, μονάδα ελέγχου και βαλίτσα.

Κωδικός 4861 740 5100 977,00 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

Αμπελουργικό ψαλίδι ASA 85
Ψαλίδι χωρίς σύστημα μεταφοράς, μονάδα ελέγχου και βαλίτσα.

Κωδικός 4861 740 5110 1.080,00 €

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ28 29
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1   Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
2 Βάρος χωρίς μπαταρία
3  Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα
4 Με λάμα και αλυσίδα

HLA 65
   1 

36 V • 3,5 kg 2

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για φράχτες μεγάλου ύψους 
και φάρδους. Σταθερή διαδρομή μαχαιριών κάτω από φορτίο, 
πτυσσόμενος άξονας, δυνατότητα ρύθμισης για εργασία στο ύψος 
του κεφαλιού, στο ύψος των γοφών και κοντά στο έδαφος, μαχαίρια 
στρεφόμενα κατά 115°, μεγάλη εμβέλεια, μαχαίρια αμφίπλευρης 
κοπής, μήκος μεταφοράς 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 198.

HLA 65 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
425,00 €Κωδικός 4859 011 2902

115°

HLA 85
   1 

36 V • 4,4 kg 2

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης 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°, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, ρύθμιση μήκους 
σωλήνα με σφιγκτήρα χωρίς εργαλεία. Μήκος μεταφοράς 180 cm, συ-
νολικό μήκος 260 – 330 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 198.

HLA 85 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
525,00 €Κωδικός 4859 011 2922

115°

Παρελκόμενα: 
Βάση στήριξης

Βλέπε  
σελίδα 33
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HTA 85
   1  

36 V • 4,9 kg 3

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα για την 
οπωροκαλλιέργεια και την επαγγελματική περιποίηση δέντρων. 
Ελαφρύ και δυνατό, με αλυσίδα 1/4" PM3 για εξαιρετικά ακριβή 
 συμπεριφορά κατά την εκκίνηση της τομής και καλή απόδοση κο-
πής, χαμηλές δονήσεις, αθόρυβο για χρήση σε αστικές περιοχές. Με 
πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι 
της καμπάνας. Συνολικό μήκος 270 – 390 cm. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
βλέπε σελίδα 80.

HTA 85 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 4

585,00 €Κωδικός 4857 200 0104

Παρελκόμενα: 
Βάση στήριξης

Βλέπε  
σελίδα 33

BGA 100
   1

36 V • 2,5 kg 2

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυση-
τήρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και σε 
περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μα-
λακή λαβή, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων με πρόσθετη λειτουργία 
υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα μεταβλητού μήκους με τρεις προκα-
θορισμένες θέσεις, κρίκος για μαξιλαράκι στήριξης. Διατίθεται προ-
αιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Διαθέτει 
υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας για σύνδεση με μπαταρίες AR.  Για 
τη λειτουργία με AP μπαταρίες χρειάζεται η ειδική θήκη ζώνης για 
μπαταρίες AP με καλώδιο τροφοδοσίας. (βλέπε σελίδα 32). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 230.

BGA 100 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
405,00 €Κωδικός 4866 011 5905

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

BGA 86
   1

36 V • 2,8 kg 2

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητή-
ρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά για αστικά κέντρα σε χώρους 
όπως παιδικές χαρές και πάρκινγκ. Για την απομάκρυνση φύλλων, 
κομμένου οργανικού υλικού και απορριμμάτων. Ισχύς αυξημένη κατά 
40 % σε σχέση με το BGA 85 και μικρότερο βάρος. Στρογγυλό μπεκ, 
μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθε-
ται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 230.

BGA 86 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
299,00 €Κωδικός BA02 011 5903

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ30 31
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3  Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς
4 Βάρος με σύστημα μεταφοράς

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1   Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
2  Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των  

κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας 
που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη

Μπαταρίες AP
Συμβατές με το σύστημα 
STIHL AP. Πολύ ισχυρές 
μπαταρίες ιόντων λιθίου με 
ένδειξη κατάστασης φόρτι-
σης (τέσσερις λυχνίες LED). 
Διατίθενται σε διάφορες 
κλάσεις ενέργειας και βαθμί-
δες ισχύος.

AP 100 
Ενέργεια μπαταρίας 94 Wh 2, 0,9 kg
Κωδικός

4850 400 6550

159,00 €

AP 200 
Ενέργεια μπαταρίας 187 Wh 2, 1,3 kg
Κωδικός

4850 400 6560

219,00 €

AP 300 
Ενέργεια μπαταρίας 227 Wh 2, 1,7 kg
Κωδικός

4850 400 6570

299,00 €

AP 300 S 
Ενέργεια μπαταρίας 281 Wh 2, 1,8 kg
Κωδικός

4850 400 6580

329,00 €

Επινώτιες  
μπαταρίες AR

 1

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

AR 1000 
Ενέργεια μπαταρίας 626 Wh 2,  
4,3 kg 3/ 5,5 kg 4, 
Με υποδοχή USB για τη φόρτιση 
κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
Κωδικός

4865 400 6505

977,00 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ  
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!
AR 2000 
Ενέργεια μπαταρίας 916 Wh 2,  
6,5 kg 3/ 7,8 kg 4

Κωδικός

4865 400 6510

1.142,00 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ  
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!
AR 3000 
Ενέργεια μπαταρίας 1.148 Wh 2,  
6,8 kg 3/ 8,1 kg 4

Κωδικός

4865 400 6520

1.348,00 €

Παρελκόμε-
να: Προσαρ-
μογέας AP
Για τη μετάδοση ενέργειας 
ανάμεσα σε μπαταρία STIHL 
AP σε συνδυασμό με θήκη 
ζώνης AP με καλώδο σύνδε-
σης για μπαταρία STIHL AR 
και μηχάνημα με υποδοχή 
μπαταρίας, και για φόρτιση 
σε συνδυασμό με τον AL 
300 ή τον AL 500.

Κωδικός

4850 440 0505

63,20 €

Καπάκι για 
υποδοχή  
μπαταρίας
Κλείνει την υποδοχής της 
μπαταρίας σε επαναφορτιζό-
μενα μηχανήματα της σειράς 
STIHL AP. Προστατεύει από 
τη σκόνη και άλλες ακαθαρ-
σίες σε μεγάλα διαστήματα 
φύλαξης.

Κωδικός

4850 602 0900

4,20 €

Ζώνη μετα-
φοράς μπα-
ταριών με 
αορτήρα
Στιβαρή και εργονομική ζώνη 
με άνετο αορτήρα για την 
κατανομή του βάρους σε γο-
φούς και ώμους. Μειωμένο 
συνολικό βάρος στο χέρι, 
επειδή η μπαταρία μεταφέ-
ρεται στη θήκη ζώνης AP  
με καλώδιο σύνδεσης. Η  
μεταφορά της ενέργειας  
γίνεται σε συνδυασμό με 
άλλα παρελκόμενα, όπως 
π.χ. μέσω της θήκης ζώνης 
AP με καλώδιο σύνδεσης 
για μηχανήματα με υποδοχή 
καλωδίου, και επιπλέον  
με προσαρμογέα AP για  
μηχανήματα με υποδοχή 
μπαταρίας.

Κωδικός

4850 490 0500

67,30 €

Παρελκόμε-
να: Θήκη για 
ζώνη μπατα-
ριών
Για εύκολη μεταφορά μιας 
επιπλέον μπαταρίας AP ή 
παρελκομένων όπως γυαλιά 
προστασίας, γάντια και 
διαλυτικό σπρέι ρητίνης. 
Στερεώνεται στη ζώνη 
μπαταριών.

Κωδικός

4850 491 0101

28,40 €

Μαξιλαράκι
Προσαρμογέας που  
επιτρέπει στερέωση του  
μαξιλαριού στο σύστημα  
μεταφοράς και στη ζώνη  
γοφών της επινώτιας  
μπαταρίας AR. 

Κωδικός

0000 007 1045

34,70 €

Παρελκόμενα: 
Πρόσθετα βαρί-
δια για προσαρ-
μογέα AP
Στερεώνονται στον προσαρ-
μογέα AP για καλύτερη  
ισορροπία του μηχανήματος 
(π.χ. FSA 90). Βάρος περίπου 
500 g.

Κωδικός

4850 007 1001

14,70 €

Θήκη ζώνης 
για μπαταρία 
AP με καλώ-
διο σύνδεσης
Επιτρέπει μεταφορά ενέργει-
ας ανάμεσα στη μπαταρία 
STIHL AP και ένα μηχάνημα 
με υποδοχή καλωδίου. 
Συνδυάζεται με σύστημα 
μεταφοράς και ζώνη μπατα-
ριών με αορτήρα. Μήκος κα-
λωδίου 120 cm. Με ηχητικά 
σήματα και ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα για 
διακοπή της τροφοδοσίας σε 
περίπτωση υπερφόρτωσης.

Κωδικός

4850 440 5101

173,40 €

Σύστημα  
μεταφοράς
Σύστημα άνετης και εύκολης 
μεταφοράς για μία ή δύο 
μπαταρίες AP. Μπορεί 
να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με θήκη ζώνης 
AP με καλώδιο σύνδεσης, 
σαν εναλλακτική λύση για 
τις επινώτιες μπαταρίες AR. 
Κατάλληλο για μηχανήματα 
με υποδοχή καλωδίου και 
για μηχανήματα με υποδοχή 
μπαταρίας.

Κωδικός

4850 4 90 0400

131,60 €

Βάση στήριξης
Βάση στήριξης για προστα-
σία της μπαταρίας από την 
επαφή με το έδαφος. Πρό-
σθετη λαβή για προσωρινή 
επέκταση της εμβέλειας, για 
HTA 65, HTA 85 και HLA 85. 
Περιλαμβάνεται στη βασική 
έκδοση των HT 103 και HT 
133.

Κωδικός

4857 007 1001

30,50 €
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NEO

Κουτιά  
μπαταριών
Για τη μεταφορά μπαταριών 
και φορτιστή, με εξοικονόμη-
ση χώρου. Συμβατά με τα συ-
στήματα Sortimo L-BOXXen 
και Sortimo Globelyst για 
μεταφορά στο αυτοκίνητο.

ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ
Για τέσσερις μπαταρίες ή δύο μπατα-
ρίες AP με φορτιστή AL 300 ή
AL 500
Κωδικός

0000 882 9700

70,40 €

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Για μπαταρίες AP και φορτιστές
Κωδικός

0000 882 9701

80,60 €

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Για μπαταρίες AP ή AR και φορτιστές
Κωδικός

0000 882 9702

90,80 €

Τσάντα  
μεταφοράς 
μπαταρίας
Ελαφριά και ανθεκτική 
τσάντα για απλή μεταφορά 
και καθαρή φύλαξη των 
παρελκομένων για τα επα-
ναφορτιζόμενα μηχανήματα 
STIHL, π.χ. μια μπαταρία 
μαζί με έναν φορτιστή.

Κωδικός

0000 881 0520

25,20 €

Κανονικός 
φορτιστής  
AL 101
Συμβατός με μπαταρίες AK 
και AP της STIHL. Με ένδει-
ξη κατάστασης λειτουργίας 
(LED). Τύλιγμα καλωδίου με 
ταινία βέλκρο. Δυνατότητα 
στερέωσης στον τοίχο.

Κωδικός

4850 430 2520

50,00 €

Ταχυφορτι-
στής AL
230 V. Για μπαταρίες AK, AP 
και AR της STIHL. Δυνατότη-
τα ανάρτησης σε τοίχο, δυ-
νατότητα τυλίγματος καλω-
δίου, με ένδειξη κατάστασης 
λειτουργίας (λυχνία LED) και 
ενεργό ψύξη μπαταρίας.

AL 300
Κωδικός

4850 430 5500

99,00 €

AL 500
Κωδικός

4850 430 5700

165,00 €

HSA 94 R

FSA 130

KMA 130 R FSA 130 R

BGA 100

Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα ή 
σύστημα μεταφοράς 

Θήκη ζώνης για μπαταρία AP  
με καλώδιο τροφοδοσίας

AR 1000 
AR 2000 
AR 3000

AP 100 
AP 200 
AP 300 
AP 300 S 

Τροφοδοσία με μπαταρία

Μαξιλαράκι για 
BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου –  
τροφοδοσία και συστήματα μεταφοράς

Συστήματα μεταφοράς

Δυνατότητες ανάρτησης

Μαξιλαράκι για  
BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Ενσωματωμένο
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2  Για τους χρόνους εργασίας σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία Kombi, βλέπε www.stihl.com/battery-life
3 Βαθμίδα 1 – Βαθμίδα 3/4

 Συνιστώμενες μπαταρίες 1  Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές 
τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

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

Ενέργεια μπαταρίας (Wh) 94 187 227 281 626 916 1.148

Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας (λεπτά) Χωρητικότητα: 80 %/100 %

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

AL 300 30 / 45 40 / 55 45 / 60 55 / 70 130 / 160 190 / 215 220 / 265

AL 500 30 / 45 30 / 45 25 / 35 30 / 45 90 / 120 100 / 130 120 / 160

Χρόνοι εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας (έως … λεπτά) 1

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

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

STIHL MSA 220 C-B NEO – 42 45 48 110 160 200

Stihl MSA 161 T – 42 50 62 125 180 230

STIHL HTA 85 18 42 55 68 125 180 230

STIHL KMA 130 R 
(με FS-KM, κεφαλή  
κοπής με μεσινέζα) 2

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

STIHL KMA 130 R  
(με FS-KM, χλοοκόπτης) 2

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

STIHL FSA 90  
(με χλοοκόπτη)

18 36 45 56 120 180 220

STIHL FSA 130  
(με χλοοκόπτη)

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

STIHL HSA 86 72 144 180 223 450 660 800

STIHL HSA 94 R 54 – 42 3 108 – 84 3 135 – 105 3 167 – 130 3 380 – 320 3 550 – 450 3 700 – 570 3

STIHL HLA 65 72 144 180 223 450 660 800

STIHL HLA 85 72 144 180 223 450 660 800

STIHL SPA 65 65 100 150 180 – – –

STIHL BGA 86 NEO 11 17 21 26 57 84 105

STIHL BGA 100 32 – 8 3 66 – 12 3 83 – 16 3 103 – 20 3 225 – 45 3 300 – 60 3 395 – 75 3

STIHL ASA 65 252 504 630 780 – – –

STIHL ASA 85 240 480 600 743 – – –

STIHL  RMA 443 C /  NEO
RMA 443 PC / RMA 443 TC

240 420 500 620 – – – 

STIHL RMA 448 PC / RMA 448 TC 180 360 450 560 – – –
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ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ 
ΟΜΑΔΑ.
ƒ

40 Έξυπνες λύσεις
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ƒ

Τεχνολογία

STIHL CONNECT PRO 
Έποπτεία πάντα και παντού: Με το STIHL 
connect pro έχετε ανά πάσα στιγμή πρό-
σβαση στα δεδομένα των μηχανημάτων 
σας, μέσω διαδικτύου. Αυτό αυξάνει 
ακόμα περισσότερο τη διαθεσιμότητα 
των μηχανημάτων σας. Αποτελεσματική 
διαχείριση στόλου για μια πιο αποδοτική 
ομάδα.

Άνεση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΣΑΣ 
Οι έξυπνες λύσεις της STIHL λειτουργούν 
τόσο στον υπολογιστή, όσο και στο 
κινητό ή το τάμπλετ σας. Έτσι μπορείτε να 
ελέγξετε, να αναλύσετε, να διαχειριστείτε 
και να προγραμματίσετε τις εργασίες σας 
όποτε και όπου θέλετε – ακόμα και όταν 
είστε στον δρόμο. Όλα αυτά, χάρη στις 
εφαρμογές STIHL App και LogBuch.

 ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Χρειάζονται μόνο ελάχιστα πράγματα για 
να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες λύσεις 
μας: μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα 
κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ με δυνατό-
τητα BlueTooth. Οι διαισθητικές οθόνες 
εξασφαλίζουν απλό χειρισμό. Έπίσης, 
χρειάζονται μόνο ελάχιστα λεπτά για την 
καταχώριση και ρύθμιση υλικού όπως ο 
STIHL Smart Connector. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Με ψηφιακή διαχείριση στόλων, διαι-
σθητική συλλογή δεδομένων και κινητές 
εφαρμογές υποστήριξης, μπορείτε να 
αξιοποιήσετε στο έπακρον τον χρόνο ερ-
γασίας σας. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 
πόρων και πολύτιμου χρόνου. 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
Με το STIHL connect pro και το LogBuch 
έχετε όλες τις εργασίες σας, τα μηχανή-
ματά σας και πολλές άλλες σημαντικές 
πληροφορίες πάντα στην οθόνη σας. 
Αυτό δεν διευκολύνει μόνο τον προγραμ-
ματισμό των εργασιών, αλλά και την 
επικοινωνία μέσα στην ομάδα σας.

02 STIHL app

03 STIHL connect pro Portal

01 STIHL SMART CONNECTOR

STIHL CONNECT PRO 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ  
ΣΥΣΤΗΜΑ

Το STIHL connect pro είναι σχεδιασμένο για τις ειδικές απαιτήσεις 
επαγγελματιών στη διαχείριση στόλων. Η cloud-based λύση αποτε-
λεί μέρος της ψηφιακής υπηρεσίας STIHL connected και δίνει μια 
λεπτομερή εικόνα ολόκληρου του στόλου των μηχανημάτων σας.

01  STIHL SMART CONNECTOR 
Το κλειδί για τις ψηφιακές μας υπηρεσίες είναι ο STIHL Smart 
Connector. Τοποθετείται πολύ απλά στο μηχάνημα και μεταδί-
δει σημαντικά δεδομένα του μηχανήματος στο τάμπλετ ή στο 
κινητό μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

02  ΕΦΑΓΜΟΓΗ STIHL 
Όταν συνδέεται με τον STIHL Smart Connector, η εφαρμογή 
STIHL App λαμβάνει τα δεδομένων από τα μηχανήματα και 
τα μεταδίδει στην πύλη STIHL connect pro. Πρακτική λεπτο-
μέρεια: Μπορείτε να ανοίξετε τα δεδομένα επίσης απευθείας 
στην κινητή σας συσκευή.

03  ΠΥΛΗ STIHL CONNECT PRO 
Το ψηφιακό κέντρο ελέγχου για αποτελεσματική επιτήρηση 
των μηχανημάτων σας: Έδώ μπορείτε να δείτε προσεχείς και 
ληξιπρόθεσμες εργασίες συντήρησης, τη διαθεσιμότητα και 
την τρέχουσα τοποθεσία των μηχανημάτων σας, να αναλύσετε 
την αξιοποίηση των μηχανημάτων, να προγραμματίσετε και 
να διαχειριστείτε εργασίες και πόρους, και να αναλύσετε τα 
δεδομένα όλων των μηχανημάτων σας. 
https://connect.stihl.com

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες
 
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον STIHL Smart Connector επίσης σε 
μηχανήματα άλλων κατασκευαστών. Έτσι μπορείτε να επωφεληθείτε 
από το STIHL connected ακόμα και όταν έχετε «μεικτό» στόλο. ① 

①  Για τα μηχανήματα που είναι συμβατά με το STIHL connected, βλέπε 
www.stihl.de/stihl-connected-faq.aspx

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

STIHL connect pro

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

SMART CONNECTOR
Ο Smart Connector μπορεί να συνδεθεί σε προϊόντα βενζίνης, 
ηλεκτρικά και μπαταρίας και να παρέχει  σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με το μηχάνημα STIHL μέσω Bluetooth® 4.2. Προσφέρει 
επίσης εντελώς καινούργιες λειτουργίες και υπηρεσίες, ως βάση 
για την διαχείριση, τόσο του μηχανήματος στον κήπο σας με την 
εφαρμογή (app), όσο και του στόλου μηχανήματων STIHL connect 
μέσω του portal. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
19,90 €Κωδικός 0000 400 4900

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
179,00 €Κωδικός 0000 400 4903
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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Όσο πληθαίνουν τα μηχανήματα στον στόλο σας, τόσο πιο δύσκολο 
είναι να διατηρήσετε τον έλεγχο. Χάρη στο STIHL connect pro, αυτό 
θα γίνει πιο εύκολο στο μέλλον: Στην διαδικτυακή πύλη μπορείτε να 
δείτε πού και για πόσο διάστημα χρησιμοποιήθηκαν τα μηχανήματά 
σας. Παράλληλα, το σύστημα σάς ενημερώνει για τη συντήρηση 
των μηχανημάτων σας. Έπίσης μπορείτε εκεί να βρείτε τις οδηγίες 
χρήσης με σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση των μηχανημάτων 
σας STIHL.

Μέσω της πύλης STIHL connect pro μπορείτε να συντονίσετε εντε-
λώς δωρεάν τους συνεργάτες σας και τους χρόνους εργασίας τους. 
Μέσα από την εφαρμογή, οι συνεργάτες σας έχουν τη δυνατότητα 
να καταχωρούν τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων αμέσως 
μετά από κάθε εργασία. Αυτό διευκολύνει τους υπολογισμούς και τη 
χρέωση.

Έξυπνη διαχείριση στόλου  
ƒ

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Το STIHL connected διευκολύνει επίσης την επικοινωνία με τον αντι-
πρόσωπο της STIHL. Μέσω του συστήματος μπορείτε να κλείσετε 
ραντεβού για τη συντήρηση των μηχανημάτων σας. Και επειδή μαζί 
με το αίτημά σας μεταδίδεται και ο αριθμός μηχανήματος και ο 
χρόνος λειτουργίας του κάθε μηχανήματος, ο Πιστοποιημένος Αντι-
πρόσωπος είναι ήδη ενημερωμένος για τα πιο σημαντικά δεδομένα 
προτού το μηχάνημα βρεθεί στον πάγκο του.
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STIHL APP

Η εφαρμογή STIHL App δίνει πολύτιμες συμβουλές για τις εργασίες 
στον κήπο, διαθέτει πρακτικά εργαλεία όπως ο υπολογιστής αναλογί-
ας καυσίμου, και διευκολύνει την επικοινωνία με τον Πιστοποιημένο 
Αντιπρόσωπο της STIHL. Σε συνδυασμό με τον Smart Connector, θα 
έχετε επιπλέον μια πλήρη εικόνα για τα δεδομένα λειτουργίας των 
μηχανημάτων σας.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ  
ƒ

Τεχνολογία

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Οι έξυπνες λύσεις της STIHL αναβαθμί-
ζουν τις εργασίες στον κήπο σας. Με τις 
λύσεις αυτές, μπορείτε να αυτοματοποιή-
σετε πολύ απλά κάποιες από τις τακτικές 
σας εργασίες. 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
Διάφορες έξυπνες λύσεις της STIHL είναι 
συμβατές με προϊόντα τρίτων προμηθευ-
τών, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το 
φάσμα των δυνατοτήτων.

Ποιότητα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Τόσο τα προϊόντα όσο και οι σχετικές 
εφαρμογές χαρακτηρίζονται από εύκολη 
εγκατάσταση και διαισθητική λειτουργία. 
Με αυτόν τον τρόπο ο σχεδιασμός και η 
οργάνωση της εργασίας επιτυγχάνονται 
σε χρόνο μηδέν!

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
Χάρη στις εφαρμογές για κινητές συσκευ-
ές, μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα 
των εργαλείων κήπου σας, όπου κι αν βρί-
σκεστε. Έπιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε 
τη λειτουργία του iMOW® ακόμα και αν 
βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι έξυπνες λύσεις βελτιστοποιούν την 
καθημερινή σας εργασία και σας δίνουν 
πολύτιμες συμβουλές για τον κήπο και 
την περιποίηση του εξοπλισμού. Έπιπλέον, 
επιτρέπουν άμεση επικοινωνία με τον 
Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΡΩΝ 
Οι έξυπνες λύσεις από την STIHL όχι 
μόνο εξοικονομούν (δωρεάν) πολύ χρόνο 
αλλά και άλλους πόρους όπως η ηλεκτρι-
κή ενέργεια.

STIHL CONNECT 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Συμβουλές για τη συντήρηση των μηχανημάτων σας, εύκολη επικοι-
νωνία με τον αντιπρόσωπο της STIHL και μια καλύτερη εικόνα για 
τις εργασίες στον κήπο σας: Το STIHL connect, με την εφαρμογή 
STIHL App ως πυρήνα του συστήματος, βοηθά ιδιώτες χρήστης 
στην περιποίηση του κήπου και των μηχανημάτων σας. 

STIHL connect

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Σε συνδυασμό με:

SMART CONNECTOR
Ο Smart Connector μπορεί να συνδεθεί σε προϊόντα βενζίνης, 
ηλεκτρικά και μπαταρίας και να παρέχει  σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με το μηχάνημα STIHL μέσω Bluetooth® 4.2. Προσφέρει 
επίσης εντελώς καινούργιες λειτουργίες και υπηρεσίες, ως βάση 
για την διαχείριση, τόσο του μηχανήματος στον κήπο σας με την 
εφαρμογή (app), όσο και του στόλου μηχανήματων STIHL connect 
μέσω του portal. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
19,90 €Κωδικός 0000 400 4900

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  
ΡΟΜΠΟΤ iMOW®
ΈΞΥΠΝΗ ΠΈΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΓΚΑΖΟΝ

Μια αυτόματη μηχανή μικρών διαστά-
σεων, που ελέγχεται μέσω του App: Η 
έξυπνη λύση για ένα περιποιημένο γκαζόν.

Βλέπε  
σελίδα

113
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ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΔΥΝΑΜΗ.
ƒ

49 Βενζινοκίνητα  
αλυσοπρίονα

65 Επαναφορτιζόμενα 
αλυσοπρίονα

67 Ηλεκτρικά  
αλυσοπρίονα

69 Παρελκόμενα για  
αλυσοπρίονα

72  Τηλεσκοπικό  
αλυσοπρίονο και  
παρελκόμενα

3
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
E = ErgoStart
① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Αλυσοπρίονα στο  
μικροσκόπιο 
ƒ

10  Απλό τέντωμα αλυσίδας

09  Πολύ εύκολη εκκίνηση

07  Εκκίνηση χωρίς να 
επιβαρύνονται οι 
αρθρώσεις σας

03  Πάντα πλήρης ισχύς

05  Απλός χειρισμός04  Ρυθμιζόμενη παροχή λαδιού

02  Μεγάλη  
διάρκεια ζωής

06 Εύκολη εκκίνηση

08  Απλός ανεφοδιασμός

08 Απλός ανεφοδιασμός

01  Εργασία χωρίς  
συντήρηση

Τεχνολογία

01  ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
Εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής του  
φίλτρου από τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα.

02  ΦΙΛΤΡΟ HD2  
Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που 
τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Καθαρίζεται με απλό πλύσιμο.

03  STIHL M-TRONIC (M)   
Πλέον για την εκκίνηση του κρύου κινητήρα, αρκεί μία μόνο θέση εκκί-
νησης στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Αμέσως μετά την εκκίνηση, 
το μηχάνημα είναι έτοιμο για φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει την 
απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και τροφοδοτεί το ανάλογο μείγμα.

04  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ   
Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμί-
σει την παροχή λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

05  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL (I)  
Το γράμμα «i» σημαίνει άριστη απόδοση ανά μονάδα βάρους, 
συμπαγή κατασκευή και υψηλή απόδοση του κινητήρα. Ο χει-
ρισμός είναι πιο απλός παρά ποτέ. Δεν υπάρχει πλέον μοχλός 
πολλαπλών λειτουργιών – για το σβήσιμο του κινητήρα, απλά 
πατάτε το κουμπί «Stop».

Άνεση

06  ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
Μειώνει τη δύναμη που απαιτείται για το τράβηγμα του 
κορδονιού της μίζας και διευκολύνει έτσι την εκκίνηση του 
αλυσοπρίονου.

07  STIHL ELASTOSTART  
Αυτή η ειδική λαβή εκκίνησης ομαλοποιεί τη διαδικασία εκκίνη-
σης και εξαλείφει τα τραντάγματα.

08  ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ  
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Επιτρέπει γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ 
χωρίς εργαλεία.

09  STIHL ERGOSTART (E) 
Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγ-
μα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο 
άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του 
μηχανήματος.

10  ΤΑΧΥΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 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 ξεσφίγγετε το 
καπάκι της καμπάνας και στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης, μέχρι 
να επιτευχθεί το κατάλληλο τέντωμα.

Βενζινοκίνητα 
αλυσοπρίονα για 
ιδιώτες χρήστες
ƒ

•  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 ①

Μικρό μοντέλο για κοπή καυσόξυλων. Απλός χειρισμός χάρη στον 
μοχλό πολλαπλών λειτουργιών.

Μήκος λάμας  30 cm
199,00 €Κωδικός 1130 200 0299

Μήκος λάμας  35 cm
199,00 €Κωδικός 1130 200 0300

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

Μικρό μοντέλο για κοπή καυσόξυλων, με περισσότερη ισχύ από το 
MS 170 και πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέ-
ντωμα της αλυσίδας. Έκδοση με λάμα 40 cm για την κοπή χοντρών 
κλαδιών.

Μήκος λάμας  40 cm
249,00 €Κωδικός 1130 200 0504

 

Διακριτικό γράμμα C 
στον κωδικό προϊόντος:

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά 
χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε από 
το γράμμα «C» στον κωδικό του προϊόντος, π.χ. MS 
211 C-BE. Το γράμμα E σημαίνει STIHL ErgoStart, το 
γράμμα B σημαίνει ταχυτεντωτήρας αλυσίδας. 
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ ① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
2 Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
E = ErgoStart

MS 181
31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 HP • 4,3 kg ①

Κατάλληλο για την περιποίηση του κτήματος με  σύγχρονο εξοπλι-
σμό. Χάρη στην υψηλή απόδοση με λάμα 35 cm επίσης ιδανικό για 
τη ρίψη μικρών δέντρων. Μεταλλικά νύχια στήριξης για απλή και 
ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου μέσα στην τομή.

Μήκος λάμας  30 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0163

Μήκος λάμας  35 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0145

Μήκος λάμας  40 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0170

Άλλες εκδόσεις: MS 181 C-BE 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 74

MS 211
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 4,3 kg ①

Κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας 
αλυσίδας, δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής 
λειτουργίας για καλή συμπεριφορά του κινητήρα κάτω από όλες τις 
συνθήκες, αλυσίδα 3/8"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  35 cm
359,00 €Κωδικός 1139 200 0247

Μήκος λάμας  40 cm
359,00 €Κωδικός 1139 200 0248

Άλλες εκδόσεις: MS 211 C-BE 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 74

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

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός 
τεντωτήρας αλυσίδας, στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα κοπής 
.325", για ακόμα υψηλότερη απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  40 cm
539,00 €Κωδικός 1143 200 0539

Μήκος λάμας  45 cm
539,00 €Κωδικός 1143 200 0647

MS 231
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 4,8 kg ①

Εξαιρετικά κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντω-
τήρας αλυσίδας για απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, σύ-
στημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για μεγάλα διαστήματα 
μεταξύ καθαρισμών, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για 
απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό. 

Μήκος λάμας  40 cm
465,00 €Κωδικός 1143 200 0524

Μήκος λάμας  45 cm
465,00 €Κωδικός 1143 200 0643

NEO

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

Πολύ ελαφρύ αλυσοπρίονο STIHL για την κοπή καυσόξυλων, για την 
περιποίηση δέντρων και για απλές εργασίες αραίωσης. Εργονομικό 
και εύκολο στον χειρισμό. Εύκολη εκκίνηση χάρη στην χειροκίνητη 
αντλία λαδιού και το σύστημα STIHL Ergostart. Αλυσίδα 1/4"-PM3 
για τομές πολύ υψηλής ακρίβειας. Νέος κινητήρας 2-Mix για υψηλή 
απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  25 cm
389,00 €Κωδικός 1146 200 0054

Μήκος λάμας  35 cm
389,00 €Κωδικός 1146 200 0055

NEO

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

Ελαφρύ αλυσοπρίονο STIHL για την περιποίηση δέντρων, απλές 
εργασίες αραίωσης και την κοπή καυσόξυλων. Το σύστημα STIHL 
ErgoStart και η αντλία καυσίμου εξασφαλίζουν απλή και άνετη εκ-
κίνηση. Με αλυσίδα 3/8" PM3. Υψηλή απόδοση κοπής και μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου χάρη στον νέο κινητήρα 2-Mix.

Μήκος λάμας  30 cm
329,00 €Κωδικός 1137 200 0341

Μήκος λάμας  35 cm
329,00 €Κωδικός 1137 200 0342

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ  
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 286
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B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
E = ErgoStart

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

MS 271
   

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 5,6 kg ①

Για τη συλλογή καυσόξυλων. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς 
 διαρκείας που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του 
φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και 
απλό ανεφοδιασμό, εύκολη πρόσβαση για σέρβις χάρη στο μονο-
κόμματο κάλυμμα του κινητήρα.

Μήκος λάμας  40 cm
609,00 €Κωδικός 1141 200 0319

Μήκος λάμας  45 cm
609,00 €Κωδικός 1141 200 0337

MS 291
   

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 HP • 5,6 kg ①

Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων. 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  40 cm
669,00 €Κωδικός 1141 200 0197

Μήκος λάμας  45 cm
669,00 €Κωδικός 1141 200 0198

MS 391
   

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 HP • 6,2 kg ①

Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων και για ξύλινες κα-
τασκευές. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για πολύ 
μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης 
για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος λάμας  45 cm
749,00 €Κωδικός 1140 200 0191

Μήκος λάμας  50 cm
749,00 €Κωδικός 1140 200 0185

MS 311
   

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 HP • 6,2 kg ①

Για συλλογή καυσόξυλων από κορμούς μεσαίας διατομής. Σύστημα 
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας για πολύ μεγάλα διαστήματα 
αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης για ξεκούραστη 
εκκίνηση.

Μήκος λάμας  45 cm
709,00 €Κωδικός 1140 200 0199

Μήκος λάμας  50 cm
709,00 €Κωδικός 1140 200 0175

Βενζινοκίνητα 
αλυσοπρίονα για 
τη γεωργία και 
την κηποτεχνι-
κή
ƒ

•   Για αγρότες, βιοτέχνες και  
συντηρητές χώρων πρασίνου

•  Για κοπή καυσόξυλων, συντήρηση  
χώρων πρασίνου και επεξεργασία  
ξυλείας οικοδομών
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B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
M = M-Tronic

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
2 Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

Βενζινοκίνητα 
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

MS 241 C-M
   

42,6 cm³ • 2,3 kW/3,1 HP • 4,5 kg ①

Εξαιρετικό για τη συλλογή ξυλείας μικρής διαμέτρου. Με σύστημα 
M-Tronic. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με φίλτρο 
HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφα-
λείας στο καπάκι της καμπάνας, αλυσίδα 3/8"-PS για πολύ υψηλή 
απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  40 cm
715,00 €Κωδικός 1143 200 0259

Μήκος λάμας  45 cm
715,00 €Κωδικός 1143 200 0411

MS 261 C-M
   

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg ①

Κατάλληλο για εργασίες σε κορμούς μικρής και μεσαίας διατομής. 
Με σύστημα M-Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις 
συνθήκες, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και πλήκτρο 
απενεργοποίησης. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με 
φίλτρο HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

Μήκος λάμας  40 cm
829,00 €Κωδικός 1141 200 0511

Μήκος λάμας  45 cm
829,00 €Κωδικός 1141 200 0513

MS 362 C-M
   

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 HP • 5,6 kg ①

Πολύ κατάλληλο για κορμούς μεσαίας διατομής. Φίλτρο HD2 για 
πολύ καλή λειτουργία φίλτρανσης, σύστημα M-Tronic που εξασφα-
λίζει 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.

Μήκος λάμας  40 cm
899,00 €Κωδικός 1140 200 0495

Μήκος λάμας  45 cm
899,00 €Κωδικός 1140 200 0490

Μήκος λάμας  50 cm
899,00 €Κωδικός 1140 200 0492

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Το φίλτρο HD2 στα αλυσοπρίονά μας εξασφαλίζει 
σταθερή απόδοση, ακόμα και κάτω από τις πιο σκλη-
ρές συνθήκες. Οι εξαιρετικά μικροί πόροι του υλικού 
φίλτρανσης κατακρατούν ακόμα και πολύ λεπτή σκό-
νη, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρό. Για το καθάρι-
σμα, αφαιρείτε το φίλτρο HD2 από το μηχάνημα και 
το ψεκάζετε με STIHL Varioclean. Αφήνετε το υγρό 
να δράσει για λίγο και στη συνέχεια ξεπλένετε το 
φίλτρο με ζεστό νερό και το αφήνετε να στεγνώσει. 
Τώρα είναι πάλι έτοιμο για χρήση.

Kit βελτίωσης MS 261 – Picco Super
Σετ για τη μετατροπή του MS 261 σε κοπτικά εξαρτήματα πιο γρή-
γορης κοπής (40 cm). Ίδανικός για τη συλλογή ξύλου κωνοφόρων. 
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.

110,20 €Κωδικός  0000 007 1900
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ M = M-Tronic
¡ = STIHL Injection

① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
2 Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

MS 462 C-M
   

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 HP • 6,0 kg ①

Το πιο ελαφρύ αλυσοπρίονο υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία κυ-
βισμού 70 cm³. Εξαιρετικά ευέλικτο, με υποδειγματική επιτάχυνση. 
Για ρίψη και αποκλάδωση κορμών μεσαίας και μεγάλης διατομής. 
Παραδίδεται με σύστημα M-Tronic, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού 
υψηλής απόδοσης και φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. 
Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν 
την αλλαγή της αλυσίδας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία 
για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος λάμας  40 cm
1.219,00 €Κωδικός 1142 200 0011

Μήκος λάμας  45 cm
1.219,00 €Κωδικός 1142 200 0012

Μήκος λάμας  50 cm 2

1.219,00 €Κωδικός 1142 200 0028

MS 661 C-M
   

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 HP • 7,4 kg ①

Το αλυσοπρίονο αγώνων της STIHL TIMBERSPORTS® SERIES. 
Αλυσοπρίονογια την κοπή κορμών μεγάλης διατομής, για τις πιο 
σκληρές χρήσεις στη δασοκομία. Το σύστημα M-Tronic εξασφαλίζει 
άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας 
και απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και πλήκτρο απε-
νεργοποίησης. Αντλία λαδιού υψηλών επιδόσεων με ρυθμιζόμενη 
παροχή, φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας.

Μήκος λάμας  50 cm 2

1.399,00 €Κωδικός 1144 200 0156

Μήκος λάμας  63 cm 2

1.399,00 €Κωδικός 1144 200 0155

 

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

STIHL Injection σημαίνει υψηλή απόδοση ανά μονάδα 
βάρους από ένα μηχάνημα με συμπαγή κατασκευή, δη-
λαδή περισσότερη ισχύς συγκριτικά με άλλα μηχανήμα-
τα με το ίδιο βάρος και τον ίδιο όγκο. Οι ενσωματωμέ-
νοι αισθητήρες και ο αυτόματος έλεγχος παραμέτρων 
του MS 500i εγγυώνται άριστη απόδοση και επιτάχυν-
ση του κινητήρα κάτω από όλες τις συνθήκες χρήσης.

MS 500¡
   

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 6,2 kg ①

Το πρώτο αλυσοπρίονο με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου STIHL 
Injection. Υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα βάρους από κάθε 
άλλο αλυσοπρίονο στην αγορά. Ίδανικό για συλλογή και τεμαχισμό 
μεγάλων κορμών, χάρη στην ελαφριά κατασκευή και την εξαιρετική 
επιτάχυνση. Βελτιστοποιημένα νύχια στήριξης, φίλτρο HD2 με πολύ 
καλή λειτουργία φίλτρανσης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας και καπάκι φίλτρου που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, 
ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλής απόδοσης για αυξημένη παροχή 
λαδιού, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και 
ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λιπαντικό.

Μήκος λάμας  50 cm 2

1.499,00 €Κωδικός 1147 200 0000

Μήκος λάμας  63 cm 2

1.499,00 €Κωδικός 1147 200 0001

Μήκος λάμας  71 cm 2

1.499,00 €Κωδικός 1147 200 0002

MS 880
   

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 HP • 10,0 kg ①

Το ισχυρότερο αλυσοπρίονο μαζικής παραγωγής του κόσμου! 
Βαλβίδα αποσυμπίεσης 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  63 cm
1.525,00 €Κωδικός 1124 200 0107

Μήκος λάμας  75 cm
1.525,00 €Κωδικός 1124 200 0104

Μήκος λάμας  90 cm
1.525,00 €Κωδικός 1124 200 0109
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
E = ErgoStart

① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα M = M-Tronic

MS 211 με αλυσίδα Duro 3
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 4,3 kg ①

Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με μεγάλα διαστήμα-
τα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία 
για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό. Παραδίδεται με αλυσίδα σκλη-
ρού μετάλλου Duro 3 και είναι επομένως κατάλληλο και για κοπή 
βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας  35 cm
379,00 €Κωδικός 1139 200 0295

Μήκος λάμας  40 cm
379,00 €Κωδικός 1139 200 0301

Άλλες εκδόσεις: MS 211 C-BE 
βλέπε πίνακα στη σελίδα xx

MS 181 με αλυσίδα Duro 3
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 4,3 kg ①

Ελαφρύ αλυσοπρίονο χαμηλών δονήσεων. Με πλούσιο εξοπλισμό 
όπως π.χ. σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διαρκείας, αντι-
δονητικό σύστημα STIHL και κινητήρας STIHL 2 MIX. Πολύ καλό 
για την κοπή καυσόξυλων, για ξύλινες κατασκευές και για τη ρίψη 
μικρών δέντρων.

Μήκος λάμας  30 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0237

Μήκος λάμας  35 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0238

Μήκος λάμας  40 cm
299,00 €Κωδικός 1139 200 0231

Άλλες εκδόσεις: MS 181 C-BE 
βλέπε πίνακα στη σελίδα xx

MS 231 με αλυσίδα Duro 3
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 5,1 kg ①

Πολύ κατάλληλο για ξυλοκατασκευές. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
για απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, με σύ-
στημα STIHL ErgoStart και χειροκίνητη αντλία καυσίμου για εύκολη 
εκκίνηση. Παραδίδεται εφοδιασμένο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου 
Duro 3 που είναι πολύ κατάλληλη για την κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας  40 cm
485,00 €Κωδικός 1143 200 0642

MS 251 με αλυσίδα Duro 3
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 5,1 kg ①

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός 
τεντωτήρας αλυσίδας. Παραδίδεται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου 
Duro 3 και είναι επομένως κατάλληλο και για κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας  40 cm
559,00 €Κωδικός 1143 200 0645

Μήκος λάμας  45 cm
559,00 €Κωδικός 1143 200 0646

Αλυσοπρίονα  
με αλυσίδα 
σκληρού  
μετάλλου
ƒ

•  Για περιστασιακούς χρήστες  
και επαγγελματίες

•  Αλυσίδα σκληρού μετάλλου με έως  
και δεκαπλάσιο διάστημα τροχίσματος 

•   Κατάλληλη ειδικά για βρώμικο ξύλο

Αλυσίδες με σκληρό  
μέταλλο Duro

Duro είναι το όνομα που δώσαμε στις αλυσίδες 
μας σκληρού μετάλλου. Οι αλυσίδες αυτές 

έχουν αναπτυχθεί για την κοπή βρώμικου 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.

MS 261 C-M με αλυσίδα Duro 3
   

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg ①

Πολύ καλό για οικοδομικές εργασίες. Παραδίδεται εφοδιασμένο με 
σύστημα M Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα κάτω 
από όλες τις συνθήκες λειτουργίας, απλή εκκίνηση με μόνο μία θέση 
εκκίνησης. Παραδίδεται με εφοδιασμένο με αλυσίδα σκληρού μετάλ-
λου Duro 3 που είναι πολύ κατάλληλη για την κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας  40 cm
910,00 €Κωδικός 1141 200 0499
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③  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

④  Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας M = M-Tronic ① Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα
E = ErgoStart T =  Tophandle  

(λαβή στο πάνω μέρος)
2 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

MSE 210 C-B με αλυσίδα Duro 3
230 V • 2,1 kW • 4,6 kg ①

Ίσχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής και πολύ 
καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
για γρήγορο και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία. 
Παραδίδεται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου Duro 3 για εργασίες 
στη βιοτεχνία.

Μήκος λάμας  35 cm
339,00 €Κωδικός 1209 200 0007

MSE 190 C-B με αλυσίδα Duro 3
230 V • 1,9 kW • 4,4 kg ①

Πολύ κατάλληλο για κατασκευές και για την κοπή καυσόξυλων με 
βελτιωμένη απόδοση κοπής. Άριστη εργονομία για απλή και ξεκού-
ραστη εργασία, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για απλό και ασφαλές 
τέντωμα της αλυσίδας 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  30 cm
279,00 €Κωδικός 1209 200 0036

Αλυσοπρίονα  
περιποίησης  
δέντρων
ƒ

•  Ελαφρά αλυσοπρίονα για εργάτες  
εξειδικευμένους στην περιποίηση  
δέντρων

•  Για κοπή κλαδιών και περικοπή  
κορυφών

• Πολύ ακριβής καθοδήγηση

• Άριστη εργονομία

•  Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο  
για χρήση σε χώρους με ιδιαίτερη  
ευαισθησία στον θόρυβο

NEO

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

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων ③ της STIHL. 
Ίδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως 
απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση 
εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυ-
σίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. 
Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας. 
Νέος κινητήρας 2-Mix για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  25 cm 
415,00 €Κωδικός 1146 200 0056

Μήκος λάμας  30 cm
415,00 €Κωδικός 1146 200 0057

NEO

MS 194 T
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 3,3 kg 2

Πολύπλευρο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. Ίδανικό 
για πολύπλευρες εργασίες, όπως περιποίηση κορυφών, απομάκρυν-
ση νεκρού ξύλου και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και 
πρέμνα. Με αλυσίδα 3/8"-PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας. Υψηλή 
απόδοση κοπής χάρη στον νέο κινητήρα 2-Mix.

Μήκος λάμας  30 cm
339,00 €Κωδικός 1137 200 0335

Μήκος λάμας  30 cm ④

339,00 €Κωδικός 1137 200 0325

Μήκος λάμας  35 cm
339,00 €Κωδικός 1137 200 0331

Μήκος λάμας  35 cm ④

339,00 €Κωδικός 1137 200 0326

Βλέπε σελίδα

86
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΚΛΗ-
ΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Έως και δεκαπλά-

σιο διάστημα τρο-

χίσματος σε σχέση 

με συνηθισμένες 

αλυσίδες.

MS 362 C-M με αλυσίδα Duro 3
   

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 HP • 5,6 kg 2

Σύστημα M Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης. 
Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας με φίλτρο HD2 για 
πολύ καλή απόδοση στη φίλτρανση του αέρα. Παραδίδεται με αλυ-
σίδα σκληρού μετάλλου Duro 3 ειδικά για την κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας  40 cm
899,00 €Κωδικός 1140 200 0627

MS 201 TC-M με αλυσίδα Duro 3
   

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 HP • 3,7 kg 2

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. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας για απλή 
και γρήγορη αλλαγή της αλυσίδας, λάμα ελαφριάς κατασκευής που 
μειώνει το συνολικό βάρος.

Μήκος λάμας  30 cm
669,00 €Κωδικός 1145 200 0213

Μήκος λάμας  35 cm
669,00 €Κωδικός 1145 200 0211

Μήκος λάμας  40 cm
669,00 €Κωδικός 1145 200 0212
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① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα ③ Με λάμα ελαφριάς κατασκευής 5 Με λάμα και αλυσίδα
2  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 εξει-
δικευμένους χρήστες

④  Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα  
και αλυσίδα

6 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)
E = Ergostart 
B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας

NEO

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

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. 
Ίδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως 
απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση 
εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυ-
σίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. 
Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 και λάμα Carving για τομές υψη-
λής ακρίβειας. Νέος κινητήρας 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας  30 cm
459,00 €Κωδικός 1146 200 0059

MSa 161 T
   6 

36 V • 2,5 kg ④

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική 
περιποίηση δέντρων για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον 
θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση 
κοπής, βελτιωμένα χειριστήρια, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι 
της καμπάνας.

MSA 161 T ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ 5

Μήκος λάμας  25 cm ③

445,00 €Κωδικός 1252 200 0067

Μήκος λάμας  30 cm ③

445,00 €Κωδικός 1252 200 0068

MSA 200 C-B
   6 

36 V • 3,3 kg ④

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο ξυλογλυπτικής υψηλής απόδοσης 
για κινητή χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο.  
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλεί-
νει χωρίς εργαλεία, με λάμα STIHL Carving και αλυσίδα 1/4"-PM3.

MSA 200 C-B ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ 5

Μήκος λάμας  30 cm ③

449,00 €Κωδικός 1251 200 0034

MS 201 TC-M
   

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 HP • 3,7 kg ①

Δυνατό αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. Παραδίδεται 
με σύστημα M-Tronic νέας γενιάς με δυνατότητα βαθμονόμησης, 
για άριστη απόδοση του κινητήρα από την πρώτη στιγμή, παξιμάδια 
ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, λάμα ελαφριάς κατασκευής 
που μειώνει το συνολικό βάρος.

Μήκος λάμας  30 cm
649,00 €Κωδικός 1145 200 0271

Μήκος λάμας  30 cm ③

649,00 €Κωδικός 1145 200 0270

Μήκος λάμας  35 cm 
649,00 €Κωδικός 1145 200 0269

Μήκος λάμας  35 cm ③ 
649,00 €Κωδικός 1145 200 0268

Αλυσοπρίονα  
ξυλογλυπτικής
ƒ

•  Ειδικά αλυσοπρίονα για την  
ξυλογλυπτική, την δενδροκαλλιέργεια  
και την οπωροκαλλιέργεια 

• Ίδανικά για ακριβή τομή και  
λεπτεπίλεπτα σχήματα 

•  Εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα,  
με χαμηλό επίπεδο δονήσεων

• Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλοτσήματος

• Λάμα Carving STIHL με σημάδια
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B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα
③ Με λάμα και αλυσίδα
④ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
R = Αλυσοπρίονο διάσωσης
M = M-Tronic

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

Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Ταχυτε-
ντωτήρας για εύκολη σταθεροποίηση του οδηγού βάθους, σύστημα 
M-Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες, και 
φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Μεγάλη λαβή εκκίνησης 
και βαλβίδα αποσυμπίεσης για απλή και ασφαλή εκκίνηση, ειδική 
αλυσίδα ενισχυμένη με ανθεκτικές πλάκες σκληρού μετάλλου.

Μήκος λάμας  50 cm
1.649,00 €Κωδικός 1142 200 0025

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Σε αντίθεση με τα κανονικά αλυσοπρίονα, τα ειδικά 
αλυσοπρίονα 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.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΜΕΝΑ  
αλυσοπρίονα
ƒ

•  Για ιδιώτες, συντηρητές τοπίων και  
βιοτέχνες

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

•   Για την κοπή καυσόξυλων και για  
την περιποίηση του κτήματος

•  Για ξυλοκατασκευές

MSA 120 C-B
  ④  

36 V • 2,7 kg 2

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του 
κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Μαλακή λαβή, γρήγο-
ρη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας 
STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή απόδοση 
κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3.

MSA 120 C-B ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ ③

Μήκος λάμας  30 cm
229,00 €Κωδικός 1254 011 5874

ΣΕΤ MSA 120 C-B ΜΕ AK 20 ΚΑΊ AL 101
Μήκος λάμας  30 cm

299,00 €

MSA 140 C-B
  ④  

36 V • 2,6 kg 2

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του 
κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Απόδοση κοπής 
αυξημένη κατά 25% σε σχέση με το MSA 120 C-B. Μαλακή λαβή, 
γρήγορη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντωτήρα 
αλυσίδας STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή 
απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3.

MSA 140 C-B ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ ③

Μήκος λάμας  30 cm
259,00 €Κωδικός 1254 011 5844

ΣΕΤ MSA 140 C-B ΜΕ AK 20 ΚΑΊ AL 101
Μήκος λάμας  30 cm

359,00 €

Για κατάλληλες μπατα-
ρίες ιόντων λιθίου και 
επιπλέον αξεσουάρ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 8

Αλυσοπρίονο 
διάσωσης
ƒ

•  Για εργασίες διάσωσης και για  
την καταπολέμηση πυρκαγιών

•  Ειδική αλυσίδα με θωράκιση  
σκληρού μετάλλου

•  Τεράστια ισχύς στη μεσαία  
περιοχή στροφών

ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ ΚΑΊ ΤΗΛΕΣΚΟΠTΊΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ 65
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④  Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας,  
με λάμα και αλυσίδα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ ①  Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα

B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας ③ Με λάμα και αλυσίδα

MSA 200 C-B
   ① 

36 V • 3,3 kg 2

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο υψηλής απόδοσης για χρήση σε 
χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Απόδοση κοπής αυξημένη 
κατά 44% σε σχέση με το MSA 160 C-B. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυ-
σίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, μεταλλικά 
νύχια στήριξης.

MSA 200 C-B ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ ③

Μήκος λάμας  30 cm
449,00 €Κωδικός 1251 200 0012

Μήκος λάμας  35 cm
449,00 €Κωδικός 1251 200 0013

MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ④

Εύχρηστο, ελαφρύ μοντέλο για αρχάριους με καλή απόδοση κοπής. 
Καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, πλευρικός τεντωτήρας 
αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας, δοχείο 
λαδιού με διαφανές παράθυρο, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας  30 cm
149,00 €Κωδικός 1208 200 0304

Μήκος λάμας  35 cm
149,00 €Κωδικός 1208 200 0305

MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ④

Ελαφρύ και εύχρηστο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για την κοπή καυσό-
ξυλων. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, 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  30 cm
209,00 €Κωδικός 1209 200 0008

Μήκος λάμας  35 cm
209,00 €Κωδικός 1209 200 0004

Άλλες εκδόσεις: MSE 170 C-B 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 80

NEO

MSA 220 C-B
   ①

36 V • 3,6 kg 2

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο. Απόδοση κοπής 
αυξημένη έως κατά 20% σε σχέση με το MSA 200 C-B. Η υψηλή 
αξιοπιστία και τα επαγγελματικά κοπτικά εξαρτήματα επιτρέπουν 
τις πιο ποικίλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα ρίψη, αποκλάδωση 
και τεμαχισμό δέντρων και δημιουργία ξυλοκατασκευών. Εύχρηστο, 
εργονομικό και απλό στον χειρισμό. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με 
αλυσίδα 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, μεταλλικά 
νύχια στήριξης.

Μήκος λάμας  40 cm
499,00 €Κωδικός 1251 200 0123

Ηλεκτρικά  
αλυσοπρίονα
ƒ

•   Για περιστασιακούς χρήστες,  
τεχνίτες και αγρότες

• Για εργασίες γύρω από το σπίτι

•    Ίσχυροί ηλεκτροκινητήρες με  
μεγάλη απόδοση κοπής

• Πρακτικές λεπτομέρειες εξοπλισμού

•  Απλή εκκίνηση με το πάτημα ενός 
 κουμπιού

Βλέπε σελίδα

344
FUNCTION SENSOTOUCH   
ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΓΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Και στην εργασία με το αλυσοπρίονο, έχετε πάντα 
διαρκώς μαζί σας το κινητό ή το τάμπλετ σας. Με το 
γάντι FUNCTION SensoTouch μπορείτε να χειριστεί-
τε συσκευές με οθόνη αφής, χωρίς να βγάλετε το 
γάντι σας.

MSA 160 C-B
   ④ 

36 V • 3,1 kg 2

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε χώρους με  
ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας 
STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με 
αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής.

MSA 160 C-B ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ ③

Μήκος λάμας  30 cm
385,00 €Κωδικός 1250 200 0115

ΣΕΤ MSA 160 C-B ΜΕ AP 200 ΚΑΊ AL 101
Μήκος λάμας  30 cm

585,00 €Κωδικός 1250 200 0117

Κατάλληλα καύσιμα και 
λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 286

ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ ΚΑΊ ΤΗΛΕΣΚΟΠTΊΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ ΚΑΊ ΤΗΛΕΣΚΟΠTΊΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΑ66 67

3



2  Από MS 261 και πάνω
③  Για MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④  Για MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
5  Για MS 150, MS 201

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ ①  Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας,  
με λάμα και αλυσίδαB = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας

MSE 210 C-B
230 V • 2,1 kW • 4,5 kg ①

Ίσχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής για την 
κοπή καυσόξυλων και για ξυλοκατασκευές. Πολύ καλή εργονομία για 
ξεκούραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για απλό, γρήγορο 
και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή 
για ευχάριστη εργασία, τάπα που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία 
για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια 
υπερφόρτωσης

Μήκος λάμας  35 cm
319,00 €Κωδικός 1209 200 0083

Μήκος λάμας  40 cm
319,00 €Κωδικός 1209 200 0084

MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,7 kg ①

Ίσχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για ξυλοκατασκευές. Ταχυτεντωτή-
ρας αλυσίδας STIHL για γρήγορο και απλό τέντωμα της αλυσίδας 
χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, τάπα δοχείου 
λαδιού που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή  
ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ένδειξη υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας  40 cm
385,00 €Κωδικός 1209 200 0086

Μήκος λάμας  45 cm
385,00 €Κωδικός 1209 200 0088

Παρελκόμενα  
για αλυσοπρίονα
ƒ

• 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 297 Βαλίτσα  

αλυσοπρίο-
νου
Για τη φύλαξη και μεταφορά 
όλων των επαναφορτιζό-
μενων και βενζινοκίνητων 
αλυσοπριόνων με μήκος 
λάμας κάτω των 45 cm (όχι 
για ηλεκτρικά αλυσοπρίονα 
ή για τα βενζινοκίνητα 
αλυσοπρίονα MS 462 C-M, 
MS 500i, MS 661 C-M και 
MS 880).

Κωδικός

0000 900 4008

40,00 €

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

Κωδικός

0000 881 0508

36,80 €

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

ΝΟΥΜΕΡΟ 19 2

Κωδικός

1119 890 3405

ΝΟΥΜΕΡΟ 19 – 13 ③

Κωδικός

1129 890 3401

ΝΟΥΜΕΡΟ 19 – 16 ④

Κωδικός

0000 890 3400

ΝΟΥΜΕΡΟ 16 ΚΑΙ 13 5

Κωδικός

0000 890 3402

2,70 €

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.

ΝΟΥΜΕΡΟ 19 – 13 ③

Κωδικός

0000 881 5501

ΝΟΥΜΕΡΟ 19 – 16 ④

Κωδικός

0000 881 5502

38,90 €

MSE 190 C-B
230 V • 1,9 kW • 4,4 kg ④

Πολύ κατάλληλο για κατασκευές και για την κοπή καυσόξυλων με 
βελτιωμένη απόδοση κοπής. Άριστη εργονομία για ξεκούραστη ερ-
γασία, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για γρήγορο τέντωμα χωρίς 
εργαλεία, μαλακή λαβή για καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, 
ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας  35 cm
259,00 €Κωδικός 1209 200 0080

Μήκος λάμας  40 cm
259,00 €Κωδικός 1209 200 0081
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Για τους κωδικούς παραγγελίας, βλέπε τον συνοπτικό πίνακα στη σελίδα 90
2 πίσης για 3005 000 4721 / 50 cm
③ Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

Προφυλα-
κτήρας για 
αλυσοπρίονα 
περιποίησης 
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 ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 35 CM
Κωδικός

0000 792 9160

4,70 €

ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 40 CM
Κωδικός

0000 792 9161

6,30 €

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

Κωδικός

0000 881 4607

73,40 €

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

Κωδικός

0000 881 4602

36,80 €

Προέκταση για  
προστατευτική 
θήκη αλυσίδας
Μήκος 30 cm, για λάμες άνω 
των 90 cm.

Κωδικός

0000 792 9140

2,70 €

Κατάλληλα καύσιμα,  
λιπαντικά, εργαλεία  
χειρός και αξεσουάρ 
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Προστατευτικές θήκες αλυσίδας
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Μήκος προστατευτικής θήκης

Εως 25 cm 2,10 0000 792 9170

Εως 35 cm 2,80 0000 792 9171 0000 792 9172

Εως 37 cm 3,00 0000 792 9174

Εως 45 cm 3,30 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

Εως 55 cm 3,50 0000 792 9176 2

Εως 63 cm 3,80 0000 792 9177 0000 792 9177

Εως 75 cm 4,10 0000 792 9178 0000 792 9178

Εως 90 cm 6,30 0000 792 9179 0000 792 9179
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LΛέιζερ 2-σε-1 ③

Δείκτης κατεύθυνσης πτώσης και βοήθημα τεμαχισμού 
κορμών. Για τον τεμαχισμό κοντών κορμοτεμαχίων χωρίς 
περίπλοκες μετρήσεις, ως δείκτης κατεύθυνσης πτώσης 
για τον έλεγχο των τομών και της κατεύθυνσης πτώσης, με 
βίντεο οδηγιών σε DVD. Επιλέξτε το κατάλληλο στήριγμα 
για το δικό σας αλυσοπρίονο.
 
Κωδικός 0000 400 0200

114,20 €

1130 1130 791 5400 2,60 MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

1139 1139 791 5400 2,50 MS 171, MS 181, MS 211,  
όλες οι εκδόσεις

1127 1127 791 5400 2,80 MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143 1143 791 5400 2,60 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 2,90 MS 261, MS 271, MS 291,  
όλες οι εκδόσεις εκτός από VW

1144 1144 791 5400 1,80 MS 661 C-M,  
όλες οι εκδόσεις

Συμβουλή από τους 
επαγγελματίες
ΛΕΙΖΕΡ 2-ΣΕ-1

Επιπλέον της λωρίδας ελέγχου των αλυσοπριόνων 
STIHL – μια υπερυψωμένη γραμμή πάνω στο καπάκι 
του φίλτρου, στο κάλυμμα του μηχανήματος και στο 
καπάκι της καμπάνας η οποία βοηθά στον καθορισμό 
της κατάλληλης 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.
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① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα ④ Με λάμα και αλυσίδα
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα  
③  Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = Ergostart

Τηλεσκοπικά 
αλυσοπρίονα και 
παρελκόμενα
ƒ

•  Διατίθεται σε βενζινοκίνητη,  
επαναφορτιζόμενη και ηλεκτρική έκδοση

• Για το αραίωμα θάμνων

•  Για την κοπή οπωροφόρων δέντρων  
σε μεγάλο ύψος 

• Εμβέλεια έως πέντε μέτρων

• Σύστημα μεταφοράς στην πλάτη  
για ξεκούραστη εργασία

HT 56 C-E
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 6,4 kg ①

Εύχρηστο οικονομικό κονταροπρίονο για την περιποίηση του 
κτήματος και οπωροφόρων δέντρων. Ελαφριά και συμπαγής 
κεφαλή μικρών διαστάσεων με παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι 
της καμπάνας, σύστημα STIHL ErgoStart για ξεκούραστη εκκίνηση, 
βελτιστοποιημένη απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3, 
διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 
Σταθερός σωλήνας, συνολικό μήκος 280 cm.

Κωδικός 4139 200 0007 505,00 €
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HT 103
31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 HP • 7,2 kg ①

Επαγγελματικό τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για οπωροκαλλιέργεια 
και περιποίηση δέντρων. Ελαφριά κεφαλή μικρών διαστάσεων με 
παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, βελτιστοποιημένη 
απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3, κινητήρας 4-MIX® με 
απλουστευμένο σύστημα εκκίνησης. Υψηλή εργονομία και σταθερό-
τητα χάρη στον ελαφρύ τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής. 
Συνολικό μήκος 270 – 390 cm.

Κωδικός 4182 200 0141 645,00 €
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HT 133
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 7,2 kg ①

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο με εξαιρετική απόδοση ανά μονάδα 
βάρους, για απαιτητικές εργασίες κοπής στην οπωροκαλλιέργεια και 
στην επαγγελματική περιποίηση δέντρων. Ελαφριά κεφαλή μικρών 
διαστάσεων με παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, 
εξαιρετική απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3, κινητήρας 
4-MIX® με απλουστευμένο σύστημα εκκίνησης. Υψηλή εργονομία 
και σταθερότητα χάρη στον ελαφρύ τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγω-
νης διατομής. Συνολικό μήκος 270 – 390 cm.

Κωδικός 4182 200 0149 745,00 €
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HTA 85
   ③ 

36 V • 4,9 kg 2

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα για την 
οπωροκαλλιέργεια και την επαγγελματική περιποίηση δέντρων. 
Ελαφρύ 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 περιοχές. 
Με πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας και παξιμάδια ασφαλείας στο 
καπάκι της καμπάνας. Συνολικό μήκος 270 – 390 cm.

HTA 85 ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ ④

585,00 €Κωδικός 4857 200 0104

Παρελκόμενα: 
Βάση στήριξης

Βλέπε  
σελίδα 73

 Τ
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HTe 60
230 V • 1,45 kW • 5,0 kg 2

Με το εξαιρετικά ισχυρό ηλεκτρικό κονταροπρίονο STIHL HTE 60 
μπορείτε να κόψετε κλαδιά σε ύψος μέχρι 3,20 m περίπου. Ελαφριά 
κεφαλή μικρών διαστάσεων με παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι της 
καμπάνας, εξαιρετική απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3. 
Κατάλληλο και για την κοπή φυτών που σχηματίζουν φυτοφράχτες, 
π.χ. κάρπινος. Σταθερός σωλήνας, συνολικό μήκος 210cm

Κωδικός 4810 200 0016 339,00 €

Σφιγκτήρας 
για τηλεσκο-
πικό σωλήνα
Για μέγιστη εργονομία σε 
συνδυασμό με απλό αορτή-
ρα ώμου ή σύστημα επινώτι-
ας μεταφοράς RTS. Εύκολη 
τοποθέτηση και γρήγορη 
αφαίρεση του μηχανήματος. 
Συμπεριλαμβάνεται στον 
βασικό εξοπλισμό των HT 
103 και HT 133. Κατάλληλο 
για HTA 85 και HLA 85.

Κωδικός

0000 790 8600

13,70 €

Σύστημα επι-
νώτιας μετα-
φοράς RTS
Για πολύωρη χρήση.  
Ρυθμίζεται ανάλογα με  
το μέγεθος του σώματος, 
επιτρέποντας εξαιρετικά  
ξεκούραστη και εργονομική 
εργασία, κατάλληλο για  
HT 103, HT 133, HTA 65, 
HTA 85, HTE 60, κινητήρες 
Kombi με HT-KM ή HL-KM 
145° (όχι KMA 130 R), HL 
94 C-E, HLA 65, HLA 85 και 
HLE 71.

Κωδικός

0000 790 4400

163,20 €

Γωνιακή  
κεφαλή
Για HT 103 και HT 133.

Κωδικός

4182 640 0200

145,90 €

Γωνιακή  
κεφαλή
Για HT 56, HT 101, HT 131  
και HTE 60.

Κωδικός

4138 640 0201

120,40 €

Βάση  
στήριξης
Βάση στήριξης για προστασία 
της μπαταρίας από επαφή με 
το έδαφος. Πρόσθετη λαβή 
για προσωρινή επέκταση της 
εμβέλειας, για HTA 65, HTA 
85 και HLA 85. Περιλαμβάνε-
ται στη βασική έκδοση των 
HT 103 και HT 133.

Κωδικός

4857 007 1001

30,50 €
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2 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα 5  Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων 
STIHL, βλέπε σελίδα 85③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² 6 Λεπτή λάμα και αλυσίδα

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας ①  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμε-
νο μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευρά 90  Πρόσθετος εξοπλισμός 

(παρελκόμενο)
E = ErgoStart
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Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για την κοπή καυσόξυλων και για την περιποίηση του κτήματος

MS 170 1130 200 0299
1130 200 0300

199,00
199,00

30
35 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 6,9 / 6,4 2-MIX 3/8" P PMM3 6 – – – – – – –

MS 180 1130 200 0504 249,00 40 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 6,6 / 7,8 2-MIX 3/8" P PMM3 6 – ⬤ – – – – – –

MS 181
1139 200 0163
1139 200 0145
1139 200 0170

299,00
299,00
299,00

30
35
40

31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 6 – ⬤ – – – ⬤ – ⬤

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

299,00
299,00
299,00

30
35
40

31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,2 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 6 – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤

Ms 151 c-e NEO 1146 200 0054
1146 200 0055

389,00
389,00

25
30 23,6 1,1 / 1,5 2,8 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX 1/4" P PM3 6 – – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤

ms 194 c-e NEO 1137 200 0341
1137 200 0342

329,00
329,00

30
35 31,8 1,4 / 1,9 3,6 2,8 100 113 3,6 / 3,6 2-MIX 3/8" P PM3 6 ⬤ – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤

MS 211 1139 200 0247
1139 200 0248

359,00
359,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 2,5 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 – ⬤ ⬤ – – – ⬤ – ⬤

MS 211 C-BE 1139 200 0249
1139 200 0250

399,00
399,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 4,6 2,7 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤

MS 231 1143 200 0524
1143 200 0643

465,00
465,00

40
45 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 – ⬤ ⬤ – – – ⬤ ⬤

MS 251 1143 200 0539
1143 200 0647

539,00
539,00

40
45 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P RM3 – ⬤ – – – ⬤ ⬤
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2 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα 5  Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους  
διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 85③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας ①  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι 
μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος 
λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής 
βλέπε πλευρά 90

  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

M = M-Tronic
E = Ergostart
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Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για τη γεωργία, την οικοδομή και την κηπουρική

MS 271 1141 200 0319 
1141 200 0337

609,00
609,00

40
45 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5 2-MIX .325" RM3 – – ⬤ – – – – – ⬤ – ⬤ – –

MS 291 1141 200 0197 
1141 200 0198

669,00
669,00

40
45 55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 2-MIX 3/8" RM3 – – ⬤ – – – – ⬤ ⬤ – –

MS 311 1140 200 0199
1140 200 0175

709,00
709,00

45
50 59,0 3,1 / 4,2 6,2 2,0 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤ ⬤ – – ⬤ – ⬤ ⬤ – –

MS 391 1140 200 0191
1140 200 0185

749,00
749,00

45
50 64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤ ⬤ – – ⬤ – ⬤ ⬤ – –

Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα για τη δασοκομία

MS 241 C-M 1143 200 0259
1143 200 0411

715,00
715,00

40
45 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9 2-MIX 3/8" P PS ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

MS 261 C-M 1141 200 0498 
1141 200 0499

829,00
829,00

40
45 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5 2-MIX .325" RM – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

MS 362 C-M
1140 200 0495 
1140 200 0490
1140 200 0492

899,00
899,00
899,00

40
45
50

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

MS 462 C-M 
1142 200 0011
1142 200 0012
1142 200 0028

1.219,00 
1.219,00
1.219,00

40 
45
50

72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX 3/8" RS
–
–
⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

MS 500¡
1147 200 0000
1147 200 0001
1147 200 0002

1.499,00
1.499,00
1.499,00

50
63
71

79,2 5,0 / 6,8 6,2 1,26 106 119 4,2 / 4,0 2-MIX 3/8" RS
⬤
⬤
⬤

⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤

MS 661 C-M 1144 200 0156
1144 200 0155

1.399,00 
1.399,00

50
63 91,1 5,4 / 7,3 7,4 1,4 105 118 6,9 / 5,6 2-MIX 3/8" RS

–
⬤
⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ –

MS 880
1124 200 0107
1124 200 0104
1124 200 0109

1.525,00
1.525,00
1.525,00

63
75
90

121,6 6,4 / 8,7 10,0 1,5 103 116 8,9 / 8,9 – .404" RM – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – –
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④ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 85 ⑧  Βάρος με μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
5 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα 9 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
6 Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα
7 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας ①  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο  
μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευρά 90 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) E = ErgoStart

  Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων! R = Αλυσοπρίονο διάσωσης 2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
M = M-Tronic ③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)
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Αλυσοπρίονα με αλυσίδα σκληρού μετάλλου

MS 181
1139 200 0237
1139 200 0238
1139 200 0231

299,00
299,00
299,00

30
35
40

31,8 1,5 / 2,0 – – 4,3 5 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX – 3/8" P PD3 – ⬤ – – – ⬤ – ⬤ – – – –

MS 181 C-BE
1139 200 0232
1139 200 0233
1139 200 0234

319,00
319,00
319,00

30
35
40

31,8 1,5 / 2,0 – – 4,6 5 3,1 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX – 3/8" P PD3 – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ – – – –

MS 211 1139 200 0295
1139 200 0301

379,00
379,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,3 5 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" P PD3 – ⬤ – – – ⬤ – ⬤ – ⬤ – –

MS 211 C-BE 1139 200 0251
1139 200 0252

419,00
419,00

35
40 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,6 5 2,7 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" P PD3 – – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ – – – –

MS 231 1143 200 0642 485,00 40 42,6 2,0 / 2,7 – – 4,8 5 2,4 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX – .325“ PD3 – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ – –

MS 251 1143 200 0645
1143 200 0646

559,00
559,00

40
45 45,6 2,2 /3,0 – – 4,8 5 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX – .325“ PD3 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – – – –

MS 261 C-M 1141 200 0499 910,00 40 50,2 3,0 / 4,1 – – 4,9 5 1,6 105 116 3,5 / 3,5 2-MIX – .325" RD3 – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

MS 362 C-M 1140 200 0627 899,00 40 59,0 3,5 / 4,8 – – 6,7 5 1,6 105 117 3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" RD3 – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

MS 201 TC-M 
1145 200 0213
1145 200 0211
1145 200 0212

669,00
669,00
669,00

30
35
40

35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 5 2,1 98 112 3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PD3 ⬤ ⬤ ⬤ – – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤ – –

MSE 190 C-B 1209 200 0036 279,00 30 – – 230 1,9 4,4 6 – 92 103 2,9 / 3,4 – 4,0 3/8“ P PD3 – – ⬤ – – – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤
MSE 210 C-B 1209 200 0007 339,00 35 – – 230 2,1 4,5 6 – 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PD3 ⬤ – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
Αλυσοπρίονα περιποίησης δέντρων

MS 151 TC-E NEO 1146 200 0056
1146 200 0057

415,00 
415,00

25
30 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,6 5 2,4 96 109 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – ⬤ – –

MS 194 T NEO
1137 200 0335
1137 200 0325
1137 200 0331
1137 200 0326

339,00 
339,00
339,00 
339,00

30
30
35
35

31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 5 2,4 100 112 3,6 / 3,6 2-MIX – 3/8“ P PM3 – – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤ – ⬤ – –

MS 201 TC-M 
1145 200 0271
1145 200 0270
1145 200 0269
1145 200 0268

649,00
649,00
649,00
649,00

30
30
35
35

35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 5 2,1 98 112 3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PS3 ⬤ ⬤ ⬤ – – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤ – –

MSA 161 T  1252 200 0067
1252 200 0068

445,00 9

445,00 9
25
30

– – 36 – 2,1 7 – 84 94 <2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
Αλυσοπρίονα ξυλογλυπτικής

MS 151 C-E NEO 1146 200 0059 459,00 30 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,8 5 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – ⬤ – –

MSA 200 C-B 1251 200 0034 449,00 30 – – 36 – 3,3 7 – 84 95 4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
Αλυσοπρίονο διάσωσης

MS 462 C-M R 1142 200 0025 1.649,00 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,5 5 1,48 108 119 3,3 / 2,7 2-MIX – 3/8" RDR – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

Επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα

MSA 120 C-B 1254 011 5874 229,00 9 30 – – 36 – 2,7 7 – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤
MSA 140 C-B 1254 011 5844 259,00 30 – – 36 – 2,6 7 – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤
MSA 160 C-B 1250 200 0115 385,00 9 25 – – 36 – 3,1 7 – 84 95 2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
Σετ MSA 160 C-B 1250 200 0117 585,00 30 – – 36 – 4,4 ⑧ – 84 95 2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
MSA 200 C-B 1251 200 0112

1251 200 0113
449,00 9

449,00 9
30
35

– – 36 – 3,3 7 – 84 95 4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
MSA 220 C-B NEO 1251 200 0123 499,00 9 40 – – 36 – 3,7 7 – 89 100 4,8 / 3,6 – – 3/8" P PS3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
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④ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 85 ⑧ Λεπτή λάμα και αλυσίδα 
9 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή5 Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα

6 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
7 Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα

 Βασικός εξοπλισμός B = Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας ①  Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο  
μήκος λάμας. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής βλέπε πλευράευρά 90  Πρόσθετος εξοπλισμός 

(παρελκόμενο)
E = ErgoStart

2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
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Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

MSE 141 1208 200 0304
1208 200 0305

149,00
149,00

30
35

– – 230 1,4 3,6 5 90 101 3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PMM3 ⑧ – ⬤ – – – – ⬤ – – –

MSE 170 1209 200 0008
1209 200 0004

209,00
209,00

30
35

– – 230 1,7 3,8 5 92 103 2,9 / 3,4 – 0,5 3/8" P PMM3 ⑧ – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – – –

MSE 170 C-B 1209 200 0009
1209 200 0000

229,00
229,00

30
35

– – 230 1,7 3,9 5 92 103 2,9 / 3,4 – 4,0 3/8" P PMM3 ⑧ – – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

MSE 190 C-B 1209 200 0080
1209 200 0081

259,00
259,00

35
40

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

MSE 210 C-B 1209 200 0083
1209 200 0084

319,00
319,00

35
40

– – 230 2,1 4,5 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

MSE 230 C-B 1209 200 0086
1209 200 0088

385,00
385,00

40
45

– – 230 2,3 4,7 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Βενζινοκίνητα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

HT 56 C-E 4139 200 0007 505,00 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,4 6 91 106 5,2 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 280 – ⬤ – – ⬤ ⬤ – – – –

HT 103 4182 200 0141 645,00 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 6 89 106 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤

HT 133 4182 200 0149 745,00 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,2 6 93 109 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤

Επαναφορτιζόμενα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

HTA 85 4857 200 0104 585,00 9 30 – – 36 – 4,9 7 76 93 2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

Ηλεκτρικά τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα

HTE 60 4810 200 0016 339,00 30 – – 230 1,45 5,0 5 90 102 3,6 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 ⑧ 210 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –
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ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ 
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85 Αλυσίδες
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92  Εργαλεία συντήρησης 
κοπτικών εξαρτημάτων
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1 Αλυσίδες για αλυσοπρίονα τρίτων κατασκευαστών
2 Λεπτή λάμα και αλυσίδα

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Λάμες και αλυσίδες στο 
μικροσκόπιο 
ƒ

Η επιλογή της κατάλληλης αλυσίδας

Για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα για τη χρήση που θέλετε, 
χρειάζεστε ορισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να προκύψει ο 
σωστός συνδυασμός από αλυσοπρίονο, λάμα και αλυσίδα. Στο πεδίο 
επιγραφών της λάμας θα βρείτε τις εξής τέσσερις τιμές:

01  ΜΉΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 
Το κατάλληλο μήκος λάμας διαφέρει ανάλογα με τον 
σκοπό χρήσης.

02  ΒΉΜΑ ΑΛΥΣΊΔΑΣ 
Το βήμα της αλυσίδας δίνει τη μέση απόσταση  
μεταξύ των πείρων των συνδετήρων. Το αλυσοπρίονο, 
η αλυσίδα και η λάμα πρέπει να είναι πάντα τέλεια 
προσαρμοσμένα μεταξύ τους.

03   ΑΡΊΘΜΟΣ ΟΔΉΓΏΝ 
Ο αριθμός των οδηγών καθορίζει το μήκος της 
αλυσίδας. Για μήκος της αλυσίδας μετριούνται μόνο 
οι οδηγοί, και όχι π.χ. τα δόντια κοπής.

04  ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΊΟΥ / ΠΑΧΟΣ ΟΔΉΓΏΝ 
 Η αλυσίδα κινείται μέσα στο αυλάκι της λάμας, 
στηριζόμενη στους οδηγούς. Το πλάτος του  
αυλακιού της λάμας και το πάχος των οδηγών  
πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

Άφού συγκεντρώσετε αυτές τις τέσσερις τιμές, επιλέξτε τον  
κατάλληλο τύπο αλυσίδας για τον σκοπό χρήσης σας. Ο τύπος της 
αλυσίδας καθορίζεται από το σχήμα των δοντιών κοπής.  
Το σχήμα των δοντιών είναι καθοριστικό για την καταλληλότητα της 
αλυσίδας για τις διάφορες απαιτήσεις.

Micro 
Άξιόπιστες αλυσίδες με δόντια σε σχήμα μισού  
κοπιδιού, στιβαρές και απλές στη χρήση.

Super 
Δυνατές αλυσίδες με δόντια σε σχήμα κοπιδιού  
για την υψηλότερη απόδοση κοπής.

Duro 
Άλυσίδες με επίστρωση σκληρού μετάλλου  
για χρήση σε βρώμικο ξύλο.

Περισσότερες λεπτομέρειες  

θα βρείτε στη σελίδα 85.

01

03

03 04

04

01 02

02

Αλυσίδες
ƒ

•  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

Micro

Οι αλυσίδες Micro, με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού, είναι εξαι-
ρετικά αξιόπιστες και άνετες στη χρήση. Παράγουν ελάχιστες δονή-
σεις κατά την κοπή και δίνουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, ενώ 
είναι εύκολες στο τρόχισμα. Επομένως, αποτελουν καλή επιλογή για 
περιστασιακή χρήση και για τη γεωργία.

Αλυσίδα Micro

Στιβαρή αλυσίδα με χαμηλές δονήσεις και χαμηλή τάση κροταλί-
σματος, που δίνει υψηλή ποιότητα κοπής. 

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

1,3 mm – 3660 3613 NEO 
3693 3650 –

1,5 mm 1 – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Αλυσίδα Micro 3

Άλυσίδα χαμηλών δονήσεων με χαμηλή τάση κλοτσήματος με ειδικά 
διαμορφωμένους οδηγούς. Υψηλή ποιότητα κοπής, ομαλή συμπερι-
φορά στην τομή, στιβαρή, με χαμηλή τάση κροταλίσματος.

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

1,1 mm 3670 – 3610 2 – – –

1,3 mm – – 3636 NEO 
3695 3662 –

1,5 mm 1 – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 3664 –
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1 Αλυσίδες για αλυσοπρίονα τρίτων κατασκευαστών
2  ΚΑΝΟΝΊΚΉ ΑΛΥΣΊΔΑ, OXI ΕΊΔΊΚΉ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΊΚΉΣ

③ Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020

Super

Οι αλυσίδες Super έχουν την υψηλότερη απόδοση κοπής όλων των 
αλυσίδων STIHL. Άυτό οφείλεται στα δόντια με σχήμα κοπιδιού 
και στη χαμηλή αντίσταση κατά την κοπή. Οι αλυσίδες Super είναι 
ιδανικές για την επαγγελματική δασοκομία και την κοπή ξυλείας.

Αλυσίδα Super

Άλυσίδα υψηλών επιδόσεων με χαμηλές δονήσεις για επαγγελ-
ματική χρήση. Εξαιρετικά υψηλή απόδοση στην κανονική κοπή 
και με βύθιση της λάμας. Υψηλή ποιότητα κοπής και χαμηλή τάση 
κροταλίσματος.

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

1,3 mm – – 3617
NEO 
3690 3623 –

1,5 mm 1 – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

Duro

Οι αλυσίδες Duro είναι εξαιρετικά στιβαρές και έχουν μεγάλη αντοχή 
στη φθορά. Χάρη στη θωράκισή τους με πλάκες σκληρού μετάλλου, 
παραμένουν κοφτερές έως και για δεκαπλάσιο χρόνο σε σχέση με 
τις συνηθισμένες αλυσίδες. Άυτό κάνει τις αλυσίδες Duro εξαιρετικά 
κατάλληλες για την κοπή βρώμικου ξύλου. Άλυσοπρίονα που παραδίδο-
νται με αλυσίδα Duro μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 58.

Αλυσίδα Duro 3

Εξαιρετικά στιβαρή αλυσίδα σκληρού μετάλλου με ειδικά διαμορφωμέ-
νους οδηγούς, με χαμηλή τάση κλοτσήματος, για απαιτητικές χρήσεις. 
Παραμένει κοφτερή χωρίς τρόχισμα, έως και δέκα φορές περισσότερο 
από τις κανονικές αλυσίδες. Εξαιρετικά στιβαρή, ανθεκτική σε υψηλά 
φορτία, χαμηλές δονήσεις.

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

1,3 mm – – 3612
NEO③ 
3696 3681 –

1,5 mm 1 – – – 3666 3682 –

1,6 mm – – – 3667 3683 –Αλυσίδα Super 3

Άλυσίδα υψηλών επιδόσεων με ειδικά διαμορφωμένους οδηγούς, 
με χαμηλή τάση κλοτσήματος και χαμηλό επίπεδο δονήσεων. Υψηλή 
απόδοση στην κανονική κοπή και με βύθιση της λάμας. Υψηλή ποιό-
τητα κοπής και χαμηλή τάση κροταλίσματος.

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

1,3 mm – – 3616
NEO 
3694 3624 –

1,6 mm – – – – 3626 –

 

ΝΕΑ ΑΛΥΣΙΔΑ .325" PRO

Η νέα αλυσίδα υψηλών επιδόσεων με βήμα .325“ και 
φάρδος οδηγών 1,3 mm είναι κατάλληλη για περίπτωση, 
αποκλάδωση, κοπή καυσόξυλων και για περιποίηση νεα-
ρών δέντρων. Χάρη στο μικρό πλάτος τομής, η αλυσίδα 
.325“ Pro επιτυγχάνει απόδοση κοπής αυξημένη έως 
κατά 20% σε σύγκριση με τις παλαιότερες αλυσίδες 
.325" με ίδιο πάχος οδηγών. Η νέα αλυσίδα διατίθενται 
με δόντια σε όλα τα σχήματα: Micro, Super, Micro 3, 
Super 3 και Duro 3. Οι τελευταίες τρεις είναι εφοδιασμέ-
νες με οδηγούς με ειδικά διαμορφωμένο εξόγκωμα το 
οποίο εξασφαλίζει κοπή χωρίς κλότσημα και δονήσεις.

Στη STIHL θα βρίσκετε πάντα τη σωστή αλυσίδα για κάθε χρήση. Για ειδικές χρήσεις προσφέρουμε αλυσίδες που είναι ειδικά προσαρμο-
σμένες στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Στη STIHL μπορείτε να βρείτε επίσης τις κατάλληλες λάμες.

Αλυσίδες για ειδικές εφαρμογές

Διάσωση (RDR)

Άλυσίδα για χρήση σε ειδικές μηχανές κοπής ξυλείας και για την παραγωγή 
καυσόξυλων, στιβαρή και ανθεκτική. Οι χαμηλές τάσεις μειώνουν τη δημι-
ουργία ρωγμών, διατηρούν τη φθορά σε χαμηλά επίπεδα και εξασφαλίζουν 
μια ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε 
αλυσοπρίονα χειρός.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπο.

Τεμαχισμός κορμών – Rapid Micro Harvester (RMH) και Rapid Micro Harvester Special (RMHS)

Ειδική αλυσίδα διαμήκους κοπής για χρήση σε μηχανήματα διαμήκους κοπής 
και μικρά κινητά πριονιστήρια. Άλυσίδα με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού με 
υψηλή ποιότητα κοπής, χαμηλές δονήσεις και ομαλή συμπεριφορά κοπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπο.

Διαμήκης κοπή (RMX, PMX)

Ξυλογλυπτική
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MS 150, MSA 120/
140/160/200 1/4" P 3670 000 0064 2 3005 000 3105
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181/193/201/211/
231/241/251

1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205
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Αλυσίδα Λάμα

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

Ειδική αλυσίδα για την ξυλογλυπτική. Χαμηλές δονήσεις, πολύ καλή απόδοση 
κοπής, δεν απαιτεί πίεση κατά την κοπή με βύθιση της μύτης χάρη στην κοντή 
κορυφή των δοντιών, επιτυγχάνει ταχύτερη κοπή με βύθιση της μύτης από τις 
συνηθισμένες αλυσίδες 1/4".

Ειδική αλυσίδα για τις πιο σκληρές εφαρμογές από την πυροσβεστική, τις μονάδες 
αντιμετώπισης καταστροφών και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (π.χ. ξύλο με 
καρφιά, σύνθετα υλικά και θωρακισμένο γυαλί). Τα δόντια κοπής είναι θωρακισμένα 
εξ ολοκλήρου με πλάκες σκληρού μετάλλου με υψηλή αντοχή στην κρούση.
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Z = Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης  Κατάλληλο  Λιγότερο κατάλληλο  Συνιστώμενο   ΚΑΤΕΞΟΧΉΝ συνιστώμενο

Λάμες
ƒ

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

•  Άπό ποιοτικό και πολύ ανθεκτικό  
χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου

•  Άριστη μετατροπή της ισχύος του  
κινητήρα σε απόδοση κοπής  

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

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. Για τεχνικά στοιχεία σχετικά με τις λάμες,  
βλέπε σελίδα 397.

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

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. Δεν απαιτεί συντήρηση, 
χάρη στο κλειστό ρουλεμάν του γραναζιού της μύτης.

Άπό ειδικό χάλυβα με υψηλή αντοχή στη φθορά. Άποτε-
λείται από δύο πλάκες με κενά, συγκολλημένες μεταξύ 
τους με ειδική τεχνολογία λέιζερ. Σταθερό κοίλο σώμα με 
άκαμπτη άνω και κάτω κατασκευή, βάρος μειωμένο κατά 
30 % σε σύγκριση με τη λάμα Rollomatic ES, STIHL Ematic 
με λοξή οπή λαδιού, κεφαλή λάμας που αλλάζει στο  
σύνολό της. Δεν απαιτεί συντήρηση, χάρη στο κλειστό 
ρουλεμάν του γραναζιού της μύτης.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Λάμα ελαφριάς κατασκευήςn

STIHL Rollomatic E Light

STIHL Rollomatic ES Light

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Τα κλειστά ρουλεμάν στο γρανάζι της μύτης διαθέτουν 
μόνιμη λίπανση, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγό-
τερη συντήρηση. Δεν χρειάζεται συμπληρωματική λίπαν-
ση. Θετικό αποτέλεσμα: Εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, 
ενώ βοηθάτε και στην προστασία του περιβάλλοντος.
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Λάμες

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

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

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

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

STIHL Light 04 ++ ++ ++ + – – –

STIHL Rollomatic E  
(έως 10 Z)

++ ++ + – –

STIHL Rollomatic E  
(11 Z)

+ + ++ – – + – – –

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

STIHL Duromatic E ++ + – – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ + + + ++ –  ΧΑΡΑΚΤΉΡΊΣΤΊΚΑ ΚΑΊ  
ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ STIHL 
ΚΑΊ ΚΏΔΊΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΓΡΑΦΊΚΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ

 

Νέος σχεδιασμός λάμας

Η λάμα Light 04 είναι τα πρώτο μοντέλο της νέας 
σειράς από λάμες STIHL με νέο όνομα και πρωτοπορι-
ακό σχεδιασμό. Η νέα λάμα Light 04 έχει μια ιδιαίτε-
ρη κατασκευή, που εξασφαλίζει καλύτερη ισορροπία 
και, συνεπώς, μικρότερη κόπωση στην κοπή. Χάρη στη 
λεπτή γραμμή σχεδιασμού, το βάρος της είναι μειω-
μένο έως 200 g σε σύγκριση με τις σημερινές λάμες. 
Άυτό διευκολύνει και τις κινήσεις σας και επιτρέπει πιο 
ευέλικτη εργασία με το αλυσοπρίονο. Φυσικά, ο νέος 
σχεδιασμός δεν είναι απλά ένας χαριτωμένος νεωτερι-
σμός: Πληροφορίες για τις ιδιότητες και τα χαρακτη-
ριστικά αναγράφονται πάνω στην ίδια τη λάμα. Έτσι 
μπορείτε να βρείτε πάντα τον κατάλληλο συνδυασμό 
λάμας και αλυσίδας για το αλυσοπρίονο STIHL σας. Η 
λάμα Light 04, όμως, είναι μόνο η αρχή! Στο μέλλον, 
θα δείτε και άλλες λάμες με νέα ονόματα και σχεδια-
σμό.

STIHL Rollomatic E mini

Ιδιαίτερα λεπτή λάμα. Για αλυσίδες κοπής λεπτών κρίκων με πάχος 
οδηγών 1,1 mm

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. Δεν απαιτεί 
συντήρηση, χάρη στο κλειστό ρουλεμάν του γραναζιού της μύτης.

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 ελλειπτι-
κού σχήματος για άριστη λίπανση. Δεν απαιτεί συντήρηση, χάρη στο 
κλειστό ρουλεμάν του γραναζιού της μύτης.

STIHL Duromatic E

Συμπαγής λάμα για εργασίες με αλυσοπρίονα μεσαίας έως υψηλής 
ισχύος. Εξαιρετικά στιβαρή. Η μύτη της λάμας προστατεύεται από 
φθορά με ειδική επίστρωση από σκληρό μέταλλο, STIHL E-matic με 
λοξή οπή λαδιού για άριστη λίπανση.

STIHL Carving E

Λάμα Carving από τρία μέρη με συμπαγή μύτη από στελλίτη. Για ξυ-
λογλυπτική και επαγγελματική περιποίηση δέντρων, όπου απαιτείται 
κοπή σε πολύ μικρές ακτίνες. Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλοτσήματος, 
μικρό βάρος, μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα σημάδια πάνω στη λάμα επι-
τρέπουν ακριβή προσδιορισμό της θέσης της μύτης μέσα στην τομή.
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4  Στην περίπτωση που ο αριθμός των οδηγών είναι τριψήφιος, το δεύτερο  
μηδενικό παραλείπεται ώστε να προκύπτει ενδεκαψήφιος αριθμός παραγγελίας

6  Light

5  Ίσχύει για καμπάνα 7 δοντιών, σε καμπάνα 8 δοντιών χρειάζεται ένας οδηγός 
παραπάνω

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

③  Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (με μήκος λάμας 35 και 40 cm) και στα MSE 170, MSE 190,  
MSE 210 και στo MSE 230 (με μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχυτεντωτή-
ρα αλυσίδας και καμπάνα 7 δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας οδηγός παραπάνω2  Από έτος κατασκευής 2014

Σύνθεση του ενδεκαψή-
φιου κωδικού παραγγε-
λίας για λάμες
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Αλυσοπρίονα Αλυσίδες Λάμες

gta 26 10 1/4" P 1,1 28 3670 – – – 9,00 – – – – – – 3007 003 0101 6 10,30 – – – – –

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

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – 17,90 – – – – – – 3005 008 3403 – 30,50 – – 8 – –

30 1/4" P 1,1 64 3670 – – – 21,00 – – – – – – 3005 008 3405 – 31,50 – – 8 – –

MS 150 ,MS 150 T, MS 151, 
MS 151 T, MSA 160, MSA 200 35 1/4" P 1,1 72 3670 – – – 23,20 – – – – – – 3005 008 3409 – 34,70 – – 8 – –

MSA 161 T
25 1/4" P 1,1 57 3670 – – – 17,90 – – – – – – 3005 008 3403 – 30,50 – – 8 – –

30 1/4" P 1,1 65 3670 – – – 21,00 – – – – – – 3005 008 3405 – 31,50 – – 8 – –

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

30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – 14,70 – – 3005 000 7605 38,90 – – 3005 000 3905 – 31,50 – – 7 – –

35 3/8" P 1,1 50 3610 – – – 15,80 – – 3005 000 7609 45,20 – – 3005 000 3909 – 34,70 – – 7 – –

40 3/8" P 1,1 55 3610 – – – 17,90 – – – – – – 3005 008 3913 – 37,80 – – 7 – –

MS 181, MS 193, MS 193 T, 
MS 194 ,MS 194 T, MS 201, 
MS 211, MS 231 ③, MS 241, 
MSE 170 ③, MSE 190 ③, 
MSE 200, MSE 210 ③, 
MSE 230 ③, MSA 220 C-B

30 3/8" P 1,3 44 3636 – 3617 3616 14,70 3612 37,80 3005 000 7405 40,00 – – 3005 000 4805 – 37,80 – – 9 – –

35 3/8" P 1,3 50 3636 – 3617 3616 15,80 3612 43,00 3005 000 7409 45,20 – – 3005 000 4809 – 42,00 – – 9 – –

40 3/8" P 1,3 55 3636 – 3617 3616 17,90 3612 47,30 3005 000 7413 48,40 – – 3005 000 4813 – 46,20 – – 9 – –

MS 231, MS 251 45 3/8" P 1,3 61 3636 – 3617 3616 20,00 3612 53,10 – – – – 3005 000 4817 – 50,40 – – 9 – –

MS 201 T

30 3/8" P 1,3 44 3636 – – 3616 14,70 3612 37,80 3005 000 7405 40,00 – – 3005 000 4805 – 37,80 – – 9 – –

35 3/8" P 1,3 50 3636 – – 3616 15,80 3612 43,00 3005 000 7409 45,20 – – 3005 000 4809 – 42,00 – – 9 – –

40 3/8" P 1,3 55 3636 – – 3616 17,90 3612 47,30 3005 000 7413 48,40 – – 3005 000 4813 – 46,20 – – 9 – –

MS 261, MS 271

40 .325 1,3 67 3695 3693 3690 3694 21,70 3696 Τιμή  
αναμένεται – – – – – 3003 000 3313 54,60 – – 9 – –

40 .325 1,6 68 3689 3686 – – 22,00 3667 53,10 – – – – 3003 000 6813 – 53,10 – – 11 – –

45 .325 1,3 74 3695 3693 3690 3694 24,00 3696 Τιμή  
αναμένεται – – – – – 3003 000 3317

Τιμή  
αναμένεται – – 9 – –

45 .325 1,6 74 3689 3686 – – 25,10 3667 57,10 – – – – 3003 000 6817 – 65,60 – – 11 – –

MS 291, MS 311, MS 362, 
MS 391

40 3/8" P 1,6 60 – 3652 3621 3626 20,00 3683 60,20 – – – – 3003 000 5213 – 49,40 – – 10 – –

45 3/8" P 1,6 66 – 3652 3621 3626 22,00 3683 67,30 – – – – 3003 008 5217 58,10 – – 10 – –

50 3/8" P 1,6 72 – 3652 3621 3626 23,20 3683 72,40 – – – – 3003 000 5221 – 62,20 – – 10 – –

MS 400, MS 462, MS 500I, 
MS 661, 

40 3/8" P 1,6 60 – 3652 3621 3626 20,00 3683 60,20 – – – – 3003 000 5213 49,40 – – 11 3003 000 9213 72,40

45 3/8" P 1,6 66 – 3652 3621 3626 22,00 3683 67,30 – – – – 3003 000 5217 – 58,10 – – 11 3003 000 9217 78,50

50 3/8" P 1,6 72 – 3652 3621 3626 23,20 3683 72,40 – – 3003 000 2021 110,20 3003 000 5221 – 62,20 3003 000 9421 93,80 11 3003 000 9221 89,80

63 3/8" P 1,6 84 – 3652 3621 3626 27,30 3683 82,60 – – 3003 000 2031 135,70 3003 000 5231 – 78,50 3003 000 9431 104,00 11 3003 001 5631 104,00

MS 500¡, MS 661 71 3/8" P 1,6 91 – 3652 3621 3626 29,60 3683 93,80 – – 3003 000 2038 141,80 – – – 3003 000 6038 114,20 11 – –

81 3/8" P 1,6 105 – 3652 3621 3626 34,20 3683 104,00 – – 3003 000 2046 177,50 – – – 3003 000 6046 131,60 11 – –

90 3/8" P 1,6 114 – 3652 3621 3626 37,10 3683 114,20 – – 3003 000 2053 194,80 – – – 3003 000 6053 141,80 11 – –

MS 880 5

63 .404 1,6 80 – 3668 – – 35,50 – – – – – – – – – 3002 000 9731 135,70 – 3002 000 9231 110,20

75 .404 1,6 91 – 3668 – – 40,40 – – – – – – – – – 3002 000 9741 152,00 – 3002 000 8041 120,40

90 .404 1,6 104 – 3668 – – 46,20 – – – – – – – – – – – – 3002 002 8052 131,60  

90 .404 1,6 108 – 3668 – – 47,90 – – – – – – – – – 3002 000 9753 163,20 – – –

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο Αλυσίδες Λάμες

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

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – 17,90 – – – – – – 3005 008 3403 – 30,50 – – 8 – –

30 1/4" P 1,1 64 3670 – – – 21,00 – – – – – – 3005 008 3405 – 31,50 – – 8 – –

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60 30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – 14,70 – – 3005 000 7605 38,90 – – 3005 000 3905 – 31,50 – – 7 – –

HT 101, HT 131 30 3/8" P 1,3 44 3636 – – – 14,70 3612 37,80 3005 000 7405 40,00 – – 3005 000 4805 – 37,80 – – 9 – –

Παράδειγμα:  
MS 150 με λάμα  
25 cm και αλυσίδα PM3

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Αυλάκι 1,1 mm 2 Αυλάκι 1,3 mm

Εργαλεία συντή-
ρησης κοπτικών 
εξαρτημάτων
ƒ

•  Ειδικά εργαλεία για συντήρηση  
και περιποίηση

•  Για σωστό τρόχισμα της αλυσίδας  
με ακριβή αποτελέσματα

•  Ξύλινη λαβή λίμας STIHL από ξύλο

Σετ τροχίσμα-
τος
Άποτελείται 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

18,90 €

Ανταλλακτι-
κή επίπεδη 
λίμα για οδη-
γό βάθους
Για βάση λίμας 2-σε-1, για  
την κατεργασία του οδηγού 
βάθους.

Κωδικός

0814 252 3001

6,30 €

Ανταλλακτι-
κή στρογγυλή 
λίμα για αλυ-
σίδα 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

1,40 €

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

1,00 €

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

5605 772 4006

1,00 €

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Κωδικός

5605 772 4806

1,00 €

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Κωδικός

5605 772 5206

1,00 €

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Κωδικός

5605 772 5506

1,00 €

 Ø 3,5 x 200 mm
Κωδικός

5605 772 3506

1,00 €

 Ø 4,5 x 200 mm
Κωδικός

5605 772 4506

1,00 €

Τροχιστικά κυ-
λίνδρων FG 4
Τροχιστικό κυλίνδρων,  
αποκλειστικά από τη STIHL 
Ιδανικό για το εβδομαδιαίο 
τρόχισμα της αλυσίδας. Μι-
κρές διαστάσεις, δεν απαιτεί 
σωματική δύναμη, με λαμά-
κια τροχίσματος για σωστή 
προσαρμογή της απόστασης 
του οδηγού βάθους, δεν  
περιλαμβάνεται η λίμα.

3/8" P 1 Ø 4,0 mm
Κωδικός

5612 000 7503

3/8" P 2 Ø 4,0 mm
Κωδικός

5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Κωδικός

5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Κωδικός

5614 000 7500

40,00 €

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

1/4", 3/8" P, .325" και 3/8"
Κωδικός

1110 893 4000

.404"
Κωδικός

1106 893 4000

3,20 €

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.

FL1 
1/4" P
Κωδικός

0000 893 4006

FL2 
3/8" P 2

Κωδικός

0000 893 4007

FL3 
.325"
Κωδικός

0000 893 4008

FL4 
3/8"
Κωδικός

0000 893 4009

FL5 
.404"
Κωδικός

0000 893 4010

2,80 €
Βάση λίμας 
2-σε-1
Πρακτικό βοήθημα για το γρή-
γορο τρόχισμα των δοντιών 
και οδηγών βάθους με μία 
μόνο διαδικασία. Ιδανικό για 
τον περιστασιακό χρήστη. Για 
αλυσίδες 1/4" P, 3/8" P, .325", 
3/8" και .404", με ενσωματω-
μένη αντιστάθμιση ανοχής 
λίμας (μόνο από τη STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
Κωδικός

5605 750 4306

1/4" και 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

.404" Ø 5,5 mm
Κωδικός

0000 750 4300

33,70 €

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

Κωδικός 5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm
Κωδικός

5605 750 4330

6,20 €

Οδηγοί για 
βάση λίμας 
FF 1
Οδηγός για βάση λίμας, απο-
κλειστικά από την STIHL. Για 
απλό και ακριβές κράτημα 
της λίμας και σωστό τρόχι-
σμα της αλυσίδας. Ιδανικό 
συμπλήρωμα για τα σετ 
τροχίσματος της STIHL, δεν 
απαιτεί σωματική δύναμη, 
δεν περιλαμβάνεται η λίμα.

1/4" P Ø 3,2 mm
Κωδικός

5614 000 7504

3/8" P 1 Ø 4,0 mm
Κωδικός

5614 000 7503

3/8" P 2 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

15,80 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Η STIHL διαθέτει το κατάλληλο εργαλείο τροχίσματος για 
κάθε περίπτωση. Για χρήστες που χρησιμοποιούν το αλυ-
σοπρίονό 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 
ακρίβεια. Άναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στο φυλλάδιο «Τρόχισμα αλυσίδων STIHL», που διατίθεται 
δωρεάν από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. 
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
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③ Με δίσκο τροχίσματος ειδικού σχήματοςΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός
2 Όχι κατάλληλο για αλυσίδα 1/4"- PM3

Λαβή λίμας
Πλαστική λαβή. Κατάλληλη 
για στρογγυλές λίμες από 
3,2 έως 5,5 mm και για όλες 
τις επίπεδες λίμες.

Κωδικός

0000 881 4504

1,20 €

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

Κωδικός

0000 881 4500

2,70 €

Λαβή λίμας 
FH 3
Μαλακή λαβή. Για επίπεδες 
λίμες έως 150 mm.

Κωδικός

0000 881 4503

3,20 €

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

Κωδικός

0000 881 4502

3,20 €

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

Κωδικός

0000 893 4105

5,30 €

Σετ συντήρη-
σης κοπτικών 
εξαρτημάτων
Άποτελείται από: Καλίμπρες 
ελέγχου 0000 893 4105 / 
4101 και καλίμπρα τροχίσμα-
τος 1110 893 4000.

Κωδικός

0000 007 1016

9,50 €

Πλέγμα  
τροχίσματος
Βοήθημα για το τρόχισμα  
της λάμας. Γωνιακές γραμ-
μές (25° / 30°) για την ευθυ-
γράμμιση της λίμας, δύο  
μαγνήτες συγκράτησης.

Κωδικός

0000 750 9900

5,30 €

Παρελκόμενα: 
Σφιγκτήρας
Για στερέωση σε πάγκο, 
απαιτούνται 2 τεμάχια.

Κωδικός

5604 890 5800

13,70 €

Τριγωνική 
λίμα  
τροχίσματος
Για τα τροχιστικά FG 2 και  
FG 3, για την κατεργασία 
του οδηγού βάθους και για 
πριονόδισκους με μυτερά 
δόντια.

Κωδικός

0811 421 8971

6,30 €

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

Κωδικός

0814 252 3000

3,10 €

Παρελκόμενα: 
Επίπεδη λίμα

Κωδικός

5605 773 4200

12,60 €

Ευθυγραμμι-
στής λάμας
Εργαλείο για την αφαίρεση 
γρεζιών από τη λάμα.  
Πλαστική λαβή εργονομικού 
σχεδιασμού με επίπεδη  
λίμα (100 x 22 mm) από βαμ-
μένο χάλυβα εργαλείων.

Κωδικός

5605 773 4400

28,40 €

Βασική  
συσκευή  
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.

Κωδικός

5203 200 0008

667,10 €Μέγκενες  
τροχίσματος  
S 260
Ελαφρύ και εύχρηστο μοντέλο. 
Άπλό εισαγωγή στο ξύλο, εύκο-
λη σταθεροποίηση της λάμας, 
με πρακτική θήκη ζώνης. 

Κωδικός

0000 881 0402

16,80 €

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

Κωδικός

0000 881 0403

23,20 €

Τροχιστικό  
FG 3 2

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

Κωδικός

5610 000 7500

104,00 €

Θήκη φύλα-
ξης για αλυσί-
δες κοπής
Στιβαρό και ελαφρύ πλαστι-
κό κουτί. Δύο διαχωριστικά, 
διαστάσεις: 18 x 12 x 4 cm.

Κωδικός

0000 882 5900

3,20 €

Τροχιστικό  
FG 2 12

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

Κωδικός

5604 000 7501

141,80 €

Καλίμπρα 
ελέγχου
Για τον προσδιορισμό της  
κατάστασης φθοράς της  
καμπάνας.

Κωδικός

0000 893 4101

1,00 €

Λαβή λίμας
 

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

Κωδικός

0811 490 7860

0,70 €

Παρελκόμενα  
για USG
(ΔΕΝ ΆΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΆΙ)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ  
ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ  
ΜΥΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ③

Κωδικός

5203 750 1405

173,40 €

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ  
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΨΑΛΙΔΙΏΝ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ③

Κωδικός

5203 750 1400

330,50 €

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ  
ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ FS ③

Κωδικός

5203 750 2800

219,30 €

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΔΟ
Κωδικός

5203 007 1003

145,90 €

ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟ ΑΚΟΝΙ
Κωδικός

5203 890 4400

163,20 €

ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑ-
ΤΟΣ ΓΙΑ 3/8" PD3, .325" RD3 
ΚΑΙ 3/8" RD3
Κωδικός

5203 757 0906

272,30 €

ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ  
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3/8" RDR
Κωδικός

5203 757 0901

292,70 €
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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ. 
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.
ƒ

99  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KOMBI

100  Εργαλεία Kombi και 
παρελκόμενα

105  Κινητήρας Multi

106  Εργαλεία Multi  
και παρελκόμενα

5

ΣΎΣΤΗΜΑ KOMBI ΚΑΙ ΣΎΣΤΗΜΑ MULTI96



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς καύσιμο
②  Τα KM 131 R και KMA 130 R δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χορτοκοπτικό FSB-KM

E = ErgoStart 3  Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi
R = Κυκλική λαβή 4 Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες

5 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.GR.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KOMBI ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ƒ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01  Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις  
ισχυρούς κινητήρες ΚΟΜΒΙ,  
βενζινοκίνητο ή επαναφορτιζόμενο.

02  Συνδυάστε ένα από  
τα εργαλεία ΚΟΜΒΙ  
και είστε έτοιμοι.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
KOMBI
ƒ

•  Για την περιποίηση του κήπου και των  
χώρων γύρω από το σπίτι, αλλά και  
μεγάλων εκτάσεων 

• Δυνατοί κινητήρες Kombi 

•  Συνδυάζεται με πολλά εργαλεία 
Kombi

Κατάλληλα καύσιμα και 
λιπαντικά

ΒΛΈΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 286

KM 56 RC-E
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 4,3 kg 1

Για χρήση στον κήπο, γύρω από το σπίτι και στο κτήμα. STIHL 
ErgoStart, κυκλική λαβή, αορτήρας, κινητήρας 2-MIX.

Κωδικός 4144 200 0016 309,00 €

 ②

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

Για επαγγελματική χρήση. STIHL ErgoStart, λειτουργία μερικού 
φορτίου ECOSPEED, κυκλική λαβή, αορτήρας, κινητήρας 2-MIX, 
διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4149 200 0089 425,00 €

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

Για επαγγελματική χρήση με υψηλές απαιτήσεις σε απόδοση. Απλου-
στευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, διακόπτης, με-
γάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας, 
χάρτινο φίλτρο αέρα, κυκλική λαβή, κινητήρας 4-MIX®. Δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM.

Κωδικός 4180 200 0589 539,00 €

KMA 130 R 
 4   5 

36 V • 3,2 kg 3

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με 
υψηλή ροπή στρέψης. Τρεις βαθμίδες ισχύος για αποδοτική και 
αθόρυβη εργασία, δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εργαλεία 
Kombi, αορτήρας. Για κατάλληλα εργαλεία Kombi, βλέπε σελίδα 
XX κ.ε. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο 
σύνδεσης, σύστημα μεταφοράς και μαξιλαράκι ή με μπαταρία AR 
και μαξιλαράκι (βλέπε σελίδα 35). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με χορτοκοπτικό FSB-KM. 

KMA 130 R ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
389,00 €Κωδικός 4867 011 6824
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1 Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Kombi 4 Βάρος με προφυλακτήρα
②  Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R) 5 Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας
3 Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα 6 Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Εργαλεία Kombi  
και παρελκόμενα
ƒ

•  Δώδεκα πρακτικά εργαλεία Kombi 
για διαφορετικές εργασίες 

•  Απλή αλλαγή του εργαλείου  
με ελάχιστους χειρισμούς

•  Πλούσια γκάμα παρελκομένων

Χορτοκοπτικό 
FS-KM 1

Ιδανικό για κοπή χόρτου  
κοντά σε τοίχους, φράχτες 
και μονοπάτια. Κεφαλή  
κοπής AutoCut C 26-2,  
βάρος 1,2 kg 3.

Κωδικός

4180 200 0687

155,00 €

Χορτοκοπτικό 
μπορντούρας  
FCB-KM ②

Ακριβής κοπή χόρτου στα 
άκρα του γκαζόν δίπλα σε 
δρόμους, μονοπάτια και παρ-
τέρια. Ρυθμιζόμενο βάθος 
λειτουργίας, συνολικό μήκος 
92 cm, βάρος 2,0 kg.

Κωδικός

4180 740 5002

191,00 €

Αξεσουάρ:  
μαχαίρι  
κοπής άκρων  
(Ανταλλακτική 
λεπίδα)
(ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Μήκος 20 cm
Κωδικός

4133 713 4101

3,70 €

Χορτοκοπτικό 
FS-KM 1

Ιδανικό για κοπή σκληρού 
χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις. 
Χλοοκόπτης GSB 230-4,  
συνολικό μήκος 94 cm e,  
βάρος 1,2 kg 3.

Κωδικός

4180 200 0478

155,00 €

Χορτοκοπτι-
κό FSB-KM ②

Ιδανικό για κοπή χόρτου 
σε δυσπρόσιτα σημεία. 
Κεφαλή κοπής AutoCut 6-2, 
καμπύλος σωλήνας. Δεν επι-
τρέπεται για τους κινητήρες 
Kombi KM 131 R και KMA 
130 R, συνολικό μήκος 77 
cm 3, βάρος 0,7 kg 3.

Κωδικός

4137 740 5008

89,00 €

Κύλινδρος  
καθαρισμού  
KW-KM ②

Ιδανικός για το σκούπισμα 
πεζοδρομίων και δρόμων. 
Πτερύγια από καουτσούκ, 
πλάτος εργασίας 60 cm, με 
προφυλακτήρα, συνολικό μή-
κος 125 cm, βάρος 7,4 kg 4.

Κωδικός

4601 740 4904

469,00 €

Βούρτσα  
καθαρισμού  
KB-KM ②

Απομακρύνει βρομιά από 
βαθιά αυλάκια και αρμούς. 
Σταθερές βούρτσες αντίθε-
της φοράς, πλάτος εργασίας 
60 cm, με προφυλακτήρα, 
συνολικό μήκος 125 cm,  
βάρος 6,4 kg 4.

Κωδικός

4601 740 4905

375,00 €

Φρέζα  
εδάφους  
BF-KM 1

Για τον εξαερισμό και την 
καλλιέργεια εδαφών. Πλάτος 
εργασίας 22 cm, με προφυ-
λακτήρα, συνολικό μήκος 
100 cm, βάρος 4,1 kg.

Κωδικός

4601 740 5000

269,00 €

Θαμνοκοπτικό  
FH-KM 145° 1

Για κοπή θάμνων κοντά στο 
έδαφος και για ασφαλείς  
εργασίες κοπής χόρτου σε 
στενούς χώρους και κοντά 
σε χώρους κυκλοφορίας. Ευ-
έλικτη ρυθμιζόμενη κεφαλή, 
θέση μεταφοράς για εξοικο-
νόμηση χώρου, μήκος κοπής 
25 cm, συνολικό μήκος  
126 cm, βάρος 2,1 kg.

Κωδικός

4243 740 5006

395,00 €

Ραβδιστικά  
μηχάνηματα  
SP-KM ②

Για άνετη συγκομιδή ξηρών 
καρπών, φιστικιών και ελιών. 
Δύο χτένια μετατοπισμένα 
μεταξύ τους, εξαιρετικά  
ελαφρύ, χαμηλές δονήσεις. 
Επιτρέπεται για KM 56 RC-E, 
KM 94 RC-E και KM 130 R. 
Βάρος 2,0 kg.

Κωδικός

4249 740 5000

419,00 €

Φραχτοκό-
πτης  
HL-KM 0° ②

Ιδανικό για την περιποίηση 
ψηλών και φαρδιών φρα-
χτών. Μήκος κοπής 50 cm,  
συνολικό μήκος 107 cm,  
βάρος 1,6 kg.

Κωδικός

4243 740 5000

259,00 €

Φυσητήρας 
BG-KM 1

Καθαρίζει δρόμους και εκτά-
σεις από φύλλα και κομμένο 
χόρτο. Ύψηλή παροχή αέρα, 
συνολικό μήκος 89 cm,  
βάρος 1,8 kg.

Κωδικός

4606 740 5000

175,00 €

Παρελκόμενα: 
Γωνιακό επί-
πεδο μπεκ
Για μονοπάτια και περιοχές 
με φύλλα και κομμένο γρα-
σίδι. Δυνατό αποτέλεσμα. 
Mήκος 89cm, βάρος 1,8 kg.

Κωδικός

4606 701 8301

6,30 €

Φραχτοκό-
πτης  
HL-KM 145° ②

Για απαιτητικές εργασίες σε 
ψηλούς φράχτες και κοντά 
στο έδαφος. Ρυθμίζεται σε 
πολλαπλές θέσεις, με ειδική 
θέση για εξοικονόμηση χώ-
ρου κατά τη μεταφορά.  
Συνολικό μήκος 148 cm,  
βάρος 2,3 kg.

Μήκος κοπής 50 cm
Κωδικός

4243 740 5003

395,00 €

NEO 
Μήκος κοπής 60 cm
Κωδικός

4243 740 5008

419,00 €

Τηλεσκοπικό  
αλυσοπρίονο  
HT-KM ②

Για ακριβή κοπή ψηλών κλα-
διών. Compact κατασκευή, 
με ενσωματωμένο οδηγό 
άκρης, μήκος λάμας 30 cm 5, 
συνολικό μήκος 126 cm, 
βάρος 1,3 kg.

Κωδικός

4182 200 0160

279,00 €

ΣΎΣΤΗΜΑ KOMBI ΚΑΙ ΣΎΣΤΗΜΑ MULTI 101
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1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 4 Βάρος χωρίς καύσιμο 6 Κατά τη χρήση ως φυσητήρα
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² 5 Βάρος χωρίς μπαταρία 7 Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ
3 Μέγιστες τιμές από όλα τα εργαλεία Kombi 8 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  Βασικός εξοπλισμός
E = ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

Σύστημα επι-
νώτιας μετα-
φοράς RTS
Για πολύωρη χρήση.  
Ρυθμίζεται ανάλογα με  
το μέγεθος του σώματος, 
επιτρέποντας εξαιρετικά  
ξεκούραστη και εργονομική 
εργασία, κατάλληλο για  
HT 103, HT 133, HTA 85, 
HTE 60, κινητήρες Kombi  
με HT-KM ή HL-KM 145°  
(όχι KMA 130 R), HL 94 C-E, 
HLA 65, HLA 85 και HLE 71.

Κωδικός

0000 790 4400

163,20 €

Τσάντα  
μεταφοράς
Ιδανική για τη μεταφορά και 
τη φύλαξη του μηχανήματος 
μαζί με τα εργαλεία Kombi 
FS-KM ή HL-KM. Κατάλληλη 
για KMA 130 R, HSA 56, 
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 100 
και όλους τους κινητήρες 
Kombi με κυκλική λαβή.

Κωδικός

0000 881 0507

41,00 €

Προφυλακτή-
ρας οδηγού
Από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Προστατεύει τη μύτη του  
κοπτικού εξαρτήματος από 
φθορά κατά την εργασία  
κοντά σε τοίχους και στο 
έδαφος.

Κωδικός

4237 792 9006

9,50 €

Γωνιακή  
κεφαλή
Για χρήση των εργαλείων 
Kombi HT-KM και HL-KM  
(μοντέλο 0°).

Κωδικός

4138 640 0201

120,40 €

Προεκτάσεις σωλήνα
Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT KM, HL KM &  
SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.

Κωδικός 0000 710 7100 78,50 €

Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT KM, HL KM &  
SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.

Κωδικός 4140 710 7131 100,00 €

Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT KM, HL KM &  
SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από  
αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.

Κωδικός 0000 710 7102 135,70 €
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Βενζινοκίνητοι κινητήρες Kombi

KM 56 RC-E 4144 200 0016 309,00 27,2 0,8 / 1,1 – 4,3 4 96 109 8,5 / 8,2 2-MIX 16 59 845 71 1.140 84 ⬤ – ⬤ ⬤

KM 94 RC-E 4149 200 0089 425,00 24,1 0,9 / 1,2 – 4,0 4 95 110 8,2 / 7,9 2-MIX 16 59 845 71 1.140 90 ⬤ – ⬤ ⬤

KM 131 R 4180 200 0589 539,00 36,3 1,4 / 1,9 – 4,4 4 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX® 21 68 965 81 1.300 92 – ⬤ ⬤ ⬤

Επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi

KMA 130 R 4867 011 6824 389,00 8 – – 36 3,2 5 91 102 5,0 / 5,0 – 15 57 815 67 1.110 92 – – ⬤ ⬤
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς καύσιμο και εργαλείο
② Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

 

 

 

 
 

 

Σύστημα Multi στο  
μικροσκόπιο 
ƒ

02 Απλός χειρισμός

04 Οικονομία σε  
χώρο φύλαξης

01 Πιο εύκολη  
εκκίνηση

Συνδυάστε ένα από τα  
7 εξαρτήματα και είστε 
έτοιμοι.

03 Εύκολη  
μεταφορά

Τεχνολογία

01  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛ-
ΤΡΟ ΑΕΡΑ 
Διευκολύνει την εκκίνηση, καθώς το καρμπιρατέρ είναι εφοδια-
σμένο με μια χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Η αντλία επιτάχυν-
σης φροντίζει για υψηλές στροφές, ενώ το χάρτινο φίλτρο αέρα 
εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από σκόνη και 
ακαθαρσίες.

02  ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ   
Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας 
χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

Άνεση

03  ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Επιτρέπει εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος 
STIHL Multi σε οχήματα.

04  ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση του συστήματος 
STIHL Multi χωρίς αφαίρεση του εργαλείου, για εξοικονόμηση 
χώρου κατά την μεταφορά και τη φύλαξη.

Κινητήρες Multi
ƒ

•  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 56
27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 HP • 8,3 kg 1

Ιδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, 
στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων. 
Μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Multi, πτυσσόμενο πλαίσιο για 
εύκολη μεταφορά, απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη 
εκκίνηση, διακόπτης λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα.

Κωδικός 4604 011 5401 469,00 €
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Κινητήρες Multi

MM 56 4604 011 5401 469,00 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1

Κατάλληλα καύσιμα και 
λιπαντικά

ΒΛΈΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 286
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1 Συνιστάται η χρήση τροχών
② Απαιτείται η χρήση τροχών

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Εργαλεία  
Multi και  
παρελκόμενα
ƒ

•  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 εργασί-
ας 22 cm, βάρος 2,0 kg.

Κωδικός

4601 740 4605

75,00 €

Σβολοθρυμμα-
τιστής 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

75,00 €

Εξαερωτήρας  
γκαζόν 
RL-MM 1

Ενισχύει την ανάπτυξη των 
ριζών. Δημιουργεί μικρές 
τρύπες στον χλοοτάπητα που 
βελτιώνουν την τροφοδοσία 
με θρεπτικές ουσίες και τον 
αερισμό, πλάτος εργασίας 
20 cm, βάρος 2,0 kg.

Κωδικός

4601 740 4600

75,00 €

Κοπτικό 
μπορντούρας 
FC-MM 1

Κόβει άκρα σε γκαζόν και 
παρτέρια με βαθιά τομή μέ-
χρι τις ρίζες, βάρος 0,8 kg.

Κωδικός

4601 740 4603

44,00 €

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

15,80 €

Πρόσθετα  
βαρίδια
Για BF-MM και BK-MM. 
Ιδανικό συμπλήρωμα για τη 
φρέζα και τον σβολοθρυμμα-
τιστή. Αυξάνει την πίεση 
που ασκείται στο εργαλείο, 
εξασφαλίζοντας βαθύτερη 
επεξεργασία του εδάφους.

Κωδικός

4601 430 4500

46,20 €

Αποβρυωτής 
MF-MM 1

Καθαρίζει τον χλοοτάπητα 
από βρύα και μπλεγμένα 
στελέχη χόρτου, με προστα-
τευτικό κάλυμμα και ποδιά, 
πλάτος εργασίας 50 cm,  
βάρος 8,3 kg.

Κωδικός

4601 740 4601

209,00 €

Βούρτσα  
καθαρισμού  
KB-MM ②

Καθαρίζει αρμούς και  
ανώμαλες επιφάνειες από 
φυσική πέτρα, με προστατευ-
τικό κάλυμμα, πλάτος  
εργασίας 60 cm, βάρος 
4,2 kg.

Κωδικός

4601 740 4602

185,00 €

Σετ τροχών
Για MF-MM 1, KW-MM ② 
και KB-MM ②. Επιτρέπει 
ένα ελαφρύ ανασήκωμα 
του εργαλείου, μειώνοντας 
την αντίσταση τριβής 
κατά την απομάκρυνση 
βρύων, το βούρτσισμα και 
το σκούπισμα. Βελτιώνει την 
ευκινησία.

Κωδικός

4601 007 1008

47,30 €

Κύλινδρος  
καθαρισμού 
KW-MM ②

Ιδανικός για το σκούπισμα 
πεζοδρομίων και δρόμων. 
Καθαρίζει από χώμα, άμμο, 
μικρές πέτρες και φύλλα. 
Χωρίς προστατευτικό  
κάλυμμα, πλάτος εργασίας 
60 cm, βάρος 3,7 kg.

Κωδικός

4601 740 4604

265,00 €
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 
ƒ

Η επιλογή του κατάλληλου χλοοκοπτικού μηχανήματος 
είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για έναν περιποιημέ-
νο χλοοτάπητα. Όλα τα μοντέλα μας διακρίνονται για 
την υψηλή τους ποιότητα, τα έξυπνα χαρακτηριστικά 
του εξοπλισμού και την ελκυστική σχεδίαση. Στην ου-
σία, παραμένει μόνο ένα καθοριστικό ζήτημα ανοιχτό: 
Πώς θα προτιμούσατε να κουρεύετε τον χλοοτάπητα 
σας; Άυτόματα, δυναμικά ή άνετα; Σας ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο η άνεση, η ελευθερία κινήσεων, η απόδοση 
ή η χαμηλή στάθμη θορύβου;

Κάθε μοντέλο χλοοκοπτικού μηχανήματος έχει τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του. Άυτός ο οδηγός επιλογής θα 
σας βοηθήσει να βρείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα που 
ικανοποιεί καλύτερα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Χλοοκοπτικά ρομπότ
Ο ξεκούραστος τρόπος για έναν τέλειο χλοοτάπητα επιτυγχάνεται 
μέσα από το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW. Περιποιείται εκτάσεις χλο-
οτάπητα μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους πλήρως αυτόματα, 
γρήγορα και διαρκώς.

•  Πλήρως αυτόματη κοπή χόρτου 

• Άπλός, διαισθητικός χειρισμός – και μέσω εφαρμογής

• Άπλός, διαισθητικός χειρισμός – στα μοντέλα iMOW®  
C και μέσω App!

Χλοοκοπτικά τρακτέρ
Με τα χλοοκοπτικά τρακτέρ μπορείτε να κουρέψετε ακόμη και μεγά-
λες εκτάσεις χλοοτάπητα γρήγορα, ξεκούραστα και με μεγάλη άνεση.

• Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής

• Έξοικονομούν χρόνο και δύναμη

• Έύχρηστο ταμπλό

Χειροκίνητα χλοοκοπτικά  
μηχανήματα
Οι μηχανές κοπής γκαζόν είναι κατασκευασμένες για την ενεργό 
κοπή μικρών, μεσαίων και μεγάλων γκαζόν. Άνάλογα με το εμβαδόν 
και τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, διαθέτουμε βενζινοκίνητα, 
ηλεκτροκίνητα και επαναφορτιζόμενα μοντέλα.

Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

Όταν το ζητούμενο είναι η ισχύς και η γρήγορη κάλυψη επιφανειών, 
τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά φανερώνουν τα δυνατά τους σημεία.

•  Ισχυροί βενζινοκινητήρες για κοπή χόρτου μεγάλης διάρκειας 
– κυρίως μεγαλύτερων επιφανειών

• Άνεξάρτητα από την παροχή ρεύματος

• Διατίθενται και ως επαγγελματικά μοντέλα: Σειρά 7

Χλοοκοπτικά με μπαταρία

Για όλους εκείνους που προτιμούν να κόβουν το χόρτο χωρίς 
καλώδια, φιλικά προς το περιβάλλον και με ευελιξία και θέλουν να 
προστατεύουν την ακοή τους κατά την κοπή του χόρτου.

• Κοπή χόρτου χωρίς καλώδια και με ευελιξία

• Άθόρυβα και δυνατά χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL

• Έυέλικτα και εύκολα στον χειρισμό

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά

Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά είναι ιδανικά για την αθόρυβη και χωρίς 
εκπομπές αερίων κοπή χόρτου, χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονες.

• Έξαιρετικά αθόρυβα

• Χαμηλό κόστος συντήρησης και περιποίησης

• Έλαφριά στο βάρος
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
C = Επικοινωνία P = Performance
① Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
②  Τυχόν έξοδα για την εγκατάσταση (σύρμα οριοθέτησης, καλωδίωση κτλ.)  

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του χλοοκοπτικού ρομπότ iMow
3 Βάρος με μπαταρία Βάρος με μπαταρία

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Χλοοκοπτικά ρομπότ 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

02  Εργασία με  
ελάχιστες  
απαιτήσεις  
συντήρησης

01 Ασφαλής μετακίνηση

06 Άνετη πρόσβαση

07 Αυτόματη  
κοπή χόρτου

03 Προώθηση σε  
ανώμαλο έδαφος 

04 Βέλτιστη  
απόδοση

05 Γρήγορη σύνοψη

Τεχνολογία

01  ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
Το στιβαρό κέλυφος προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες 
και τα εμπόδια. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες καταγράφουν 
την επαφή με αντικείμενα και προκαλούν αλλαγή της κατεύθυν-
σης.

02  ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ  
Το αλεστικό μαχαίρι είναι σταθερό και πρακτικά άθραυστο. 
Φροντίζει για ομοιόμορφη κοπή, ακόμα και όταν το γρασίδι 
έχει ψιλώσει αρκετά. Η φορά περιστροφής αλλάζει αυτόματα 
σε κάθε διακοπή. Έτσι, οι κόψεις φθείρονται ομοιόμορφα. Η 
αλλαγή του μαχαιριού γίνεται χωρίς εργαλεία.

03  ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ 
Τα μοντέλα της σειράς RMI 6 ανταπεξέρχονται σε κλίσεις έως 
και 45 %.

04  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ 
Σε ανώμαλο έδαφος, η ταχύτητα της μηχανής προσαρμόζεται 
αυτόματα με τη βοήθεια ενός αισθητήρα κλίσης.

Άνεση

05  ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Με ενσωματωμένη οθόνη για τη ρύθμιση του συστήματος και 
την εμφάνιση πληροφοριών. Στη σειρά RMI 6, η οθόνη είναι 
αποσπώμενη και υπάρχει παράλληλα δυνατότητα χειροκίνητου 
ελέγχου του iMOW®.

06  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ APP 
Ισχύει για όλα τα χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW® με το γράμμα 
«C» στον κωδικό μοντέλου: Μέσω της εφαρμογής iMOW® 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες από το 
τάμπλετ ή το κινητό σας.

07   ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΗΣ 
Μέσω του διαδραστικού προγράμματος κοπής μπορούν να 
καθοριστούν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία μπορεί να 
είναι σε λειτουργία το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW. Κατά τη δι-
άρκεια αυτών των ενεργών χρονικών διαστημάτων το εργαλείο 
επιλέγει μόνο του πότε να κουρέψει τον χλοοτάπητα για να 
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Χλοοκοπτικά 
ρομπότ
ƒ

• Πλήρως αυτόματη κοπή χόρτου

• Διαισθητικός χειρισμός – και μέσω 
εφαρμογής

•  Χρονικά ευέλικτη και ανεξάρτητη από 
τον καιρό εργασία

Rmi 422
 ①

Έως 800 m² • 9,0 kg 3

Χλοοκοπτικό ρομπότ για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. 
Άλεστικό χλοοκοπτικό που κόβει, θρυμματίζει και λιπαίνει με ένα 
πέρασμα. Με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εφαρμογής, χωρητικό-
τητα μπαταρίας 40 Wh,  πλάτος κοπής 20 cm.

Κωδικός 6301 011 1428 999,00 € ②

Rmi 422 PC
 ①

έως 1.700 m² • πρόσβαση μέσω app • 10,0 kg 3

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 1.700 
m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει και 
λιπαίνει ταυτόχρονα. Βασικός εξοπλισμός Βάση φόρτισης, 4 καρφιά, 
γνώμονας iMOW®. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εφαρμογής, 
χωρητικότητα μπαταρίας 80 Wh, πλάτος κοπής 20 cm.

Κωδικός 6301 011 1448 1.799,00 € ②

Άλλες εκδόσεις: RMI 422 P 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 116
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ ① Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
②  Τυχόν έξοδα για την εγκατάσταση (σύρμα οριοθέτησης, καλωδίωση κτλ.)  

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του χλοοκοπτικού ρομπότ iMowC = Επικοινωνία
P = Performance 3 Βάρος με μπαταρία

Rmi 632 P
 ①

Έως 3.000 m² • 14,0 kg 3

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για μεγάλους χλοοτάπη-
τες μέχρι 3.000 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, 
ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Βασικός εξοπλισμός: Βάση 
φόρτισης, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®. Χωρητικότητα μπαταρίας 
130 Wh, πλάτος κοπής 28 cm.

Κωδικός 6309 011 1478 2.649,00 € ②

Rmi 632 PC
 ①

Έως 5.000 m² • πρόσβαση μέσω app • 14,0 kg 3

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 
5.000 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει 
και λιπαίνει ταυτόχρονα. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, 4 
καρφιά, γνώμονας iMOW®. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εφαρμο-
γής, χωρητικότητα μπαταρίας 194 Wh, πλάτος κοπής 28 cm.

Κωδικός 6309 011 1488 2.949,00 € ②

Για την εγκατάσταση 
απαιτείται ένα σετ  
εγκατάστασης. Σχετικά 
παρελκόμενα 

ΜΠΟΡΈΙΤΈ ΝΆ ΒΡΈΙΤΈ ΣΤΗ ΣΈΛΙΔΆ 116

 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με την εφαρμογή iMOW® App, παίζετε την κοπή του 
γκαζόν κυριολεκτικά στα δάχτυλα.

Η εφαρμογή iMOW® App μετατρέπει το χλοοκοπτικό ρομπότ 
iMOW σε αυτόνομο σύστημα Smart-Home. Μέσα από το τάμπλετ 
ή το κινητό σας τηλέφωνο, έχετε πρόσβαση στα μοντέλα iMOW® C 
από οπουδήποτε. Χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό της εφαρμογής 
μπορείτε να ελέγξετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις σημαντικές 
λειτουργίες και τα δεδομένα απόδοσης των χλοοκοπτικών ρομπότ 
και να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
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3 Βάρος, συμπ. της μπαταρίας 6  Δεν εμπίπτει στην οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/EC,  
Συντελεστής αβεβαιότητας KwA 3 dB[A] σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS4 Συντελεστές αβεβαιότητας KwA/KpA σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

5  Δεν εμπίπτει στην οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/
EC, Συντελεστής αβεβαιότητας KwA 2 dB[A] σύμφωνα με το RL 
2006/42/ECRS

7  Αυτές οι τιμές εκπομπών θορύβου ισχύουν για όλα τα μοντέλα RMI 6, δηλαδή για τα μοντέλα RMI 
632 P και RMI 632 PC, όταν εγκαθίσταται αντί του βασικού εξοπλισμού ο προαιρετικός εξοπλισμός 
ALM 030 (Κωδικός 6909 007 1022) ή το μαχαίρι 30 cm (Κωδικός 6909 007 1004) στο εκάστοτε μοντέλο

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ ①   Το τυχόν κόστος εγκατάστασης (σύρμα οριοθέτησης, τοποθέτηση καλωδίων 
κλπ.) δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του iMow

 Βασικός εξοπλισμός ②   Υπό ιδανικές συνθήκες (απουσία εμποδίων, γεωμετρία και κλίσεις του κήπου), 
για την αναφερόμενη μέγιστη επιφάνειαC = Επικοινωνία

P = Performance

Αξεσουάρ για  
χλοοκοπτικά 
ρομπότ
ƒ

• Για την εγκατάσταση

• Για προστασία

• Άλεστικό μαχαίρι

• Τροχοί

Σετ 
εγκατάστασης 
S
Περιεχόμενα: Σύρμα οριο-
θέτησης ø 3,4 mm, 150 m 
(μπομπίνα), 150 καρφιά στα-
θεροποίησης, 3 συνδετήρες 
συρμάτων

Κωδικός

6909 007 1053

90,80 €

Σετ 
εγκατάστασης L
Περιεχόμενα: Σύρμα οριοθέ-
τησης ø 3,4 mm, 2 x 200 m 
(μπομπίνα), 375 καρφιά στα-
θεροποίησης, 7 συνδετήρες 
συρμάτων

Κωδικός

6909 007 1054

233,60 €

Σύρμα  
οριοθέτησης
Σύρμα οριοθέτησης για την 
εγκατάσταση.

ARB 151 
150 m (ρολό), Ø 3,4 mm
Κωδικός

0000 400 8631

65,30 €

ARB 501 
500 m (ρολό), Ø 3,4 mm
Κωδικός

0000 400 8626

270,30 €

Σταθμός φόρ-
τισης
Πρόσθετη βάση φόρτισης, 
μπορεί να τοποθετηθεί εντός 
ή εκτός γκαζόν.

ADO 401 
Για τη σειρά RMI 4
Κωδικός

6909 430 9620

423,30 €

ADO 601  
Για τη σειρά RMI 6
Κωδικός

6909 430 9625

494,70 €

AIP 602
Σκέπαστρο για βάση φόρ-
τισης, προαιρετικό για την 
προστασία του χλοοκοπτικού 
ρομπότ από τον ήλιο. Με 
ενσωματωμένο μηχανισμό 
κλεισίματος.

Κωδικός

6909 780 5401

203,00 €

ADV 010
Συνδετήρες σύρματος για 
τη σύνδεση του σύρματος 
οριοθέτησης, συσκευασία 10 
τεμαχίων.

Κωδικός

6909 007 1091

17,90 €

ABO 600
Κουτί φύλαξης για χλοοκο-
πτικά ρομπότ iMOW®.

Κωδικός

6909 900 3901

141,80 €

AVS 100
Βαρείς μπροστινοί τροχοί 
για έδαφος με πολλές 
ανωμαλίες.

Κωδικός

6908 007 1052

120,40 €

ALM 030
Μακρύτερο μαχαίρι (30 cm), 
κατάλληλο για τη σειρά  
RMI 6.

Κωδικός

6909 007 1022

44,90 €

Τροχοί ελκτι-
κής πρόσφυσης
Κινητήριοι τροχοί για καλύ-
τερη πρόσφυση στο έδαφος, 
2 τεμάχια.

ART 220  
Για τη σειρά RMI 4
Κωδικός

6909 700 0425

36,70 €

ART 240  
Για τη σειρά RMI 6
Κωδικός

6909 700 0412

43,90 €

AFN 075
Ράβδοι στερέωσης του 
σύρματος οριοθέτησης, 
συσκευασία 75 τεμαχίων.

Κωδικός

6301 007 1011

14,30 €

Για μικρή 
εκταση 
AMK 100
Για περιοχές κοπής < 100 m²  
ή μήκος σύρματος < 175 m 
χρειάζεται το AKM 100 μαζί 
με το περιμετρικό καλώδιο 
για την εγκατάσταση.

Κωδικός

6909 007 1089

17,50 €
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Χλοοκοπτικά ρομπότ

RMI 422 5 6301 011 1428 999,00 800 35 20 20 – 60 
(πολλαπλών επιπέδων) 16 60 4.450 Ιόντων λιθίου 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

RMI 422 P 5 6301 011 1438 1.499,00 1.500 40 20 20 – 60 
(πολλαπλών επιπέδων) 25 60 4.450 Ιόντων λιθίου 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

RMI 422 PC 5 6301 011 1448 1.799,00 1.700 40 20 20 – 60 
(πολλαπλών επιπέδων) 28 60 4.450 Ιόντων λιθίου 10,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

RMI 632 P 6 6309 011 1478 2.649,00 4.000 45 28 20 – 60 
(πολλαπλών επιπέδων) 40 185 3.150 Ιόντων λιθίου 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

RMI 632 PC 6 6309 011 1488 2.949,00 5.000 45 28 20 – 60 
(πολλαπλών επιπέδων) 50 185 3.150 Ιόντων λιθίου 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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Αξεσουάρ χλοοκοπτικών ρομπότ

ALM 030 7 6909 007 1022 44,90 64 53 3 67
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Τεχνολογία

01  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Το σύστημα άμεσης οδήγησης του κινητήρα εξασφαλίζει απο-
δοτική χρήση της ενέργειας και συνεπώς κάλυψη μεγαλύτερης 
επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας.

02  ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ 
Το μαχαίρι με βελτιστοποίηση ροής στροβιλίζει μόνο τόσο 
αέρα όσο είναι απαραίτητος. Η πολύ μικρή αντίσταση επι-
τρέπει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ένα 
ενσωματωμένο σημείο ελεγχόμενης κάμψης, προστατεύει τον 
στροφαλοφόρο άξονα από ζημιές.

03  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO 
   Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco οι στροφές του 
κινητήρα του χλοοκοπτικού μηχανήματος προσαρμόζονται 
αυτόματα στην πραγματικά απαιτούμενη ισχύ. Έτσι, το 
χλοοκοπτικό με μπαταρία STIHL καταναλώνει ιδιαίτερα λίγη 
ενέργεια και κουρεύει μεγαλύτερη επιφάνεια πριν να χρειαστεί 
επαναφόρτιση.

04  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 
Η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής ρυθμίζεται εύκολα στο επιθυ-
μητό ύψος κοπής χάρη στην υποστήριξη ελατηρίου πολλαπλών 
επιπέδων. Μια κλίμακα εμφανίζει το τρέχον ύψος.

Άνεση

05  ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 
   Το αναδιπλούμενο μονοκόμματο άνετο τιμόνι εξασφαλίζει εύ-
κολο χειρισμό κατά την κοπή του χόρτου και την αφαίρεση του 
χορτοσυλλέκτη. Έπιπλέον, το χλοοκοπτικό μηχάνημα καταλαμ-
βάνει έτσι μικρό χώρο κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά 
του. Το τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς εργαλεία στο 
ύψος του χειριστή.

06  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
   Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό μπορεί να ανοιχτεί 
και να εκκενωθεί εύκολα χάρη στον μηχανισμό αναδίπλωσής 
του. Η ροή του αέρα οδηγεί κατά την κοπή του χόρτου το υλικό 
κοπής στον χορτοσυλλέκτη φροντίζοντας για πυκνή πλήρωσή 
του. Μέσω των ελασμάτων του συλλέκτη, ο αέρας διοχετεύεται 
πλευρικά προς το έδαφος. Έτσι προστατεύεται ο χρήστης και 
το χλοοκοπτικό μηχάνημα από στροβιλιζόμενες ακαθαρσίες. Η 
ένδειξη στάθμης πλήρωσης ειδοποιεί για το κατάλληλο χρονικό 
σημείο  εκκένωσης.

Μηχανές κοπής γκαζόν 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

04  Εύκολη ρύθμιση

06  Ευκολία  
χρήσης

05 Άνετος χειρισμός

03 Οικονομική λειτουργία

01  Αποδοτική μετάδοση 
κίνησης

02 Ακριβής  
κοπή

Βενζινοκίνητα 
χλοοκοπτικά 
Σειρά 2
ƒ

• Για ερασιτέχνες κηπουρούς και ιδιώτες 
χρήστες

• Πρακτικά χλοοκοπτικά μηχανήματα  
για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες

• Καλή απόδοση κοπής και συλλογής

• Άποδοτικοί βενζινοκινητήρες

• Άπλή, στιβαρή κατασκευή

RM 248
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 26,0 kg ①

Έυέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 46 cm πλάτος κοπής για 
μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους 
κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπε-
ριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός 6350 011 3420 329,00 €

Άλλες εκδόσεις: RM 248 T 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 134

RM 253
150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 28,0 kg ①

Έυέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 51 cm πλάτος κοπής για 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική 
ρύθμιση ύψους κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη 
εργασία. Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός 6371 011 3405 435,00 €

Άλλες εκδόσεις: RM 253 T 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 134

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΈΠΈ ΣΈΛΙΔΆ 132
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
P = Performance X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
T =  Σύστημα κίνησης 1 

ταχύτητας
①  Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων 

των μέσων λειτουργίας

Βενζινοκίνητα  
χλοοκοπτικά 
Σειρά 4
ƒ

•  Για ερασιτέχνες κηπουρούς και ιδιώτες 
με υψηλές απαιτήσεις

• Μεσαίου και μεγαλύτερου  
μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα

• Με πλάτος κοπής 41 έως 46 cm

• Ισχυροί κινητήρες

• Περίβλημα από ανθεκτικό πολυμερές

RM 448 TC
150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 28,0 kg ①

Στιβαρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm για γκα-
ζόν μεσαίου μεγέθους. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμμα-
το τιμόνι Comfort με εξαιρετικά μαλακή λαβή, ταχεία αποσύνδεση  
Quick-Fix και ταχύτητα κίνησης 1 τροχού για άνετη εργασία. Συμπε-
ριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη  
55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6358 011 3421 599,00 €

RM 448 TX
150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 27,0 kg ①

Στιβαρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 46 cm πλάτος κοπής για μεσαί-
ου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, 
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο τιμόνι Comfort, 
τροχοί εύκολης κύλισης καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 
1 ταχύτητας για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη  στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6358 011 3431 549,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας

Βενζινοκίνητα  
χλοοκοπτικά 
Σειρά 5
ƒ

• Για φιλόδοξους ιδιώτες χρήστες

• Για την κοπή χόρτου σε μεγαλύτερες 
επιφάνειες

• Συμπαγή και ισχυρά

• Με 1 ταχύτητα ή σύστημα Vario

• Διατίθεται επίσης με ηλεκτρικό σύστη-
μα εκκίνησης 

• Περίβλημα από πολυμερές εξαιρετικά 
υψηλής αντοχής

Βενζινοκίνητα  
χλοοκοπτικά 
Σειρά 6
ƒ

• Για απαιτητικούς ιδιώτες χρήστες  
και κηπουρούς

• Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες  
εκτάσεις χλοοτάπητα

• Με λειτουργία 3 σε 1 για κοπή,  
άλεσμα και συλλογή

• Ισχυροί κινητήρες

•  Περίβλημα από ανθεκτικό αλουμίνιο

RM 545
163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 29,0 kg ①

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 cm 
πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική 
ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και 
αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη και αποδοτική εργασία. 
Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη  
60 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6340 011 3402 639,00 €

RM 650 T
173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 45,0 kg ①

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 48 cm πλάτος κοπής για 
μεγαλύτερου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών 
χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεσμα. Κεντρική ρύθμιση ύψους 
κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή 
καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 1 ταχύτητας για άνε-
τη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6364 011 3441 805,00 €

RM 650 V
163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 43,0 kg ①

Δυνατή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm 
για μεγάλες εκτάσεις. Μαχαίρι Multi για κοπή, συλλογή και αλεστική 
κοπή. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, τιμόνι υψηλής άνεσης με 
λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης Vario για άνετη και αποτελε-
σματική εργασία. Κινητήρας με λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης. 
Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη 
πληρότητας.

Κωδικός 6364 011 3401 895,00 €

RM 545 V
163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 31,0 kg ①

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 
cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. 
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις 
και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού καθώς και μετάδοση κίνησης 
Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου 
 αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με ένδειξη  στάθμης 
πλήρωσης.

Κωδικός 6340 011 3417 745,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων Y = Υδροστατική μετάδοση κίνησης
S =  Μαχαίρι με φρένο και 

συμπλέκτη
①  Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων 

των μέσων λειτουργίας

Βενζινοκίνητα  
χλοοκοπτικά 
Σειρά 7
ƒ

• Για επαγγελματίες χρήστες που απα-
σχολούνται στη φροντίδα εγκαταστά-
σεων πρασίνου.

•  Για την κοπή χόρτου σε εκτεταμένες 
εκτάσεις χλοοτάπητα

• Έξαιρετικά στιβαρή κατασκευή  
με μεγάλη διάρκεια ζωής για  
μεγάλες καταπονήσεις

• Ιδιαίτερα ισχυροί κινητήρες

•  Έξαιρετικά σταθερό περίβλημα από 
μαγνήσιο με ανταλλάξιμα ένθετα από 
πολυμερές

RM 655 V
161 cm³ • 2,5 kW / 3,4 HP • 49,0 kg ①

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 53 cm πλάτος κοπής για με-
γάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, 
συλλογή και άλεσμα. Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη, κεντρική 
ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή 
χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario για άνετη 
και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6374 011 3401 1.109,00 €

RM 756 GS
179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 60,0 kg ①

Έπαγγελματική και εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής 
γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν. 
Φρένο-συμπλέκτης μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου 
άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, ρυθμιζόμενο τιμόνι με 
λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων για άνετη και 
αποτελεσματική εργασία. Με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων.

Κωδικός 6378 011 3411 2.000,00 €

RM 756 YC
179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 61,0 kg ①

Έπαγγελματική, εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής 
γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν. 
Φρένο-συμπλέκτης μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου 
άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, τιμόνι υψηλής άνεσης με 
λαβή Super-Soft και υδροστατικό σύστημα κίνησης για άνετη και 
αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων 
με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6378 011 3421 2.500,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Αλεσμα
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας

Βενζινοκίνητα 
χλοοκοπτικά 
Σειρά R
ƒ

•   Για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες 
και κηπουρούς

•  Έιδικό χλοοκοπτικό για ειδικές  
εφαρμογές

•   Ιδανικό για κοπή με πλευρική  
εκτόξευση

RM 3 RTX
163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 30,0 kg ①

Έξαιρετικά ευέλικτη μηχανή κοπής γκαζόν Multi TM με πλευρική 
εξαγωγή και πλάτος κοπής 48 cm για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν. 
 Κατασκευή τριών τροχών με στρεφόμενο μπροστινό τροχό. Ρυθμι-
στής ύψους κοπής στον μπροστινό τροχό και στον πίσω άξονα. Η 
λαβή Super-Soft και το σύστημα κίνησης τροχών μίας ταχύτητας 
εξασφαλίζουν άνετη εργασία.

Κωδικός 6361 011 3420 689,00 €

Κατάλληλα καύσιμα και 
λιπαντικά

ΒΛΈΠΈ ΣΈΛΊΔΆ 286
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C = Εξοπλισμός άνεσης ① Βάρος χωρίς μπαταρία
p = performance ②   Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Χλοοκοπτικό 
με μπαταρία
ƒ

•  Για ερασιτέχνες κηπουρούς και  
ιδιοκτήτες κήπων

•  Έργασία αθόρυβη και χωρίς εκπομπές 
αερίων χάρη στις μπαταρίες ιόντων  
λιθίου STIHL

•  Ιδιαίτερα ευέλικτο και απλό στην  
καθοδήγηση

•  Έλευθερία κινήσεων και ευελιξία

RMA 235
 ②   

36 V • 14,0 kg ①

Έλαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με 
πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή 
στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουρ-
γίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής. Άναδιπλούμενη λαβή με 
δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο 
χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. 

RMA 235 ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
199,00 €Κωδικός 6311 011 1411

ΣΕΤ RMA 235 ΜΈ AK 20 ΚΆΙ AL 101
299,00 €

RMA 339 C
 ②   

36 V • 16 kg ①

Έλαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κο-
πής 37 cm για μικρές έως μεσαίες εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή 
στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. 
Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή μονού 
σωλήνα ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτο-
συλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. 

RMA 339 C ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
349,00 €Κωδικός 6320 011 1420

ΣΕΤ RMA 443 PC ΜΈ AK 20 ΚΆΙ AL 101
449,00 €

RMA 443 C
  ②  

36 V • 23,0 kg ①

Έυέλικτο χλοοκοπτικό με μπαταρία με 41 cm πλάτος κοπής για 
μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Με αυτόματη ρύθμιση 
στροφών και με μαχαίρια με βελτιστοποίηση ροής για μεγαλύτερη 
διάρκεια λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και 
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι 
COMFORT για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλού-
μενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. 

RMA 443 C ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
499,00 €Κωδικός 6338 011 1411

ΣΕΤ RMA 443 C ΜΈ AP 200 ΚΆΙ AL 101
689,00 €Κωδικός 6338 200 0046

Χρόνοι φόρτισης μπα-
ταρίας, χρόνοι εργασίας 
ανά φόρτιση μπαταρίας 
και αυτονομία ΜΠΑΤΑ-
ΡΙΑΣ

ΜΠΟΡΈΊΤΈ ΝΆ ΒΡΈΊΤΈ ΣΤΗ ΣΈΛΊΔΆ 36.

NEO

RMA 448 PC
  ②  

36 V • 24,0 kg ①

Δυνατή επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 
46 cm για μεσαίες εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και 
αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός 
ρυθμιστής ύψους κοπής, πρόσθετο σύστημα αυτοκίνησης και πτυσ-
σόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος για άνετη εργασία. Παραδίδεται 
με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. 
Με δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για χρήση εν σειρά. 

RMA 448 PC ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
649,00 €Κωδικός 6358 011 1416

Άλλες εκδόσεις: RMA 448 TC 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 136
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

Ηλεκτρικά  
χλοοκοπτικά
ƒ

• Για ιδιώτες χρήστες

• Για την περιποίηση μικρών και μεσαίου 
μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα

• Άποδοτικοί ηλεκτρικοί κινητήρες

• Άθόρυβη λειτουργία

•  Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Έλαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 33 cm πλάτος κοπής 
για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, 
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τι-
μονιού για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6311 011 2413 139,00 €

RME 443 C
1,5 kW • 22,0 kg

Άποδοτικό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 41 cm πλάτος κοπής για μικρές 
και μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση 
ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις και 
αναδιπλούμενο μονοκόμματο  τιμόνι Comfort για άνετο χειρισμό. 
Συμπεριλαμβανομένου  αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων 
με ένδειξη  στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6338 011 2415 359,00 €

Άλλες εκδόσεις: RME 443 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 138

RME 339 C
1,2 kW • 15,0 kg

Έλαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 37 cm πλάτος κοπής 
για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, 
καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο άνετο 
τιμόνι για άνετο χειρισμό.  Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη  40 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6320 011 2415 249,00 €

Άλλες εκδόσεις: RME 339 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 138

RME 545 V
1,6 kW • 32,0 kg

Άποδοτικό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 43 cm πλάτος κοπής για με-
σαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα.  Κεντρική ρύθμιση ύψους κο-
πής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα 
τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου 
χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με  ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6340 011 2425 585,00 €

Άλλες εκδόσεις: RME 545 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 138
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Αξεσουάρ για 
χειροκίνητα 
χλοοκοπτικά 
μηχανήματα
ƒ

• Συμπληρωματικά σετ για άλεσμα  
και συλλογή

•  Έξοπλισμός για διευκόλυνση της  
εργασίας

• Διατάξεις προστασίας

Αλεστικό  
σύστημα
Άλεστικό σύστημα με μαχαί-
ρι πολλαπλών χρήσεων και 
εξάρτημα αλέσματος.

AMK 039 
Για μοντέλα με πλάτος κοπής 37 cm
Κωδικός

6909 007 1081

48,40 €

AMK 043 
Για μοντέλα με πλάτος κοπής 41 cm
Κωδικός

6909 007 1032

49,40 €

AMK 048 
Για μοντέλα με πλάτος κοπής 46 cm 
(εκτός της σειράς 2)
Κωδικός

6909 007 1033

54,10 €

AMK 056 
Για βενζινοκίνητα μοντέλα της  
σειράς 7 με πλάτος κοπής 54 cm
Κωδικός

6909 007 1024

61,20 €

Κιτ συλλογής
Βελτιωμένες ιδιότητες 
συλλογής σε χλοοτάπητες με 
δύσκολες συνθήκες.

ACK 050 
Πλάτος κοπής 48 cm για  
μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός

6909 007 1036

35,70 €

ACK 055 
Πλάτος κοπής 53 cm για  
μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός

6909 007 1037

38,90 €

AGS 700
Προστασία του περιβλήμα-
τος του φίλτρου αέρα, για 
όλα τα μοντέλα Σειρά 7 με 
πλάτος κοπής 54 cm. 

Κωδικός

6909 700 8101

30,50 €

ADC 048
Δίσκος κοπής με 4 μαχαίρια 
ταλάντευσης (Ø 48 cm), για 
το μοντέλο RM 3 RT.

Κωδικός

6909 700 5107

58,70 €
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X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario ① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας
Y = Υδροστατική μετάδοση κίνησης ② Συντελεστές αβεβαιότητας KpA/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

 Βασικός εξοπλισμός Τύποι κινητήρων Ονομασίες μοντέλων
  Δυνατότητα μετατροπής 
εξοπλισμού (αξεσουάρ)

B&S = Briggs&Stratton C = Εξοπλισμός άνεσης P = Performance
RS = ReadyStart E = Elektrostart S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη
SC = SmartChoke G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
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Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

RM 248 6350 011 3420 329,00 1.200 46 25 – 75 (7-πλο, κεντρικό) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.900 26,0 96 83 2 4,00 2,00 – – ⬤ ⬤ – –

RM 248 T 6350 011 3430 425,00 1.200 46 25 – 75 (7-πλο, κεντρικό) – 55 T/3,7 B&S Σειρά 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.900 27,0 96 82 1 4,85 2,43 – – ⬤ ⬤ – –

RM 253 6371 011 3405 435,00 1.800 51 25 – 75 (7-πλο, κεντρικό) – 55 – B&S Σειρά 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 26,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ – –

RM 253 T 6371 011 3415 525,00 1.800 51 25 – 75 (7-πλο, κεντρικό) – 55 T/3,7 B&S Σειρά 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 28,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ – –

RM 448 TX 6358 011 3431 549,00 1.200 46 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 T/3,5 B&S Σειρά 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ – –

RM 448 TC 6358 011 3421 599,00 1.200 46 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 T/3,5 B&S Σειρά 575 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 27,0 96 83 2 3,50 1,75 ⬤ ⬤ ⬤ – – –

RM 545 6340 011 3402 639,00 1.200 43 25 – 80 (7-πλο, κεντρικό) 60 – B&S Σειρά 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 27,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

RM 545 V 6340 011 3417 745,00 1.200 43 25 – 80 (7-πλο, κεντρικό) 60 V/2,2 – 3,8 B&S Σειρά 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 29,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

RM 650 T 6364 011 3441 805,00 2.000 48 25 – 85 (7-πλο, κεντρικό) ⬤ 70 T/3,5 Kohler Σειρά HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 45,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 650 V 6364 011 3401 895,00 2.000 48 25 – 85 (7-πλο, κεντρικό) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 Kohler Σειρά HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 655 V 6374 011 3401 1.109,00 2.500 53 25 – 85 (7-πλο, κεντρικό) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 Kohler Σειρά HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 756 GS 6378 011 3411 2.000,00 3.000 54 25 – 90 (6-fach, Einzelrad) 80 G/2,5/3,7/5 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 60,0 98 86 2 2,40 1,20 – – – ⬤ – ⬤

RM 756 YC 6378 011 3421 2.500,00 3.000 54 25 – 90 (6-fach, Einzelrad) 80 Y/0,5 – 6 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 61,0 98 86 2 2,40 1,20 ⬤ – – ⬤ – ⬤

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΆΝΈΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΆΖΟΝ, 
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①  Κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας υπό ιδανικές συνθήκες Εκτός από τον τύπο της  
χρησιμοποιούμενης μπαταρίας υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματικά  
επιτυγχανόμενη κάλυψη επιφάνειας, όπως τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα (εμπόδια, γεωμε-
τρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το άλεσμα κτλ. Η καλυπτόμενη επιφά-
νεια μπορεί να αυξηθεί μέσω επαναφόρτισης ή χρήσης πολλών μπαταριών

② Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας
3 Βάρος χωρίς μπαταρία
4 Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
5 Συντελεστής αβεβαιότηταςen KpA/K nach RL 2006/42/ECRS
6 Η λειτουργία Eco στο RMA 235 δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί
7  Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

 Βασικός εξοπλισμός Ονομασίες μοντέλων Ονομασίες μοντέλων
  Δυνατότητα μετατροπής 
εξοπλισμού (αξεσουάρ)

B&S = Briggs&Stratton C = Εξοπλισμός άνεσης T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
RS = ReadyStart P = Performance V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
SC = SmartChoke R = ΄Αλεσμα
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος
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Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

RM 3 RTX 6361 011 3420 689,00 2.000 48 25 – 80 
(5-πλο, μεμονωμένος τροχός) ⬤ – T/3,5 Kohler Σειρά HD 675 OHV SC 140 2,1 / 2,8 2.800 29,0 ② 96 82 2 5,00 2,50 – – – – – – ⬤

Χλοοκοπτικό με μπαταρία

RMA 235 6311 011 1411 199,00 7 – 33 25 – 65 (5-πλο, κεντρικό) – 30 – Μπαταρία AK – – 3.400 14,0 3 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ 6 – – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 339 C 6320 011 1420 349,00 7 – 37 30 – 70 (5-πλο, κεντρικό) 40 – Μπαταρία AK – – 3.350 16,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 443 C 6338 011 1411 499,00 7 – 41 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 – Μπαταρία AP – – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Σετ RMA 443 C 
ME AP 200 και AL 101

6338 200 0046 689,00 350 ① 41 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 – Μπαταρία AP – – 3.150 22,3 4 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 448 PC  NEO 6358 011 1415 649,00 7 – 46 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 T/4,0 Μπαταρία AP – – 3.150 25,0 3 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 448 TC 6358 011 1420 599,00 7 – 46 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 T/4,0 Μπαταρία AP – – 3.150 24,0 3 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Σετ RMA 448 TC 
ME AP 300 ΚΑΙ AL 300

6358 200 0013 899,00 450 ① 46 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 T/4,0 Μπαταρία AP – – 3.150 25,7 4 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –
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 Βασικός εξοπλισμός Ονομασίες μοντέλων ①  Συντελεστές αβεβαιότητας KpA/K σύμφωνα με το RL 
2006/42/ECRS  Δυνατότητα μετατροπής εξοπλι-

σμού (αξεσουάρ)
C = Εξοπλισμός άνεσης
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
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Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά

RME 235 6311 011 2413 139,00 300 33 25 – 65 (5-πλο, κεντρικό) – 30 – – 1.200 3.200 13,0 93 79 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ –

RME 339 6320 011 2405 199,00 500 37 30 – 70 (5-πλο, κεντρικό) 40 – – 1.200 3.200 14,0 93 79 1 0,82 0,41 – – ⬤ ⬤ –

RME 339 C 6320 011 2415 249,00 500 37 30 – 70 (5-πλο, κεντρικό) 40 – – 1.200 3.200 15,0 93 79 1 0,50 0,25 – ⬤ ⬤ ⬤ –

RME 443 6338 011 2405 299,00 600 41 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 – – 1.500 2.900 20,0 96 82 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ –

RME 443 C 6338 011 2415 249,00 600 41 25 – 75 (6-πλο, κεντρικό) 55 – – 1.500 2.900 22,0 96 82 2 1,30 0,65 – ⬤ ⬤ ⬤ –

RME 545 6340 011 2410 405,00 800 43 25 – 80 (7-πλο, κεντρικό) 60 – – 1.600 2.800 26,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤ ⬤ –

RME 545 V 6340 011 2425 585,00 800 43 25 – 80 (7-πλο, κεντρικό) 60 V/2,4 – 4,0 – 1.600 2.800 32,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤ ⬤ –
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

X =  Μοντέλο Economy Σύστημα  
μετάδοσης κίνησης Vario

①  Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανο-
μένων των μέσων λειτουργίας

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 396 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Τεχνολογία

01  ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 
  Τα δύο μαχαίρια του συγχρονισμένου συστήματος κοπής έχουν 
τοποθετηθεί υπό γωνία 90 μοιρών. Ο συγχρονισμός τους οδη-
γεί σε ανέπαφη εμπλοκή των μαχαιριών κοπής. Το αποτέλεσμα 
αυτού είναι μια σταθερή ποιότητα κοπής και μια βέλτιστη 
μεταφορά του χόρτου στη θυρίδα εξαγωγής. 

02  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής μπορούν να ενεργοποιού-
νται και να απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.

03  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ 
Φτάνει το γρασίδι στις άκρες του γκαζόν και το τροφοδοτεί 
στα μαχαίρια. Έτσι, οι άκρες του γκαζόν κόβονται με μεγάλη 
ακρίβεια.

Άνεση

04  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΣΟΥΣΤΕΣ 
Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, χωρίς 
τη χρήση εργαλείων.

05  ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1 ΠΕΝΤΑΛ 
Διευκολύνει τους ελιγμούς χάρη στην εύκολη αλλαγή ανάμεσα 
σε κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω με έναν χειρο-
μοχλό. Το πεντάλ ανταποκρίνεται στην πίεση, επιτρέποντας 
ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας ανάμεσα σε πλήρη στάση και 
τελική ταχύτητα. Για άμεση ακινητοποίηση υπάρχει χωριστό 
πεντάλ φρένου.

06  ΑΠΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
   Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό σε σχέδιο κάδου φορ-
τωτή μπορεί να εκκενωθεί άνετα από το κάθισμα του οδηγού 
και καθαρίζεται πολύ εύκολα χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του.

Χλοοκοπτικά τρακτέρ 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

06 Άνετη  
εκκένωση

01 Σταθερή απόδοση

02  Εύκολη σύμπλεξη  
του μαχαιριού

05 Διαισθητική 
οδήγηση

04 Μεγάλη  
άνεση καθίσματος

03 Ακριβής  
εργασία

Χλοοκοπτικά 
τρακτέρ  
Σειρά Τ4
ƒ

• Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς

• Μεγάλη ευελιξία

• Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο  
μεγάλο πλάτος κοπής

RT 4082
452 cm³ • 7,6 kW / 10,3 HP • 202,0 kg ①

Έυέλικτο και compact χλοοκοπτικό τρακτέρ με μεγάλη άνεση στην 
οδήγηση και στον χειρισμό. Για την περιποίηση μεγάλων χλοοταπή-
των με πολλές γωνίες. Με σύστημα κίνησης 1 πεντάλ της STIHL.

Κωδικός 6140 200 0004 3.249,00 €
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L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat) ①  Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανο-
μένων των μέσων λειτουργίαςZ = 2-κύλινδρος κινητήρας B&S

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Χλοοκοπτικά 
τρακτέρ  
Σειρά Τ5
ƒ

• Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς

•  Πολύ υψηλή απόδοση κοπής χάρη  
στα μεγάλα πλάτη κοπής

•  Με 1-κύλινδρο ή 2-κύλινδρο κινητήρα

Χλοοκοπτικά 
τρακτέρ  
Σειρά Τ6
ƒ

•  Για φιλόδοξους ιδιώτες χρήστες  
και κηπουρούς

• Μέγιστη απόδοση κοπής χάρη στο 
 πολύ μεγάλο πλάτος κοπής

• Cruise control – εκτός από το μοντέλο  
RT 6112 C

• Συγχρονισμένο σύστημα κοπής

RT 5097
656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 HP • 236,0 kg ①

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη άνεση 
οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων 
χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και 
 χορτοσυλλέκτη 250 λίτρων.

Κωδικός 6160 200 0018 3.749,00 €

Άλλες εκδόσεις: RT 5097 C 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 147

RT 6112 C
656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 HP • 263,0 kg ①

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη 
άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση πολύ μεγάλων 
εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της 
STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός 6170 200 0023 4.949,00 €

RT 6127 ZL
724 cm³ • 14,7 kW / 20,0 HP • 269,0 kg ①

Ισχυρότατο χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη 
άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση ιδιαίτερα μεγά-
λων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ 
της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός 6170 200 0027 5.799,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Αξεσουάρ για 
χλοοκοπτικά 
τρακτέρ
ƒ

•  Για την αναβάθμιση εξοπλισμού κατά 
την κοπή χόρτου

• Για χρήση στη διάρκεια του χειμώνα

• Για την προστασία από καιρικές συνθήκες

Αλεστικό  
σύστημα
Με μαχαίρι πολλαπλών 
χρήσεων και εξάρτημα 
αλέσματος.

AMK 082 
Πλάτος κοπής 80 cm για το  
μοντέλο RT 4082
Κωδικός

6907 007 1024

145,90 €

AMK 097 
Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα 
μοντέλα της σειράς Τ5
Κωδικός

6907 007 1029

76,50 €

AMK 097 S 
Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα 
μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός

6907 007 1012

61,20 €

AMK 112 S 
Πλάτος κοπής 110 cm για επιλεγμένα 
μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός

6907 007 1014

61,20 €

AMK 127 
Πλάτος κοπής 110 cm + 125 cm για 
επιλεγμένα μοντέλα της σειράς Τ5 
και όλα τα μοντέλα της σειράς Τ6
Κωδικός

6907 007 1032

100,00 €

Αντιολισθητι-
κές αλυσίδες
Για ασφαλή κίνηση στο χιόνι.

ASK 016  
Για ελαστικά 16 ιντσών της σειράς T4
Κωδικός

6907 730 3445

120,40 €

ASK 018 
για τα μοντέλα RT 4097 S, RT 5097, 
RT 5097 C, RT 5097 Z και RT 5112 Z
Κωδικός

6907 730 3432

140,50 €

ASK 020 
Για τα μοντέλα RT 4112 SZ, RT 6112 
ZL και RT 6127 ZL
Κωδικός

6907 730 3437

156,10 €

Εκτροπέας
Για την εξαγωγή του υλικού 
κοπής στο πίσω μέρος.

ADF 400 
Για το μοντέλο RT 4082
Κωδικός

6907 760 6926

183,60 €

ADF 500 
Για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός

6907 760 6931

139,10 €

Κάλυμμα
Για την αποθήκευση και ως 
προστασία από σκόνη και 
καιρικές συνθήκες.

AAH 200  
Για τη σειρά T4
Κωδικός

6907 900 3506

183,60 €

AAH 300 
Για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός

6907 700 2101

213,20 €

ADL 012
Συσκευή διάγνωσης φορτι-
στή για όλα τα χλοοκοπτικά 
τρακτέρ για βέλτιστη φόρ-
τιση και επανενεργοποίηση 
μπαταριών 12 V.

Κωδικός

6907 430 2507

104,00 €

APU 300
Συρόμενο με δυνατότητα 
ανατροπής για πολύπλευρες 
κηπουρικές μεταφορές, 
που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και ως χειράμαξο. 
 Χωρητικότητα 150 l.

Κωδικός

6907 730 5003

478,40 €

ACB 010
Φορτιστής σταθερής τάσης 
για τις μπαταρίες όλων των 
χλοοκοπτικών τρακτέρ.

Κωδικός

6907 430 2520

63,90 €

AGW 098
Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, 
για όλα τα μοντέλα χλοοκο-
πτικών τρακτέρ.

Κωδικός

6907 760 3601

362,10 €

AAW 012
Χειμερινή μπαταρία για όλα 
τα χλοοκοπτικά τρακτέρ.

Κωδικός

6907 400 1101

335,60 €
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① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας 
② Συντελεστές αβεβαιότητας KpA/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS
3 Αυτές οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κάθισμα/τιμόνι

 Βασικός εξοπλισμός Ονομασίες μοντέλων Ονομασίες μοντέλων
  Δυνατότητα μετατροπής  
εξοπλισμού (αξεσουάρ)

B&S = Briggs&Stratton C =  Πλούσιος εξοπλισμός  
(ισχυρότερος κινητήρας)

Z = 2-κύλινδρος κινητήρας B&S
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

L =  Πολυτελής εξοπλισμός  
(π. χ. Tempomat)
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Χλοοκοπτικά τρακτέρ

RT 4082 6140 200 0004 3.249,00 4.000 80 35 – 90 250 υδροστατική 6 STIHL EVC 4000 452 7,6 / 10,3 2.700 213 x 90 x 118 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RT 5097 6160 200 0018 3.749,00 6.000 95 30 – 100 250 υδροστατική 9 B&S Σειρά 3130  
PowerBuilt OHV 344 6,5 / 8,8 2.750 242 x 101 x 116 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RT 5097 C 6160 200 0019 3.999,00 6.000 95 30 – 100 250 υδροστατική 9 B&S Σειρά 4155  
Intek OHV 500 8,2 / 11,1 2.750 242 x 101 x 116 231,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RT 6112 C 6170 200 0023 4.949,00 8.000 110 30 – 100 350 υδροστατική 9 B&S Σειρά 4175  
Intek OHV 500 8,7 / 11,8 2.550 260 x 117 x 118 247,0 100 86 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RT 6127 ZL 6170 200 0027 5.799,00 10.000 125 30 – 100 350 υδροστατική 9 B&S Σειρά 8240  
Intek OHV (2 κύλινδροι) 724 14,7 / 20,0 3.000 260 x 132 x 118 269,0 105 89 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας 

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με nτα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή nπεριγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά. Για nπερισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Εξαερωτήρες γκαζόν 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

03 Γρήγορη εργασία

01 Στιβαρό και ανθεκτικό

02 Εύκολη 
εκκίνηση

05  Ρυθμιζόμενα 
μαχαίρια

04  Εύχρηστη  
ενεργοποίηση

Τεχνολογία

01  ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 
Το περίβλημα από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας,  συνδυάζει 
μικρό βάρος με υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.

02  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουρ-
γία σε κάθε θερμοκρασία και με ελάχιστη απαίτηση σε δύναμη.

03  ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 
Τα σταθερά μαχαίρια φροντίζουν για τον αποτελεσματικό 
αερισμό του γκαζόν. H γερή κατασκευή των λεπίδων παρέχουν 
διαρκή στήριξη για αποτελεσματική εργασία.

Άνεση

04  ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
Έύκολη αλλαγή από θέση μεταφοράς σε θέση εργασίας.

05  ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ  
ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
Με τη βοήθεια της εργονομικά σχεδιασμένης περιστρεφό-
μενης χειρολαβής, μπορεί να γίνει προσαρμογή του  βάθους 
εργασίας των μαχαιριών στο υπέδαφος σε έξι  επίπεδα.

Εξαερωτήρες 
χλοοτάπητα  
και αξεσουάρ
ƒ

•  Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς

•  Για την απομάκρυνση τριχοειδούς  
χόρτου και βρύων

•  Για τη βελτίωση της ποιότητας  
του χλοοτάπητα

• Έύκολο μανουβράρισμα

RL 540
149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 33,0 kg ①

Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας χλοοτάπητα για την εξαέρωση 
μεγαλύτερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 
διπλά  μαχαίρια.

Κωδικός 6290 011 3105 599,00 €

RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Συμπαγής ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση και 
σβάρνισμα μικρότερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 34 
cm, 20 μαχαίρια. Συμπεριλαμβανομένου κυλίνδρου εξαερωτήρα και 
χορτοσυλλέκτη.

Κωδικός 6291 011 5615 199,00 €

RLE 540
230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Άποδοτικός ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση 
μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 
7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός 6290 011 5610 459,00 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΆΝΈΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΆΖΟΝ, 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΡΆΚΤΈΡ ΚΆΙ ΈΞΆΈΡΩΤΗΡΈΣ ΓΚΆΖΟΝ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΆΝΈΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΆΖΟΝ, 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΡΆΚΤΈΡ ΚΆΙ ΈΞΆΈΡΩΤΗΡΈΣ ΓΚΆΖΟΝ
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 Βασικός εξοπλισμός SC = SmartChoke ① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας 
  Δυνατότητα μετατροπής  
εξοπλισμού (αξεσουάρ)

OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος ② Συντελεστές αβεβαιότητας KpA/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

AFK 050
Χορτοσυλλέκτης με χωρητι-
κότητα 50 l, για τα RL 540 
και RLE 540.

Κωδικός

6910 700 9601

65,30 €
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Εξαερωτήρας χλοοτάπητα

RL 540 6290 011 3105 599,00 2.000 38
25,  

ρυθμιζόμενο 
σε 6 επίπεδα

Kohler HD 675 
OHV SC 149 2,2/3,0 2.800 33,0 ① 94 81 2 4,12 2,06 ⬤ –

RLE 240 6291 011 5615 199,00 500 34 15,  
κεντρική ⬤ – – – 1.500/ 

4.100 16,0 94 78 3 5,80 2,32 – ⬤

RLE 540 6290 011 5610 459,00 800 38
25,  

ρυθμιζόμενο 
σε 6 επίπεδα

– – – 1.600/ 
2.840 28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤ –

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΆΝΈΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΆΖΟΝ, 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΡΆΚΤΈΡ ΚΆΙ ΈΞΆΈΡΩΤΗΡΈΣ ΓΚΆΖΟΝ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΆΝΈΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΆΖΟΝ, 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΡΆΚΤΈΡ ΚΆΙ ΈΞΆΈΡΩΤΗΡΈΣ ΓΚΆΖΟΝ
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ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ  
ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ.  
ΜΕ ΑΝΕΣΗ.
ƒ

155 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟ-
ΚΟΠΤΙΚΑ και κοπτικά  
μηχανήματα

162 Επαναφορτιζόμενα 
χορτοκοπτικά

164 Ηλεκτρικά  
χορτοκοπτικά

166 Βενζινοκίνητα  
χορτοκοπτικά πλάτης

168 Παρελκόμενα για  
χορτοκοπτικά και  
κοπτικά μηχανήματα

174 Κοπτικά εξαρτήματα 
και μεσινέζες

182 Παρελκόμενα για  
κοπτικά εξαρτήματα

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ152 153
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

E = ErgoStart
R = Κυκλική λαβή R = Κυκλική λαβή

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

FS 38
27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,2 kg 1

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στο πρόγραμμα της STIHL, ιδανικό για 
την κοπή των άκρων του γκαζόν. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, το-
ξωτή λαβή, κινητήρας 2-MIX, δυνατότητα εφοδιασμού με σύστημα 
STIHL ElastoStart.

Κωδικός 4140 012 2353 159,00 €

FS 55
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg 1

Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Λαβή πολλαπλών λειτουρ-
γιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας 
2-MIX, απλός αορτήρας.

Κωδικός 4140 200 0524 259,00 €

Άλλες εκδόσεις: FS 55 R 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 171

Χορτοκοπτικά και  
κοπτικά μηχανήματα 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

04  Εργασία χωρίς κόπο

02 Πάντα  
πλήρης  

ισχύς
03  Πολύ εύκολη  

εκκίνηση

05 Απλός  
χειρισμός

01  Δυνατό και  
οικονομικό

Τεχνολογία

01  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX 
  Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός.  
Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις 
απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση 
του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

02  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 σύ-
στημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη 
ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά,  
ξεκινάτε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

Άνεση

03  STIHL ERGOSTART (E)  
Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγ-
μα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο 
άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του 
μηχανήματος.

04  ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL  
Επιτρέπει εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. Ελαστικοί αποσβε-
στήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών 
του κινητήρα. Σύστημα 1 σημείου σε όλα τα μοντέλα, από το 
μοντέλο FS 410 C-EM και άνω επίσης διαθέσιμο ως σύστημα 
4 σημείων.

05  ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο. Όλα τα χειριστήρια για 
τον έλεγχο του κινητήρα – μεταξύ των οποίων και η λειτουργία 
μερικού φορτίου ECOSPEED – βρίσκονται στο ένα σας χέρι. 

Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά 
για την κοπή 
χόρτου
ƒ

•  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

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ154 155
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1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήραΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

FS 56 C-E 
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 5,2 kg 1

Για κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι. Λαβή πολλαπλών λειτουρ-
γιών, λαβή ποδηλάτου, κινητήρας 2-MIX, βελτιστοποιημένη γωνία 
κεφαλής, ίσιος σωλήνας, απλός αορτήρας.

Κωδικός 4144 200 0196 299,00 €

Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά 
για την 
περιποίηση 
χώρων 
πρασίνου
ƒ

•  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

 

Διακριτικό γράμμα C 
στον κωδικό προϊόντος:

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά 
χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε 
από το γράμμα «C» στον κωδικό του προϊόντος, π.χ. 
FS 460 C-EM. Το γράμμα E σημαίνει σύστημα STIHL 
ErgoStart, το γράμμα M σημαίνει M-Tronic.

FS 94 C-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 HP • 4,9 kg 1

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στην κατηγορία του. Άντιδονητικό σύστη-
μα 1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή ποδηλάτου, 
λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου ECOSPEED, κινητή-
ρας 2-MIX, ίσιος σωλήνας, διπλός αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4149 200 0041 395,00 €

FS 120
30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,3 kg 1

Για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και σκληρό χόρτο. Οικο-
νομικός κινητήρας 2-ΜΙΧ. Σύστημα εύκολης εκκίνησης STIHL 
ElastoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, ρύθμιση λαβής χωρίς 
εργαλεία. Άορτήρας.

Κωδικός 4134 200 0428 399,00 €

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΆ 286

Βενζινοκίνητα 
χορτοκοπτικά 
για την περιποί-
ηση κήπων
ƒ

•  Για μεγάλους κήπους και κτήματα

•   Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις

• Ισχυρά μηχανήματα με διάφορα  
κοπτικά εξαρτήματα

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ 157
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

E = ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

FS 240 C-E
  

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 7,1 kg 1

Ιδανικό για τη γεωργία και την κηποτεχνική. Άντιδονητικό σύστημα 
1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, 
κινητήρας 2-MIX, ίσιος σωλήνας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, αορτήρας 
ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0252 609,00 €

FS 260 C-E
  

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 7,7 kg 1

Ιδανικό για τη γεωργία και την κηποτεχνική. Άντιδονητικό σύστημα 
1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, 
κινητήρας 2-MIX®, ίσιος σωλήνας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, αορτήρας 
ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0259 689,00 €

FS 131
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 5,8 kg 1

Εξαιρετικά ισχυρό χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκλη-
ρά χόρτα. Άπλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, 
λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με διακόπτη λειτουργίας, κινητή-
ρας 4-MIX® με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγάλους χρόνους 
λειτουργίας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, διπλός αορτήρας ώμου.

Κωδικός 4180 200 0568 499,00 €

FS 235
36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 6,8 kg 1

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό 
εξάρτημα, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας 
2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Άορτήρας.

Κωδικός 4151 200 0025 499,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΠΤΙΚΆ ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ158
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1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήραΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart
M = M-Tronic

Κοπτικά  
μηχανήματα
ƒ

•  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

FS 410 C-EM
  

41,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 HP • 8,5 kg 1

Για εργασίες κοπής σκληρού χόρτου. Άντιδονητικό σύστημα 4 σημεί-
ων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουρ-
γιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας 
2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, με αορτήρα ADVANCE.

Κωδικός 4147 200 0217 849,00 €

FS 460 C-EM
  

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 8,5 kg 1

Για κοπή μεγάλων εκτάσεων με σκληρό χορτάρι. Άντιδονητικό σύ-
στημα 4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλα-
πλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, 
κινητήρας 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, με αορτήρα ADVANCE.

FS 460 C-EM MIT UNIVERSALGURT ADVANCE PLUS
Κωδικός 4147 200 0043 949,00 €

FS 490 C-EM
  

51,6 cm³ • 2,4 kW/3,3 HP • 9,3 kg 1

Για επαγγελματική χρήση στη συντήρηση χώρων πρασίνου. Άντιδο-
νητικό σύστημα 4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, 
λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής 
χωρίς εργαλεία, κινητήρας 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, 
απλή  διαδικασία εκκίνησης, διακόπτης λειτουργίας, με αορτήρα 
ADVANCE.

Κωδικός 4148 200 0004 1.049,00 €

Συμβουλή από τους 
επαγγελματίες

Στα κοπτικά μας μηχανήματα, δώστε προσοχή στην έκ-
δοση «K» που είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση στο 
δάσος. Τα μηχανήματα της έκδοσης αυτής έχουν πιο 
κοντό σωλήνα, μικρή γωνία κεφαλής, αορτήρα δασικών 
εργασιών και ειδική λαβή για απόλυτο έλεγχο κατά την 
κοπή ξύλου.

Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας ΓΙΑ Κοπτικά 
μηχανήματα

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΆ 324 ΚΆΙ 326

FS 560 C-EM
  

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 HP • 10,2 kg 1

Το πιο δυνατό κοπτικό μηχάνημα της STIHL. Άντιδονητικό σύστημα 
4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινη-
τήρας 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, απλή διαδικασία εκκίνησης, 
διακόπτης λειτουργίας, με αορτήρα ADVANCE.

Κωδικός 4148 200 0001 1.299,00 €
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1 Βάρος με μπαταρία
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
3 Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
④ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Επαναφορτιζό-
μενα  
χορτοκοπτικά
ƒ

•  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

NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

FSA 57
 ④   

36 V • 2,7 kg 2

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποί-
ηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 
280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα 
πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Άποστάτης 
για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή 
με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 
που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Προαιρετικά 
εφοδιάζεται επίσης με κεφαλή μαχαιριών PolyCut 3-2.

FSA 57 ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
189,00 €Κωδικός 4522 011 5734

ΣΕΤ FSA 57 ΜΕ AK 10 ΚΆΙ AL 101
249,00 €

FSA 45
 ④   

18 V • 2,3 kg 1

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές 
εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. 
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατά-
στασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς 
εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ 
άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε 
μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστα-
τήρας. Βάρος 2,3 kg a. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά 
(80 %/100 % αντίστοιχα).

Κωδικός 4512 011 5701 139,00 €

FSA 130
   ④ 

36 V • 3,2 kg 3

Ισχυρό και ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση 
εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με 
χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέ-
ζας, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων, λαβή ποδηλάτου. Τροφοδοτεί-
ται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σύστημα 
μεταφοράς και μαξιλαράκι ή με μπαταρία AR και μαξιλαράκι  
(βλέπε σελίδα 35).

FSA 130 ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
499,00 €Κωδικός 4867 200 0018

FSA 90
   ④ 

36 V • 3,2 kg 3

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά 
χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, λαβή ποδηλά-
του, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου ECOSPEED, 
διπλός αορτήρας ώμου.

FSA 90 ΧΩΡΙΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
445,00 €Κωδικός 4863 200 0083
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

Ηλεκτρικά  
χορτοκοπτικά
ƒ

•  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 άκρες γκαζόν

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg 1

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων. Τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής 
χωρίς εργαλεία, στρεφόμενη κεφαλή κοπής.

Κωδικός 4815 011 4103 59,00 €

FSE 60
230 V • 540 W • 3,9 kg 1

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 4111 109,00 €

FSE 81
230 V • 1.000 W • 4,7 kg 1

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή 
λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζε-
ται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.

Κωδικός 4809 011 4119 169,00 €

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg 1

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων στον κήπο του σπιτιού. Με 
τηλεσκοπικό σωλήνα, τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, 
αποστατήρας, ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής.

Κωδικός 4816 011 4104 89,00 €

FSE 71
230 V • 540 W • 4,0 kg 1

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή 
λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζε-
ται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.

Κωδικός 4809 011 4115 129,00 €
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1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήραΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart

Βενζινοκίνητα  
χορτοκοπτικά 
πλάτης
ƒ

•  Για αποτελεσματική και άνετη κοπή 
χόρτου σε απότομα πρανή εδάφη

• 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 1

Για εργασίες κοπής χόρτου σε δύσβατα εδάφη. Σύστημα STIHL 
ErgoStart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουρ-
γιών, κυκλική λαβή, κινητήρας 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας, θήκη  
εργαλείων.

Κωδικός 4147 200 0180 819,00 €

NEO

FR 235
36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 10,3 kg 1

Εντυπωσιακή απόδοση κοπής σε απαιτητικές εργασίες ακόμα και 
σε δύσβατες περιοχές. Διαθέτει STIHL σύστημα αντιδόνησης 1 
σημείου, αυτόματη αποσυμπίεση, κινητήρα 2-MIX, λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών και κυκλική λαβή.

Bestellnummer 4151 200 0016 489,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα για 
χορτοκοπτικά 
και Κοπτικά  
μηχανήματα
ƒ

•  Παρελκόμενα για πιο εύκολη  
εργασία και καλύτερη προστασία 

•  Άορτήρες, προφυλακτήρας χεριών,  
προσαρμοζόμενα εργαλεία,  
προστατευτικό κάλυμμα

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

Κωδικός

4119 710 9001

63,20 €

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

Κωδικός

4147 881 5700

57,10 €

Προφυλακτή-
ρας χεριών 
για εφαρμο-
γές τεμαχι-
σμού
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

27,30 €

Απλός αορτή-
ρας μεταφο-
ράς
Περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό των περισσότε-
ρων χορτοκοπτικών STIHL. 
Για ξεκούραστη και ασφαλή 
εργασία. Για FS 38, FS 40, 
FS 50, HL και HT.

Κωδικός

4130 710 9000

14,70 €

Ζώνη θώρακα
Για όλους τους αορτήρες  
γενικής χρήσης της σειράς 
ADVANCE. Για σταθερή 
εφαρμογή της ζώνης των 
ώμων.

Κωδικός

0000 790 7700

9,50 €
Αορτήρας
Ιδανικός για άνετη εργασία 
με τα FSA 65, FSA 85, FSA 
90 R και HLA 56. Με απο-
σπώμενο κρίκο ανάρτησης.

Κωδικός

4852 007 1000

25,20 €

Αορτήρας  
δασικών  
εργασιών 
ADVANCE
Οι ελεύθερες πλάκες ποδιού 
εξασφαλίζουν μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων. Για τη 
χρήση πριονόδισκων στη 
δασοκομία, εργονομικοί και 
πολύ ελαφροί, μπορούν να 
συμπληρωθούν με σακίδιο  
εργαλείων.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
για FS 91 – FS 560
Κωδικός

4147 710 9003

89,80 €

ΜΕΓΕΘΟΣ XXL  
για ανάστημα > 1,90 m,  
για FS 91 – FS 560
Κωδικός

4147 710 9009

100,00 €

Αορτήρας γε-
νικής χρήσης
Για ξεκούραστη κοπή χόρτου 
και ζιζανίων. Εργονομικοί, 
άνετοι, και με χαμηλό βάρος 
μπορούν να συμπληρωθούν 
με ζώνη θώρακα και σακίδιο 
εργαλείων.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
για FS 50 – FS 560, FSA 90 
και FSA 130
Κωδικός

4147 710 9002

72,40 €

ΜΕΓΕΘΗ XXL 
για ανάστημα > 1,80 cm,
για FS 50 – FS 560, FSA 90 
και FSA 130
Κωδικός

4147 710 9004

72,40 €

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

ΓΙΑ FSA 56, FSE 52
Κωδικός

4816 713 3400

3,10 €

ΓΙΑ FSA 65
Κωδικός

4852 713 3400

14,70 €

ΓΙΑ FSA 85
Κωδικός

4852 713 3401

9,50 €

ΓΙΑ FSA 90 R, FSA 90
Κωδικός

4863 713 3400

21,00 €

Μαξιλάρι με 
γάντζο υψη-
λής άνεσης
Για όλους τους αορτήρες 
ADVANCE για μηχανήματα 
FS χωρίς γάντζο υψηλής 
άνεσης.
Κωδικός

4147 740 2502

26,30 €

Θαμνοκοπτι-
κό FH 145°
Για κοπή θάμνων κοντά στο 
έδαφος και ασφαλή κοπή 
χόρτου σε πολύ στενούς 
χώρους. Ρυθμίζεται σε 
πολλαπλές θέσεις, με ειδική 
θέση για εξοικονόμηση 
χώρου κατά τη μεταφορά. 
Βάρος 1,5 kg. Κατάλληλο για 
FS 91, FS 111, και FS 131.
Κωδικός

4243 740 5102

377,40 €

Αορτήρας  
δασικών  
εργασιών 
ADVANCE PLUS
Η ελεύθερη πλάκα ποδιού 
εξασφαλίζει μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων. Για τη 
χρήση πριονόδισκων στη 
δασοκομία, εργονομικοί και 
πολύ ελαφροί, μπορούν να 
συμπληρωθούν με σακίδιο 
εργαλείων. Με γάντζο για 
απλό και γρήγορο δέσιμο και 
λύσιμο του χορτοκοπτικού 
μηχανήματος, για FS 91 – FS 
560.

Κωδικός

4147 710 9015

93,80 €

Αορτήρας  
δασικών εργα-
σιών ADVANCE 
X-TREEm
Με εξαιρετική εργονομία,  
ειδικά σχεδιασμένος για 
την πολύωρη εργασία με 
πριονόδισκο στο δάσος αλλά 
και για την κοπή χόρτου. 
Εξαιρετική άνεση χάρη στο 
ρυθμιζόμενο σε μήκος πίσω 
μέρος και την αδιαβάθμητη 
κατανομή του βάρους ανά-
μεσα σε γοφούς και ώμους, 
για FS 89 – FS 560 και  
FSA 90.

Κωδικός

0000 710 9001

187,70 €

Αορτήρας γε-
νικής χρήσης 
ADVANCE PLUS
Με γάντζο για απλό και  
γρήγορο δέσιμο και λύσιμο 
του χορτοκοπτικού μηχανή-
ματος, για FS 50 – FS 560  
και FSA 90.

Κωδικός

4147 710 9014

82,60 €

Αορτήρας γε-
νικής χρήσης 
ADVANCE PLUS, 
προειδοποιη-
τικό χρώμα
Έντονο προειδοποιητικό χρώ-
μα. Ιδανικό συμπλήρωμα των 
προειδοποιητικών ενδυμάτων 
για εργασίες σε επικίνδυνες 
περιοχές, με γάντζο για 
απλό και γρήγορο δέσιμο και 
λύσιμο του χορτοκοπτικού 
μηχανήματος, για FS 50 – FS 
560, FSA 90 και FSA 130.

Κωδικός

0000 710 9000

104,00 €
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 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart M = M-Tronic 1 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

R = Κυκλική λαβή 2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό κοπτικό εξάρτημα
3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό κοπτικό εξάρτημα
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Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για την κοπή χόρτου

FS 38 4140 012 2353 159,00 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 AutoCut C 6-2 0,33 Εύκαμπτος – – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤/–/–

FS 55 R 4140 200 0529 199,00 27,2 0,75 / 1,0 4,4 95 108 8,5 / 8,5 2-MIX 170 AutoCut C 26-2 0,33 Εύκαμπτος – – – ⬤ ⬤/–/– – ⬤ ⬤/–/–

FS 55 4140 200 0524 259,00 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 6,8 / 5,6 2-MIX 170 AutoCut C 26-2 0,33 Εύκαμπτος – – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για κοπή χόρτου στον κήπο και κοντά στο σπίτι

FS 56 C-E 4144 200 0196 299,00 27,2 0,8 / 1,1 5,2 94 107 5,5 / 5,5 2-MIX 170 AutoCut C 26-2 0,34 Εύκαμπτος – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά για την περιποίηση λιβαδιών και χώρων πρασίνου

FS 94 C-E 4149 200 0041 395,00 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 AutoCut 25-2 0,54 Άκαμπτος 1Άκαμπτος ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

FS 120 4134 200 0428 399,00 30,8 1,3 / 1,8 6,3 98 110 6,3 / 5,0 2-MIX 177 AutoCut 25-2 0,64 Άκαμπτος 1Άκαμπτος – – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

FS 131 4180 200 0568 499,00 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180 AutoCut 25-2 0,71 Άκαμπτος 1Άκαμπτος – – ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/

FS 235 4151 200 0025 499,00 36,3 1,455/ 2,1 6,8 99 111 5,1 / 4,1 2-MIX 181 AutoCut C 26-2 0,81 Άκαμπτος 1Άκαμπτος – – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/

FS 240 C-E 4147 200 0252 609,00 37,7 1,7 / 2,3 7,1 98 108 4,6 / 4,0 2-MIX 180 AutoCut 36-2 0,75 Άκαμπτος 1Άκαμπτος ⬤ – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/

Κοπτικά μηχανήματα

FS 260 C-E 4147 200 0259 689,00 41,6 2,0 / 2,7 7,7 100 112 4,2 / 4,6 2-MIX 168 AutoCut 46-2 0,75 Άκαμπτος 1Άκαμπτος ⬤ – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης

FS 410 C-EM 4147 200 0217 849,00 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 110 2,3 / 2,0 2-MIX 179 Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,75 Άκαμπτος 4Άκαμπτος ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

FS 460 C-EM 4147 200 0043 949,00 2,2 / 3,0 8,5 100 113 1,9 / 1,6 2-MIX 179 179 Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,75 starr 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤
⬤④ ⬤/ /

FS 490 C-EM 4148 200 0004  1.049,00 51,6 2,4 / 3,3 9,3 5 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3 0,99 Άκαμπτος 4Άκαμπτος ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

FS 560 C-EM 4148 200 0001 1.299,00 57,1 2,8 / 3,8 10,2 5 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 Μαχαίρι δενδρυλλίων 350-3 0,99 Άκαμπτος 4Άκαμπτος ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /
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5 Βάρος χωρίς καύσιμο, Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα 9 Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
6 Βάρος με μπαταρία 10 Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
7 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα   Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
8 Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή    Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020

 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart M   = M-Tronic 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό κοπτικό εξάρτημα
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) F = Elektrostart R   = Κυκλική λαβή 2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό κοπτικό εξάρτημα

3 Σταθερός αριθμός στροφών
④ Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών
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Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά

FSA 45 3 4512 011 5701 139,00 – – 18 – 2,3 6 77 87 1,7 / 4,9 – 110 ≤ 250 Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

fsa 57 3 NEO 4522 011 5734 189,00 – – 36 – 2,7 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 – 149 280 Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2 – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 90 ④ 4863 200 0083 445,00 – – 36 – 3,2 9 73 84 3,5 / 3,5 – 177 260 AutoCut 25-2 – – – – – – – – –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 130 ④ 4867 200 0018 499,00 – – 36 – 4,5 9 82 94 1,1 / 1,9 – 175 260 Χλοοκόπτης 260-2 – Άκαμπτος – – – – – – –/⬤/– ⬤ – ⬤/–/⬤
Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά

FSE 31 4815 011 4103 59,00 – – 230 245 2,2 10 82 92 1,2 / 1,8 – 110 245 Κεφαλή κοπής με μπομπίνα – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

FSE 52 4816 011 4104 89,00 – – 220 - 240 500 2,2 10 81 94 3,0 / 4,5 – 131 300 Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2 – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

FSE 60 4809 011 4111 109,00 – – 230 540 3,9 10 83 94 3,9 / 3,6 – 153 350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2 – Εύκαμπτος – – – – – – –/–/⬤ – – ⬤/–/–

FSE 71 4809 011 4115 129,00 – – 230 540 4,0 10 82 93 3,3 / 2,9 – 153 350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2 – Εύκαμπτος – – – – – – –/–/⬤ – – ⬤/–/–

FSE 81 4809 011 4119 169,00 – – 230 1.000 4,7 10 83 93 2,9 / 2,2 – 153 350 Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2 – Εύκαμπτος – – – – – – –/–/⬤ – – ⬤/–/–

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης

FR 410 C-E 4147 200 0180 819,00 41,6 2,0 / 2,7 – – 10,8 5 99 113 2,0 / 2,0 2-MIX 280 420 Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2 0,75 Άκαμπτος ⬤ ⬤ – – – ⬤ ⬤/–/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

FR 235 4151 200 0016 489,00 36,3 1,6 / 2,2 – – 10,3 5 99 113 4,9 / 4,9 2-MIX 275 420 Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2 0,81 Άκαμπτος 1Άκαμπτος – – – ⬤ – ⬤/–/– – ⬤ ⬤/–/–
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Κοπτικά  
εξαρτήματα  
και μεσινέζες
ƒ

•  Μεγάλη ποικιλία σε κοπτικά εξαρτήμα-
τα και μεσινέζες για διάφορες χρήσεις

•  Για απλές εργασίες κοπής χόρτου  
και νεαρών δέντρων

•  Μεσινέζες από ανθεκτικό υλικό  
που διατηρεί την ελαστικότητά του  
για πολύ χρόνο

•  Μεσινέζες σε διάφορα σχήματα,  
διατομές και διαμέτρους

Χόρτα και  
μαλακή βλάστηση

Σκληρή  
βλάστηση

Καλάμια και  
θάμνοι

Θάμνοι και  
λεπτά δέντρα

Κεφαλή κοπής TrimCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή  
χόρτου και αραίωμα φυτών. Το μή-
κος των νημάτων κοπής ρυθμίζεται 
με το χέρι.

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.

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  
αραίωμα φυτών. Άπλή τοποθέτηση 
νημάτων. Συμβατό με πολλά  
μεγέθη και σχήματα μεσινέζας.

Κεφαλή κοπής PolyCut

Εξάρτημα γενικής χρήσης για  
κοπή χόρτου και άκρων του  
γκαζόν. Με δύο ή τρία κινητά  
πλαστικά μαχαίρια.

Χλοοκόπτης

Άπό χάλυβα. Με δύο ή τέσσερα  
πτερύγια. Με 8, 40 ή 44 δόντια.  
Για την κοπή σκληρού, ξηρού  
χόρτου και βούρλων.

Μαχαίρι δενδρυλλίων

Με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, αναστρεφόμε-
νος. Για το αραίωμα και την απομάκρυνση σκληρών 
μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών από 
αγκαθωτά φυτά.
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  Στρογγυλή μεσινέζα   Στρογγυλή και αθόρυβη μεσινέζα
   Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας  
CF3 Pro με σταυροειδές σχήμα

  Τετράγωνη μεσινέζα
  Πεντάγωνη μεσινέζα

 Συνιστάται 1 Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα 3  Μπορεί εναλλακτικά να εφοδιάζεται  
με μεσινέζα από μπομπίνα

④ Με 6 νήματα L
 Δυνατότητα συνδυασμού 2  Τα παχιά νούμερα δείχνουν τη μεσινέζα που περι-

λαμβάνεται στην αρχική έκδοση της κεφαλής
5 Με 12 νήματα XL

– Δεν επιτρέπεται 6 Με 12 νήματα XXL
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Κεφαλή κοπής TrimCut

TrimCut 31-2 4002 710 2152 13,70 2,4/2,7/3,0     – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤
TrimCut 41-2 4003 710 2104 15,80 2,4/2,7/3,0     – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – – – –

TrimCut 51-2 4005 710 2103 23,20 2,4/2,7/3,0/3,3     – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – – – –

Κεφαλή κοπής AutoCut

Μπομπίνα 6421 710 4300 8,40 1,4 – – – – – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – –

Μπομπίνα  
ΓΙΑ AUTOCUT C 2-2

4008 710 4300 12,60 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

Μπομπίνα  
ΓΙΑ AUTOCUT C 2-2

4008 710 4301 13,70 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

Μπομπίνα  NEO 
ΓΙΑ AUTOCUT C 3-2

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

AutoCut 2-2 4008 710 2100 16,80 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2103 25,20 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

AutoCut C 3-2 NEO 4009 710 2100 Τιμή 
αναμένεται 1,6/2,0 – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – –

AutoCut C 4-2 4006 710 2121 12,60 2,0  – – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – –

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 18,90 2,0/2,4     ⬤ – – – – – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – –

AutoCut 25-2 4002 710 2108 17,90 2,4/2,7     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤
AutoCut C 26-2 4002 710 2169 22,00 2,4/2,7     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤
AutoCut 36-2 4002 710 2170 28,40 2,7/3,0/3,3     – – – – – ⬤ ⬤ – – – – – – – – – – – – – ⬤ ⬤
AutoCut 46-2 4003 710 2115 31,50 2,7/3,0/3,3     – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – – – –

AutoCut 56-2 4005 710 2107 34,70 2,7/3,0/3,3     – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – – – –

Κεφαλή κοπής SuperCut

SuperCut 20-2 4002 710 2162 25,20 2,4   – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤
SuperCut 40-2 4003 710 2140 40,00 2,4   – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – – – –

Κεφαλή κοπής PolyCut

PolyCut 2-2 3 4008 710 2102 15,80 1,4/1,6  – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – – –

PolyCut 3-2 3 NEO 4009 710 2104 Τιμή 
αναμένεται 1,4/1,6  – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – –

PolyCut 7-3 3 4006 710 2127 18,90 2,0/2,4     ⬤ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Κεφαλή κοπής DuroCut

DuroCut 5-2 ④ 4006 710 2131 20,00 1,6/2,0/2,4/L     ⬤ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DuroCut 20-2 5 4002 710 2182 30,50 2,0/2,4/2,7/L/XL     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤
DuroCut 40-4 6 4005 710 2114 41,00 2,7/3,0/3,3/4,0/XL/

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

Κεφαλές κοπής χόρτου 1
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1 Για DuroCut
2 NEO – Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL
ΜΟΥΛΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ!

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.

Σετ πλαστικών 
μαχαιριών
Για κεφαλή PolyCut 2-2, 
οκτώ πλαστικά μαχαίρια.

Κωδικός

4008 007 1000

2,50 €

Σετ πλαστικών 
μαχαιριών
Για PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 
41-3, δώδεκα πλαστικά 
μαχαίρια.

Κωδικός

4111 007 1001

10,50 €

Σετ πλαστικών 
μαχαιριών
Για PolyCut 7-3, 27-3, 47-3, 
δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.

Κωδικός

4002 007 1000

5,30 €

Μαχαίρι  
μεσινέζας
Για την κοπή μεσινέζας από 
ρολό. Για όλες τις μεσινέζες 
με διάμετρο από 2,0 έως 
4,0 mm. 

Κωδικός

0000 881 8204

0,50 €

Συνοπτικός πίνακας: Χρώματα και αντοχές μεσινέζας

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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Στρογγυλές μεσινέζες (καρούλια)

0000 930 2284 0,23 3,60 1,4 16,0

0000 930 2334 0,23 4,40 1,6 19,0

0000 930 2335 0,26 3,60 2,0 14,0

0000 930 2336 0,16 9,50 2,0 60,0

0000 930 2337 0,12 14,70 2,0 119,0

0000 930 2338 0,29 4,10 2,4 14,0

0000 930 2339 0,20 8,40 2,4 41,0

0000 930 2340 0,18 14,70 2,4 83,0

0000 930 2246 0,13 32,50 2,4 253,0

0000 930 2341 0,42 3,80 2,7 9,0

0000 930 2343 0,21 13,70 2,7 65,0

0000 930 2227 0,16 32,50 2,7 208,0

0000 930 2289 0,14 49,40 2,7 347,0

0000 930 2344 0,26 13,70 3,0 53,0

0000 930 2542 0,20 32,50 3,0 162,0

0000 930 2543 0,18 49,40 3,0 271,0

0000 930 2345 0,65 3,90 3,3 6,0

0000 930 2347 0,33 12,60 3,3 38,0

0000 930 2348 – Τιμή 
αναμένεται 3,3 137,0

0000 930 2290 0,22 49,40 3,3 228,0

0000 930 2569 0,21 120,40 3,3 573,0

0000 930 3607 0,54 14,70 4,0 27,0 1

0000 930 3603 0,37 32,50 4,0 87,0 1

Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro  
με σταυροειδές σχήμα (καρούλια)

0000 930 4318 2 0,30 13,40 2,0 45,0

0000 930 4319 2 0,27 24,70 2,0 91,0

0000 930 4300 0,36 12,60 2,4 35,0

0000 930 4303 0,33 23,20 2,4 70,0

0000 930 4313 0,29 62,20 2,4 212,0

0000 930 4320 2 0,27 91,70 2,4 345,0

0000 930 4301 0,48 12,60 2,7 26,0

0000 930 4304 0,44 23,20 2,7 53,0

0000 930 4314 0,36 62,20 2,7 172,0

0000 930 4321 2 0,31 87,60 2,7 280,0

0000 930 4302 0,60 12,60 3,0 21,0

0000 930 4305 0,54 23,20 3,0 43,0

0000 930 4315 0,46 62,20 3,0 134,0

0000 930 4322 2 0,41 87,60 3,0 215,0

0000 930 4311 0,68 23,20 3,3 34,0

0000 930 4316 0,55 62,20 3,3 113,0

0000 930 4323 2 0,45 81,40 3,3 180,0
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Στρογγυλές και αθόρυβες μεσινέζες (καρούλια)

0000 930 2415 0,26 5,00 1,6 19,0

0000 930 2416 0,29 4,10 2,0 14,0

0000 930 2418 0,18 10,50 2,0 60,0

0000 930 2419 0,34 4,70 2,4 14,0

0000 930 2421 0,22 17,90 2,4 83,0

0000 930 2535 0,14 34,70 2,4 253,0

0000 930 2422 0,52 4,70 2,7 9,0

0000 930 2423 0,24 15,80 2,7 65,0

0000 930 2414 0,17 34,70 2,7 208,0

0000 930 3708 0,59 15,80 4,0 27,0 1

Τετράγωνες μεσινέζες (καρούλια)

0000 930 2640 0,20 8,40 2,4 41,0

0000 930 2641 0,20 16,80 2,4 83,0

0000 930 2612 0,13 32,50 2,4 253,0

0000 930 2613 0,12 49,40 2,4 420,0

0000 930 2642 0,26 8,40 2,7 32,0

0000 930 2643 0,23 14,70 2,7 65,0

0000 930 2616 0,16 32,50 2,7 208,0

0000 930 2617 0,14 49,40 2,7 347,0

0000 930 2644 0,28 14,70 3,0 53,0

0000 930 2619 0,20 32,50 3,0 162,0

0000 930 2620 0,18 49,40 3,0 271,0

0000 930 2645 0,33 12,60 3,3 38,0

0000 930 2622 0,24 32,50 3,3 137,0

0000 930 2623 0,22 49,40 3,3 228,0

Πεντάγωνες μεσινέζες (καρούλια)

0000 930 3340 0,20 9,50 2,4 48,0

0000 930 3341 0,17 16,80 2,4 97,0

0000 930 3339 0,11 32,50 2,4 291,0

0000 930 3343 0,19 14,70 2,7 77,0

0000 930 3303 0,15 32,50 2,7 215,0

0000 930 3344 0,29 16,80 3,0 58,0

0000 930 3305 0,16 32,50 3,0 203,0

0000 930 3306 0,15 49,40 3,0 339,0

Νήματα  
μεσινέζας
48 νήματα μεσινέζας  
ανά συσκευασία.

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ DUROCUT 5-2  
ΚΑΙ 20-2,  
μέγεθος L, 2 mm, οδοντωτή
Κωδικός

0000 930 3503

8,40 €

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ DUROCUT 20-2  
ΚΑΙ 40-4,  
μέγεθος XL, 3 mm, οδοντωτή
Κωδικός

0000 930 3504

11,50 €

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ DUROCUT 40-4,  
μέγεθος XXL, 4 mm, οδοντωτή
Κωδικός

0000 930 3505

14,70 €

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ DUROCUT 40-4,  
μέγεθος XXL, 4 mm, μεσινέζες  
(δεν απεικονίζονται)
Κωδικός

0000 930 3605

10,50 €
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 Προτεινόμενο F = Πτερύγιο 1  Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό 
με προφυλακτήρα

3 Με χαμηλές ταλαντώσεις 5 Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
 Δυνατότητα συνδυασμού Z = Δόντια ④  Επιτρέπεται μόνο σε 

συνδυασμό με προφυ-
λακτήρα μαχαιριού

6  Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με οδηγό, 
βλέπε σελίδα 183– Δεν επιτρέπεται 2  Μεγάλα φορτία, μεγάλη διάρκεια ζωής

   Μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων!

7  HP = High-Performance (απόδοση αυξημένη κατά 20 %)
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Χλοοκόπτης 1

230 mm (2 F) 4001 713 3805 10,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
260 mm (2 F) 4001 713 3812 15,80 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
230 mm (4 F) 4001 713 3801 12,60 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
230 mm (4 F) 4000 713 3801 12,60 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 12,60 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
255 mm (8 Z) 4000 713 3802 14,70 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

250 mm (40 Z) 2 4001 713 3806 43,00 – – ⬤ ⬤ – ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
250 mm (40 Z) 2 4000 713 3806 43,00 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

250 mm (44 Z) 3 4001 713 3811 25,20 – ⬤ ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
250 mm (44 Z) 3 4000 713 3811 27,30 – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

Μαχαίρι δενδρυλλίων 1

250 mm (3 F) 4112 713 4100 26,30 – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – – ⬤ ⬤ ⬤
300 mm (3 F) 4119 713 4100 31,50 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

305 mm „Spezial” (2 F) 2 4000 713 4103 51,00 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 37,80 – – – – – – – – – ⬤ – – –

350 mm „Spezial” (3 F) 2 4000 713 4100 48,40 – – – – – – – – – ⬤ – – –

Μαχαίρι χόρτουr ④5   

270 mm (2 F) 4000 713 3903 31,50 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 38,90 – – – – – – – – – ⬤ – – –

Πριονόδισκος με μυτερά δόντια 56

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 25,20 – – ⬤ – – ⬤ – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 28,40 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 33,70 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

Πριονόδισκος με δόντια κοπίδια 56

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 28,40 – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 28,40 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

225 mm (24 Z) 4000 713 4204 31,50 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

200 mm (22 Z) HP 7 4001 713 4203 28,40 – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – – – – –

200 mm (22 Z) HP 7 4000 713 4203 28,40 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

225 mm (22 Z) HP 7 4000 713 4202 32,50 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

Πριονόδισκος από σκληρό μέταλλο 56

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 48,40 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα σε νησί-
δες δρόμων ή δημόσια πάρκα και χώρους πρασίνου, 
υπάρχει κίνδυνος από πέτρες και χαλίκια που εκ-
σφενδονίζονται. 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 
από σωματίδια που εκσφενδονίζονται μειώνεται στο 
ελάχιστο. Το αποτέλεσμα: περισσότερη ασφάλεια, 
μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και ταχύτερη πρόοδος 
της εργασίας.

Μεταλλικά  
εξαρτήματα  
κοπής
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1 Η μετατροπή είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τον δακτύλιο προστασίας 4128 717 2704 3  Μετατροπή είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τον προστατευτικό 
δακτύλιο 4147 717 27012 Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Γενικοί προφυλακτήρες για κεφαλές μεσινέζας και μεταλλικά εξαρτήματα κοπής

4180 007 1028 27,30 420 / 260 – – ⬤ ⬤ – – – – –

4119 007 1027 27,30 420 / 305 – – – ⬤ – – – – –

Προφυλακτήρες για μεταλλικά εξαρτήματα κοπής

4863 710 8100 25,20 – / 260 – – – – – – – ⬤ –

4144 710 8116 6,30 – / 230 ⬤ – – – – – – – –

4147 710 8101 22,00 – / 305 – – – – ⬤ – – – –

4148 710 8101 15,80 – / 350 – – – – – – ⬤ – –

4147 007 1017 1 25,50 – / 305 – – – – – ⬤ – – –

Προφυλακτήρες για κεφαλές μεσινέζας και PolyCut

4144 710 8117 9,50 420 / – ⬤ – – – – – – – –

4147 710 8100 21,00 480 / – – – – – ⬤ – ⬤ – –

4863 710 8120 19,60 380 / – – – – – – – – ⬤ –

4180 007 1030 15,80 420 / – – – ⬤ ⬤ – – – – –

4522 710 8102 Τιμή 
αναμένεται 280 / – – ⬤ – – – – – – –

Προφυλακτήρες για αρχικό σετ τεμαχισμού χόρτων (μαχαίρι χόρτου, προφυλακτήρας και εξαρτήματα στερέωσης)

4147 007 1011 72,40 – / 270 – – – – ⬤ – – – –

4148 007 1012 104,00 – / 320 – – – – – – ⬤ – –

4128 007 1008 60,20 – / 270 – – – – – – – – ⬤
Προφυλακτήρες για πριονόδισκους (αναστολέας και προφυλακτήρας για πριονόδισκους)2

4180 710 8201 18,90 – / 200 – – ⬤ – – – – – –

4147 007 1008 3 29,40 – / 200 – – – – ⬤ – – – –

4147 007 1009 3 31,50 – / 225 – – – – ⬤ – – – –

4147 710 8210 19,40 – / 200 – – – – – ⬤ – – –

4147 710 8211 22,40 – / 225 – – – – – ⬤ – – –

4148 710 8201 23,20 – / 225 – – – – – – ⬤ – –

4000 713 3300 25,20 – / 225 – – – – – – – – ⬤
4126 007 1002 29,40 – / 200 – – – – – – – – ⬤

NEO

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
για κοπτικά 
εξαρτήματα
ƒ

•  Λίμες και προφυλακτήρες

• Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών  
και εργασιών

Λαβή λίμας
 

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

Κωδικός

0811 490 7860

0,70 €

Λαβή λίμας 
FH 3
Μαλακή λαβή. Για επίπεδες 
λίμες έως 150 mm. 

Κωδικός

0000 881 4503

3,20 €

Τσαπραζολό-
γος
Για πριονόδισκους με δόντια 
κοπίδια.

Κωδικός

4020 893 5000

21,00 €

Πλατειά λίμα
Επίπεδη λίμα για μαχαίρια 
δενδρυλλίων και πριονόδι-
σκους με μυτερά δόντια.  
Με θήκη για καθαρή φύλαξη. 
200 mm.

Κωδικός

0814 212 3310

6,30 €

Πλατειά λίμα
Επίπεδη λίμα για μαχαίρια 
δενδρυλλίων και πριονόδι-
σκους με μυτερά δόντια.  
Με θήκη για καθαρή φύλαξη. 
200 mm.

Κωδικός

0814 212 3000

7,30 €

Βάση λίμας 
με στρογγυλή 
λίμα
Για πριονόδισκους με  
δόντια κοπίδια.

Κωδικός

5605 750 4343

8,40 €

Προφυλακτή-
ρες φθοράς
Για DuroCut 20-2.

Κωδικός

4005 007 1002

1,60 €

Πρότυπα  
τροχίσματος
Για Μαχαίρι δενδρυλλίων.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ  
ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
Κωδικός

4020 890 5501

13,70 €

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ  
ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
Κωδικός

4020 890 5500

13,70 €
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ΚΛΑΔΑΚΙ-ΚΛΑ-
ΔΑΚΙ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ 
ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ
ƒ

187  Ψαλίδια μπορντούρας 
και παρελκόμενα

195  ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ  
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart 1  Βάρος πλήρους μηχανήματος  
χωρίς καύσιμοC = Έκδοση άνεσης

R = Μοντέλο για κλάδεμα

Ψαλίδια μπορντούρας 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

05  Εργασία χωρίς κόπο

04  Εξαιρετική  
απόδοση κοπής

03  Σταθερός χειρισμός

02 Σταθερή  
πόδοσηg

01  Απόλυτος έλεγχος 06  Αυξημένη ασφάλεια

Τεχνολογία

01  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
STIHL EC 
Στο σύστημα AP, το ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου παρακολουθεί το 
φορτίο κατά τη διάρκεια της χρήσης 
και ρυθμίζει ανάλογα τον κινητήρα 
EC. Αποτέλεσμα: τα μαχαίρια κινού-
νται με σταθερό αριθμό διαδρομών, 
ακόμα και στις πιο σκληρές εργασίες 
κουρέματος, και το μηχάνημα δίνει 
πάντα την ιδανική ισχύ.

02  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 
(EC) 
Εκτός από εντυπωσιακή ισχύ, τα 
επαγγελματικά επαναφορτιζό-
μενα ψαλίδια μπορντούρας του 
συστήματος AP διαθέτουν κινητήρα 
EC με αυτόματη αναστροφή της 
φοράς περιστροφής. Αυτό επιτρέπει 
αλλαγή της κατεύθυνσης κοπής, όταν 
χρειάζεται.

Άνεση

03  ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΛ-
ΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ 
Τοποθετείται εύκολα στην ιδανική 
θέση για κοπή πλευρών ή κοπή 
κορυφής.

04  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΓΕΏΜΕΤΡΙΑ 
ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ 
Η μελετημένη γεωμετρία των 
μαχαιριών και οι κεφαλές που είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για κλάδεμα 
και λεπτομερή κοπή αντίστοιχα, εξα-
σφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή 
απόδοση κοπής.

05  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΞΏΤΗΣ ΛΑΒΗΣ 
ΜΕ ΕΣΏΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
Άνετη στο χέρι, εξοικονομεί τις 
δυνάμεις σας, ειδικά σε μεγάλους 
χρόνους εργασίας. 

Ασφάλεια

06  ΒΙΔΏΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ-
ΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΚΟΨΙΜΑΤΑ  
Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού 
του χρήστη, αλλάζει εύκολα σε  
περίπτωση φθοράς.

07  ΒΙΔΏΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΟΔΗΓΟΥ 
 Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού 
από φθορά και διευκολύνει την 
εργασία κοντά σε τοίχους και στο 
έδαφος.

07 Προστασία από ζημιές

Βενζινοκί-
νητα ψαλίδια 
μπορντούρας
ƒ

• Ίσχυρά μηχανήματα με μικρό  
βάρος και μεγάλη ισχύ

• 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 • από 4,7 kg 1

Μοντέλο για τον αρχάριο, για την περιποίηση των θάμνων του κήπου. 
Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL ElastoStart, σύστημα 
φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας, μαχαίρια μονόπλευρης  
κοπής, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα.

Μήκος κοπής  45 cm
299,00 €Κωδικός 4228 011 2937

Μήκος κοπής  60 cm
349,00 €Κωδικός 4228 011 2938

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

Ίδανικό για αρχιτέκτονες τοπίων και αγρότες. Αντιδονητικό σύστημα 
STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, σύστημα φίλτρανσης αέρα 
μακράς διαρκείας, μονός μοχλός χειρισμού, τάπα ρεζερβουάρ που 
ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, βιδω-
τός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.

Μήκος κοπής  60 cm
505,00 €Κωδικός 4242 011 2947

HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 HP • από 5,3 kg 1

Επαγγελματικό μηχάνημα με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνα-
τή κοπή. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση. 
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  60 cm
585,00 €Κωδικός 4237 011 2977

Μήκος κοπής  75 cm
615,00 €Κωδικός 4237 011 2978
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3 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα
2 Βάρος με μπαταρία
R = Μοντέλο για κλάδεμα

Επαναφορτι-
ζόμενο ψαλί-
δι θάμνων και 
επαναφορτιζό-
μενα ψαλίδια 
μπορντούρας
ƒ

•  Για ιδιώτες και επαγγελματίες 

•  Για κοπή φραχτών σε περιοχές  
με ευαισθησία στο θόρυβο όπως  
περιοχές κατοικιών, κήποι νοσοκομεί-
ων, κοιμητήρια και σχολεία

• Απλός και εύχρηστος χειρισμός

• Εξαιρετική απόδοση κοπής

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

HSA 26
 3   

10,8 V • 0,7 kg 1

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, 
για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπι-
στικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημέ-
νη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. 
Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων 
σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, 
γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης 
φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της 
μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα 
προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. 
Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχάνημα. 

Στο σετ περιλαμβάνονται::

1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x φορτιστής AL 1 
1 x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη 
1 x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη 
1 x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

HSA 26 ΧΩΡΊΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΑΧΑΊΡΊΑ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΊ ΧΟΡΤΟΎ,  
ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
Μήκος κοπής  20 cm

79,00 €Κωδικός HA03 011 3500

ΣΕΤ HSA 26 ΜΕ AS 2 ΚΑΊ AL 1
Μήκος κοπής  20 cm

139,00 €Κωδικός HA03 011 3516

HSA 45
 3   

18 V • 2,3 kg 2

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή 
απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους 
γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δο-
ντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από 
κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη μπαταρία 
ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος 
φόρτισης μπαταρίας 145 / 210 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα). 

Μήκος κοπής  50 cm
139,00 €Κωδικός 4511 011 3501

HSA 56
 3   

36 V • 2,9 kg 2

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή από-
δοση κοπής, για θάμνους και φράχτες γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια 
μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 30 mm, ενσωματωμένος 
προφυλακτήρας με σχήμα σταγόνας για προστασία από κοψίματα, 
βιδωτό προστατευτικό οδηγού. 

HSA 56 ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
Μήκος κοπής  45 cm

189,00 €Κωδικός 4521 011 3504

ΣΕΤ HSA 56 ΜΕ AK 10 ΚΑΊ AL 101
249,00 €Μήκος κοπής  45 cm

HSA 86
   3 

36 V • 3,3 kg 2

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση κοπής, 
μικρό βάρος και σταθερό αριθμό στροφών υπό φορτίο, ακόμα και 
κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Απόσταση δοντιών 33 mm, μαχαίρια 
αμφίπλευρης κοπής σε δύο διαφορετικά μήκη, βιδωτός προφυλακτή-
ρας και προστατευτικό οδηγού. 

Μήκος κοπής 62 cm
339,00 €Κωδικός 4851 011 3526

HSA 94 R
   3 

36 V • από 4,1 kg 2

Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντού-
ρας επαγγελματικών προδιαγραφών με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών 
για δυνατή κοπή. Σταθερός αριθμός διαδρομών ακόμα και κάτω από 
ακραίο φορτίο για κούρεμα σκληρών θάμνων, στρεφόμενη λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή αριθμού διαδρομών 3 θέσεων, 
μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε έκδοση για κλάδεμα, βιδωτός προ-
φυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, προστατευτικό οδηγού. 
Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδε-
σης, σύστημα μεταφοράς ή μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 35).

HSA 94 R ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
Μήκος κοπής 75 cm

599,00 €Κωδικός 4869 011 3508

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 8
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1   Βάρος χωρίς καλώδιο

Ηλεκτρικά  
ψαλίδια 
μπορντούρας
ƒ

• Για την κοπή φραχτών και θάμνων  
κοντά στο σπίτι

•  Απλό στον χειρισμό  

• Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο!

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg 1

Ίδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλα-
διών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίμα-
τα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών,  
μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζό-
μενη ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής  45 cm
99,00 €Κωδικός 4818 011 3506

HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg 1

Ίδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλα-
διών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίμα-
τα, βιδωτός προφυλακτήρας οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών,  
μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ρυθμι-
ζόμενη ασφάλεια καλωδίου, προστατευτικό οδηγού στη μύτη του 
μαχαιριού.

Μήκος κοπής  50 cm
129,00 €Κωδικός 4818 011 3507

HSE 61
230 V • 500 W • από 3,9 kg 1

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  50 cm
179,00 €Κωδικός 4812 011 3509

HSE 71
230 V • 600 W • από 4,1 kg 1

Κατάλληλο για χοντρά κλαδιά. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βι-
δωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, 
μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων, με  
απόσβεση δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής  60 cm
209,00 €Κωδικός 4812 011 3513

Μήκος κοπής 70 cm
229,00 €Κωδικός 4812 011 3514

Παρελκόμε-
να για ψαλίδια 
μπορντούρας
ƒ

•  Πρακτικά βοηθήματα για πιο  
ελαφριά εργασία  

•  Προστατευτικά οδηγών και συλλέκτες 

•  Σετ μετατροπής για ρυθμιζόμενη  
χάρη δοντιών

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 εργασί-
ας ρυθμιζόμενη κατά 125°,  
ρόδες χαμηλής αντίστασης.

Κωδικός

4515 710 7100

47,30 €

Συλλέκτες για  
μαχαίρια
Μαζεύει και απομακρύνει τα 
κομμένα κλαδάκια. Στερεώ-
νεται και στις δύο πλευρές.

ΓΙΑ HSA 56, HSA 66,  
HSA 86, ALLE HSE ΚΑΙ HLA   
για μήκος κοπής 50 cm,  
τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
Κωδικός

4859 740 3300

35,70 €

ΓΙΑ HS 86 R ΚΑΙ HS 87 R,  
Για HS 86 R με μήκος κοπής 75 cm
Κωδικός

4237 740 3302

15,80 €

Προφυλακτή-
ρας οδηγού
Προστατεύει τη μύτη του 
μαχαιριού από ζημιές  
κατά την εργασία κοντά σε 
τοίχους και στο έδαφος.

ΓΙΑ HS 56 C-E,  
HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
Κωδικός

4237 792 9006

9,50 €

ΓΙΑ HS 81 T,   
HS 82 R, HSA 94 R
Κωδικός

4237 790 9802

11,50 €

Σετ μετατρο-
πής για ρυθμι-
ζόμενη χάρη 
δοντιών
Σετ ρύθμισης χάρης  
μαχαιριών, 60 cm.

ΓΙΑ HS 81 R,  
HS 82 R, HSA 94 R
Κωδικός

4237 007 1008

15,80 €

Σετ ρύθμισης χάρης  
μαχαιριών, 75 cm.

ΓΙΑ HS 81 R, HS 82 R,  
HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R
Κωδικός

4237 007 1009

20,00 €

Τσάντα  
μεταφοράς
Ίδανική για τη μεταφορά και 
τη φύλαξη του μηχανήματος 
μαζί με τα εργαλεία Kombi 
FS-KM ή HL-KM. Κατάλληλη 
για KMA 130 R, HSA 56, 
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 100 
και όλους τους κινητήρες 
Kombi με κυκλική λαβή.

Κωδικός

0000 881 0507

41,00 €
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4 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα 7 Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή 10 Σκάλα 1/Σκάλα 2/Σκάλα 3
5 Βάρος με μπαταρία 8 Βάρος χωρίς καλώδιο   Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020
6 Βάρος χωρίς μπαταρία 9 Με μαχαίρι θάμνων / με μαχαίρι χόρτου   Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
NEO – Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020 R = Μοντέλο για κλάδεμα 2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

T = Μοντέλο για κοπή 3 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
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Βενζινοκίνητα ψαλίδια μπορντούρας

HS 45 4228 011 2937 299,00 45 27,2 0,75 / 1,0 – – 4,7 3 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 95 3.800 30 ⬤ ⬤ – ⬤ –

HS 45 4228 011 2938 349,00 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 3 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 3.800 30 ⬤ ⬤ – ⬤ –

HS 56 C-E 4242 011 2947 505,00 60 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,5 3 95 107 4,7 / 5,5 2-MIX 104 3.600 34 ⬤ – ⬤ ⬤ –

HS 82 R 4237 011 2977 585,00 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,3 3 94 107 2,7 / 3,1 2-MIX 120 3.200 38 ⬤ – – ⬤ ⬤
HS 82 R 4237 011 2978 615,00 75 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,6 3 94 107 2,4 / 2,8 2-MIX 135 3.200 38 ⬤ – – ⬤ ⬤
Επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας

HSA 26 NEO HA03 011 3500 79,00 20 – – 10,8 – 0,7 4 69 82  1,0 9 – 50 2.200 19 – – – – –

Σετ HSA 26 NEO 
 

ΜΕ AS 2 ΚΑΙ AL 1
HA03 011 3516 139,00 20 – – 10,8 – 0,9 5 69 82 1,0 / 1,0 9 – 50 2.200 19 – – – – –

HSA 45 4511 011 35001 139,00 50 – – 18 – 2,3 5 54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

HSA 56 4521 011 3504 189,00 45 – – 36 – 2,9 6 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

HSA 86 4851 011 3526 339,00 62 – – 36 – 3,3 6 83 94 3,7 / 2,3 – 115 2.800/3.000/3.200 10 33 – – – – –

HSA 94 R 4869 011 3508 599,00 75 – – 36 – 4,4 6 84 95 4,2 / 3,3 – 132 2.800/3.000/3.200 10 38 – – – – ⬤
Ηλεκτρικά ψαλίδια μπορντούρας

HSE 42 4818 011 3506 99,00 45 – – 230 420 3,0 8 84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

HSE 52 4818 011 3507 129,00 50 – – 230 460 3,1 8 84 95 3,1 / 1,5 – 101 3.400 23 – – – – –

HSE 61 4812 011 3509 179,00 50 – – 230 500 3,9 8  85 96 5,3 / 3,3 – 113 3.200 29 – – – – ⬤
HSE 71 4812 011 3513 209,00 60 – – 230 600 4,1 8 88 99 3,8/2,6 – 123 2.800 36 – – – – ⬤
HSE 71 4812 011 3514 229,00 70 – – 230 600 4,2 8 88 99 3,8/2,6 – 133 2.800 36 – – – – ⬤
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = ErgoStart 1 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Τεχνολογία

01  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ   
Τα μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής 
εξασφαλίζουν δυνατή και ακριβή 
κοπή, ακόμα και σε φυτά με χοντρά 
κλαδιά.

02  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX 
Δυνατός αλλά και οικονομικός. Ο 
διαχωρισμός των καυσαερίων από το 
νωπό μείγμα καυσίμου ελαχιστοποιεί 
τις απώλειες σάρωσης. Αυτό αυξάνει 
την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.

Άνεση

03  ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΏΝ 
Επιτρέπει απλό έλεγχο όλων των 
λειτουργιών του κινητήρα.

04  ΕΛΑΦΡΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ-
ΔΟΣΗΣ 
Εξαιρετικά ελαφρύ, χάρη στο περί-
βλημα από μαγνήσιο.

05  ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 
Εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία 
κινήσεων και απλό χειρισμό, ακόμα 
και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Ασφάλεια

06  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙ-
ΣΗΣ 
Επιτρέπει ρύθμιση των μαχαιριών 
προς δύο κατευθύνσεις, σε προκαθο-
ρισμένες γωνίες έως 145°.

07  ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Επιτρέπει εξοικονόμηση χώρου κατά 
τη μεταφορά, καθώς τα μαχαίρια 
μπορούν να διπλωθούν και να 
σταθεροποιηθούν παράλληλα στον 
σωλήνα.

04  Μικρό βάρος

Φραχτοκόπτες στο  
μικροσκόπιο 
ƒ

07 Απλή  
μεταφορά

06  Εύκολη ρύθμιση

02  Δυνατός και 
οικονομικός

03 Άνετος  
χειρισμός

05 Εύκολος  
χειρισμός

01  Εξαιρετική  
απόδοση κοπής

Φραχτοκόπτες  
και παρελκόμενα
ƒ

•  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 εδαφοκά-
λυψης και χαμόκλαδα κοντά στο σπίτι

•  Πρακτικά βοηθήματα για πιο ελαφριά  
εργασία

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

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες και κοντά στο 
έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, ρυθμιστής στροφών ECOSPEED για  
μεγάλους χρόνους εργασίας σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυ-
βο, σύστημα STIHL ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°,  
συνολικό μήκος 242 cm.

Κωδικός 4243 200 0024 649,00 €

145°

Κατάλληλα καύσιμα και 
λιπαντικά

ΒΛΈΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 286

HL 92 C-E
21,4 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 5,9 kg 1

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες και κοντά στο 
έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, αθόρυβος κινητήρας 2-MIX για εργασία 
σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, ρυθμιστής στροφών 
ECOSPEED για μεγάλους χρόνους εργασίας, σύστημα STIHL 
ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°, συνολικό μήκος 232 cm.

Κωδικός 4243 200 0033 549,00 €

145°
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ E = ErgoStart 1 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
2 Βάρος χωρίς μπαταρία
3 Βάρος χωρίς καλώδιο

HLA 65
   1 

36 V • 3,5 kg 2

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για φράχτες μεγάλου ύψους και 
φάρδους. Σταθερή διαδρομή μαχαιριών κάτω από φορτίο, σταθερός 
άξονας άξονας, δυνατότητα ρύθμισης για εργασία στο ύψος του 
κεφαλιού, στο ύψος των γοφών και κοντά στο έδαφος, μαχαίρια 
στρεφόμενα κατά 115°, μεγάλη εμβέλεια, μαχαίρια αμφίπλευρης  
κοπής, θέση μεταφοράς μήκους 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm.

HLA 65 ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
425,00 €Κωδικός 4859 011 2902

115°

HLA 85
   1 

36 V • 4,4 kg 2

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης 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°, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, ρύθμιση μή-
κους σωλήνα με σφιγκτήρα χωρίς εργαλεία. Μήκος μεταφοράς 180 
cm, συνολικό μήκος 260 – 330 cm. 

HLA 85 ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
525,00 €Κωδικός 4859 011 2922

115°

Παρελκόμενα: 
Βάση στήριξης

Βλέπε  
σελίδα 33

 Τ
ηλ

εσ
κο

πι
κό

ς 
σω

λή
να

ς 

HLA 56
 1   

36 V • 3,8 kg 2

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών 
φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης 
κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη 
από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. 
Θέση μεταφοράς μήκους 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm.

HLA 56 ΧΩΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΗ
239,00 €Κωδικός HA01 011 2904

ΣΕΤ HLA 56 ΜΕ AK 20 ΚΑΊ AL 101

319,00 €

135°

Προέκταση 
σωλήνα HLA
Κατασκευασμένη από  
αλουμίνιο. Αύξηση εμβέλει-
ας 50 cm. Για χρήση στον 
επαναφορτιζόμενο φρα-
χτοκόπτη HLA 56, βάρος 
500 gr.

Κωδικός

HA01 820 5000

37,70 €

HLE 71
230 V • 600 W • 5,9 kg 3

Ίδανικό για την κοπή ψηλών και φαρδιών φραχτών σε χώρους με 
ευαισθησία στον θόρυβο. Μαχαίρι στρεφόμενο κατά 125°, μαχαίρια 
αμφίπλευρης κοπής, μαλακή λαβή, θέση μεταφοράς, ασφάλεια 
υπερφόρτωσης, ασφάλεια καλωδίου, συνολικό μήκος 254 cm.

Κωδικός 4813 011 2913 455,00 €

125°

Παρελκόμενα: 
Προέκταση 
σωλήνα HLA

Βλέπε  
σελίδα 197

Σφιγκτήρας 
για τηλεσκο-
πικό σωλήνα
Για μέγιστη εργονομία σε 
συνδυασμό με απλό αορτή-
ρα ώμου ή σύστημα επινώτι-
ας μεταφοράς RTS. Εύκολη 
τοποθέτηση και γρήγορη 
αφαίρεση του μηχανήματος. 
Συμπεριλαμβάνεται στον 
βασικό εξοπλισμό των  
HT 103 και HT 133. Κατάλλη-
λο για HTA 85 και HLA 85.

Κωδικός

0000 790 8600

13,70 €

Σύστημα επι-
νώτιας μετα-
φοράς RTS
Για πολύωρη χρήση. Ρυθμίζε-
ται ανάλογα με το μέγεθος 
του σώματος, επιτρέποντας 
εξαιρετικά ξεκούραστη και 
εργονομική εργασία, κατάλ-
ληλο για HT 103, HT 133, 
HTA 65, HTA 85, HTE 60,  
κινητήρες Kombi με HT-KM ή 
HL-KM 145° (όχι KMA 130 R), 
HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85 
και HLE 71. 

Κωδικός

0000 790 4400

163,20 €

Τσάντα  
μεταφοράς
Ίδανική για τη μεταφορά και 
τη φύλαξη του μηχανήματος 
μαζί με τα εργαλεία Kombi 
FS-KM ή HL-KM. Κατάλληλη 
για KMA 130 R, HSA 56, 
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 100 
και όλους τους κινητήρες 
Kombi με κυκλική λαβή.

Κωδικός

0000 881 0507

41,00 €

Προφυλακτή-
ρας οδηγού
Προστατεύει τη μύτη του 
μαχαιριού από ζημιές  
κατά την εργασία κοντά σε 
τοίχους και στο έδαφος  
(όχι κατάλληλος για HLA).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ HLE 71
Κωδικός

4230 007 1005

18,90 €

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ HL 91, HL 94
Κωδικός

4237 792 9006

9,50 €

Συλλέκτης για 
μαχαίρι
Μαζεύει και απομακρύνει  
τα κομμένα κλαδάκια. Μήκος 
κοπής 50 cm, στερεώνεται 
χωρίς εργαλεία και στις  
δύο πλευρές, για HSA 56, 
HSA 65, HSA 85 και όλα τα 
μοντέλα HLA και HSE.

Κωδικός

4859 740 3300

35,70 €

ΨΑΛΊΔΊΑ ΜΠΟΡΝΤΟΎΡΑΣ ΚΑΊ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΨΑΛΊΔΊΑ ΜΠΟΡΝΤΟΎΡΑΣ ΚΑΊ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ196 197
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 Βασικός εξοπλισμός 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 3 Με μαχαίρι 6 Βάρος χωρίς καλώδιο
2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² 4 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

5 Βάρος χωρίς μπαταρία
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Βενζινοκίνητοι φραχτοκόπτες

HL 92 C-E (130°) 4243 200 0033 549,00 50 21,4 0,75/1,0 – – 5,9 4 91 106 4,1/4,5 2-MIX 232 3.600 34 ⬤

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 649,00 60 24,1 0,9/1,2 – – 6,2 4 91 107 6,5/5,4 2-MIX 242 3.615 34 ⬤

Ηλεκτρικός φραχτοκόπτης

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 239,00 8 45 – – 36 – 3,8 5 77 87 1,5/1,5 – 210 2.800 30 –

HLA 65 (115°) 4859 011 2902 425,00 8 50 – – 36 – 3,5 5 85 94 3,5/3,5 – 205 3.000 33 –

HLA 85 (115°) 4859 011 2922 525,00 8 50 – – 36 – 4,4 5 75 94 2,0/2,0 – 260 – 
330 3.000 33 –

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης

HLE 71 (125°) 4813 011 2913 455,00 50 – – 230 600 5,9 6 84 95 7,6/3,6 – 254 4.000 35 –

ΨΑΛΊΔΊΑ ΜΠΟΡΝΤΟΎΡΑΣ ΚΑΊ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ198
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TITELVARIANTE  
SP 452

SPEZIALERNTER200 201ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ώριμη  
τεχνολογία  
για ώριμους  
καρπούς.
ƒ

203 Ραβδιστικά  
μηχάνηματα

204 Παρελκόμενα  
για ραβδιστικά

9



 ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΌΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΌΥ ΑΝΑΦΕΡΌΝΤΑΙ ΕΔΏ. ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΌΝΤΑΙ ΜΌΝΌ ΤΑ ΠΙΌ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΌΔΗΓΙΕΣ, ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ XX ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.STIHL.GR.

Τεχνολογία

01  ΧΤΈΝΙ 
 Με ραβδάκια από ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ Carbon. σε 
μετατοπισμένη διάταξη.

02  ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΈΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΈΙΑΣ   
Παρατείνει τα διαστήματα καθαρισμού του φίλτρου και  
εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμα και 
κάτω από ακραίες συνθήκες.

03  ΧΈΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΎΣΙΜΟΎ 
 Ένεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, 
μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών εκκίνησης 
περίπου κατά 40 %. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της 
ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

Άνεση

04  ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΈΙΤΟΎΡΓΙΏΝ 
  Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας 
χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

05   ΚΈΦΑΛΗ ΜΈ ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
 Για λειτουργία χωρίς συντήρηση.

06   ΔΙΑΙΡΟΎΜΈΝΟΣ ΣΏΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΎΜΙΝΙΟ 
Έλαφρύς, ανθεκτικός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος  
με επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

04  Απλός  
χειρισμός

02  Εργασία χωρίς  
συντήρηση

03 Εύκολη εκκίνηση

06  Απλή  
μεταφορά

05  Μικρή  
φθορά

01  Μικρό  
βάρος

Ελαιοραβδιστικά  
μηχανήματα 
ƒ

Ραβδιστικά 
μηχάνηματα
ƒ

•   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

SP 401
40,2 cm³ • 1,9 kW /2,6 HP • 13,9 kg 1

Δυνατό ελαιοραβδιστικό μηχάνημα με γάντζο για ελιές, μικρά 
φρούτα και ξηρούς καρπούς. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα 
STIHL ElastoStart, εργονομικός αορτήρας, μεγάλη εμβέλεια, καλή 
σχέση ισχύος προς βάρος. Συνολικό μήκος 283 cm με άξονα 1,86 m.

SP 401 ΜΕ ΑΞΌΝΑ 1,86m
1.499,00 €Κωδικός 4246 200 0016

SP 401 ΜΕ ΑΞΌΝΑ 2,26m
1.499,00 €Κωδικός 4246 200 0015

SP 401 ΑΞΌΝΑ 2,60m
1.499,00 €Κωδικός 4246 200 0017

SPA 65
 3 

36 V • 3,3 kg 2

Έπαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και 
σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη 
μονάδα κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας EC, κρίκος ανάρτησης για 
απλό αορτήρα ώμου, καουτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός 
συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 ή AR 3000 για ολοήμερη  
εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm.

SPA 65 ΧΏΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
775,00 €Κωδικός 4855 011 0700

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΏΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΏ

1 ΒΑΡΌΣ ΠΛΗΡΌΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΌΣ ΧΏΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΌ 3  ΓΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΏΝ ΣΥΜΒΌΛΏΝ,  
ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 3952 ΒΑΡΌΣ ΧΏΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ202 203
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Παρελκόμενα 
για ραβδιστικά 
μηχανήματα
ƒ

• 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 ανθαρκονήματα μετατο-
πισμένα μεταξύ τους, εξαιρε-
τικά ελαφρύ και με χαμηλές 
δονήσεις είναι 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

419,00 €

Σύστημα επι-
νώτιας μετα-
φοράς RTS
Για πολύωρη χρήση. Ρυθμίζε-
ται ανάλογα με το μέγεθος 
του σώματος, επιτρέποντας 
εξαιρετικά ξεκούραστη και 
εργονομική εργασία, κατάλ-
ληλο για HT 103, HT 133, 
HTA 85, HTE 60, κινητήρες 
Kombi με HT-KM ή HL-KM 
145° (όχι KMA 130 R),  
HL 94 C-E, HLA 65,  
HLA 85 και HLE 71.

Κωδικός

0000 790 4400

163,20 €

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 3,50 €

Σωλήνες προέκτασης
Από αλουμίνιο. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg. 
Για SP-KM.

Κωδικός 0000 710 7100 78,50 €

Σωλήνες προέκτασης
Από χάλυβα. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.  
Για SP-KM.

Κωδικός 4140 710 7105 100,00 €

Σωλήνας προέκτασης από 
Carbon
Έξαιρετικά ελαφρύς σωλήνας προέκτασης, κοίλος άξονας από  
αλουμίνιο, επέκταση της εμβέλειας 1 m, βάρος 0,9 kg. Για SP-KM.

Κωδικός 0000 710 7102 135,70 €

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΏΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΏ

 ΒΑΣΙΚΌΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ 1 ΤΙΜΗ K ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΌΔΗΓΙΑ 2006 / 42 / EG = 2,5 DB(A) 3  ΒΑΡΌΣ ΠΛΗΡΌΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΌΣ  
ΧΏΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΌ

5 ΤΙΜΗ ΧΏΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΌΡΤΙΣΤΗ
2 ΤΙΜΗ K ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΌΔΗΓΙΑ 2006 / 42 / EG = 2,0 M/S²

4 ΒΑΡΌΣ ΧΏΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
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Βενζινοκίνητα ραβδιστικά

SP 401 
(1,86 m άξονα)

4246 200 0016 1.499,00 40,2 1,9 / 2,6 102 113 5,7 / 5,7 – ⬤ ⬤ ⬤

SP 401 
(2,26 m άξονα)

4246 200 0015 1.499,00 40,2 1,9 / 2,6 102 113 5,7 / 5,7 – ⬤ ⬤ ⬤

SP 401 
(2,60 m άξονα)

4246 200 0017 1.499,00 40,2 1,9 / 2,6 102 113 5,7 / 5,7 – ⬤ ⬤ ⬤

Επαναφορτιζόμενα ραβδιστικά

SPA 65 4855 011 0700 775,00 5 – – 84 95 2,5 / 2,5 225 ⬤ – ⬤

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 205
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ΜΕΓΑΛΗ  
ΙΣΧΥΣ.  
ΕΥΚΟΛΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑ.
ƒ

209  Βοηθός επιλογής  
τεμαχιστή-βιοθρυμ-
ματιστή

210  Τεμαχιστές κήπου  
και παρελκόμενα

10
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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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Τεμαχιστές κήπου  
στο μικροσκόπιο 
ƒ

04  Ασφαλής  
χειρισμός

02  Βέλτιστος  
τεμαχισμός

03 Εργασία με 
χαμηλή  
στάθμη  

θορύβου

01  Συνδυασμένη 
κοπή

Τεχνολογία

01  ΣΎΣΤΗΜΑ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ 
   Δύο ανεξάρτητα ανοίγματα πλήρωσης επιτρέπουν την εισαγωγή 
σκληρότερου υλικού κλαδιών και ανάμεικτου, πιο μαλακού κομμέ-
νου υλικού. Κάθε θάλαμος εξοπλίζεται με μαχαίρια ειδικά για το 
υλικό που εισάγεται. 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ BRS  
Η φορά περιστροφής των μαχαιριών αντιστρέφεται με έναν 
περιστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς 
τα δεξιά, τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν 
κινούνται προς τα αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα 
φυτών σε μάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 
κομπόστ. Αυτή η διάκριση ανάλογα με το είδος υλικών σημαίνει 
ότι τα μαχαίρια αξιοποιούνται άριστα και δεν προκαλείται 
υπερβολική φθορά.

02  ΜΑΧΑΙΡΙ «ΣΑΝΤΟΎΙΤΣ»   
Ψιλοτεμαχίζει τα υλικά αποτελεσματικά, με ελάχιστες δονή-
σεις. Τα πρόσθετα πτερυγωτά μαχαίρια και τα ρύγχη θραύσης 
υποβοηθούν τον τεμαχισμό.

Άνεση

03  ΧΟΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
Ελαχιστοποιεί τον θόρυβο κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού.

04  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ONE CLICK/ONE TURN 
   Τόσο το κουμπί ενεργοποίησης όσο και ο διακόπτης ασφαλείας 
είναι ενσωματωμένα στη βίδα ασφάλισης. Ο κινητήρας σταμα-
τάει άμεσα με μία μόνο περιστροφή. 

Ηλεκτρικός τεμαχιστής
Οι ισχυροί ηλεκτρικοί τεμαχιστές είναι κατάλληλοι για πολλές 
διαφορετικές εργασίες. Υπάρχει ένα κατάλληλο μοντέλο για κάθε 
χρήση, από περιστασιακό τεμαχισμό μικρών ποσοτήτων οργανικού 
υλικού μέχρι τακτικό τεμαχισμό πιο χονδρών κλαδιών. 

• Για κήπους και οικόπεδα με ηλεκτρική σύνδεση

• Ισχυροί ηλεκτρικοί κινητήρες

Βενζινοκίνητος τεμαχιστής
Ο κλήρος πέφτει στους βενζινοκίνητους τεμαχιστές όταν πρόκειται να 
γίνει επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων κομμένου υλικού χωρίς ταυτό-
χρονα να εξαρτάστε από πρίζες. Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, με τους 
ιδιαίτερα ισχυρούς βενζινοκινητήρες έχετε στη διάθεσή σας επαρκές 
απόθεμα ισχύος για να θρυμματίσετε ακόμη και αρκετά χοντρά κλαδιά.

• Ανεξάρτητο από παροχή ρεύματος, για χρήση οπουδήποτε

•  Ιδιαίτερα ισχυρός βενζινοκινητήρας

•  Μεγάλος όγκος υλικού – ιδανικό για τεμαχισμό μεγάλων ποσο-
τήτων

Τέλεια κομμένα – Βοηθός επιλογής για  
τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή σας. 
ƒ

κλαδιών που θέλετε να τεμαχίσετε. Για χώρους με 
ευαισθησία στον θόρυβο, διατίθενται ειδικά αθόρυβα 
μοντέλα. 

Με τον οδηγό επιλογής μας μπορείτε να βρείτε εύκο-
λα, ποιο μηχάνημα είναι το κατάλληλο για σας.

Το πρώτο βήμα στην αναζήτηση του κατάλληλου τεμα-
χιστή κήπου είναι η επιλογή ανάμεσα σε ηλεκτρικό και 
βενζινοκίνητο μοντέλο. Στην επιλογή αυτή, εκτός από 
την ύπαρξη παροχής ρεύματος, εξετάζονται και άλλοι 
παράγοντες, όπως π.χ. όγκος του υλικού, η κατάστασή 
του (μαλακό ή σκληρό) και η μέγιστη διάμετρος των 

Προτεινόμενο μοντέλο βάσει 
κομμένου υλικού
Ο πίνακας σας δίνει έναν προσανατολισμό για κάθε μοντέλο  
ποσότητα επεξεργασίας και είδος τεμαχισμένου υλικού.

   Σκληρό κομμένο υλικό 
Κλαδιά, κλαράκια, ξυλώδη κοπή θαμνοφράκτη κτλ.

  ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ κομμένο υλικό 
Κομμένα λουλούδια, φύλλα δέντρων, λεπτά κλαράκια κτλ.

Το μοντέλο GH 370 S ενδείκνυται ιδιαίτερα για υλικό κλαδιών.

GH 370 S GH 460 GH 460 C GHE 105 GHE 150 GHE 250 GHE 355 GHE 375 GHE 420 GHE 450

Βενζινοκίνητος τεμαχιστής

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ208 209
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C = Έκδοση άνεσης 1 Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υλικό κλαδιών
S = Τεμαχισμός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Τεμαχιστές  
ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
και αξεσουάρ
ƒ

•   Για ερασιτέχνες κηπουρούς και  
φροντιστές εκτάσεων πρασίνου

• Για την κοπή σκληρού και μαλακού 
κομμένου υλικού

• Με ισχυρούς κινητήρες

• Αποδοτικά μαχαίρια και συστήματα 
θρυμματισμού

• Μεγάλη ποικιλία μοντέλων

GHE 150 1

230 V • 2,5 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτρικό κινητήρα για 
περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών. Με ηλε-
κτρική σύνδεση, μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς και άνοιγμα 
σε σχήμα τριφυλλιού.

Κωδικός 6008 011 1130 465,00 €

GHE 105 1

230 V • 2,2 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με αποδοτικό ηλεκτρικό κινητήρα 
για περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού 
υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση και άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού.

Κωδικός 6007 011 1175 329,00 €

GH 370 S 1

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 HP 

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής κήπου για μεγάλους όγκους 
χονδρών κλαδιών. Χάρη στην ανεξαρτησία του από το ηλεκτρικό 
ρεύμα, μπορεί να χρησιμοποιείται παντού.

Κωδικός 6001 200 0008 1.209,00 €

GH 460 C
344 cm³ • 5,8 kW / 7,9 HP 

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής για μεγάλο όγκο επεξεργασίας 
χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική 
σύνδεση. Ιδανικό για ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού. 
Με σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς και 
διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn. Εφοδιασμένο με ελαστι-
κά για άνετη μεταφορά.

Κωδικός 6012 200 0012 2.240,00 €

GHE 250
230 V • 2,5 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές 
εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού υλικού. 
Ιδανικό για μεγαλύτερες ποσότητες κομμένου υλικού. Με ηλεκτρική 
σύνδεση και μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς.

Κωδικός 6008 011 1030 585,00 €

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ  
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 286

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 211
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C = Έκδοση άνεσης 1 Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υλικό κλαδιών
S = Τεμαχισμός 2 Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας

3 Συντελεστής αβεβαιότητας KpA σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  Βασικός εξοπλισμός B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

GHE 375
400 V • 3,0 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτροκινητήρα για τακτικές ερ-
γασίες τεμαχισμού κλαδιών μεσαίας διατομής και μαλακών υλικών. 
Ιδανικός για μεγάλες ποσότητες υλικών, χάρη στο μεγάλο άνοιγμα 
τροφοδοσίας. Με μαχαίρι «σάντουιτς» και τεχνολογία αναστροφής BRS.

Κωδικός 6011 011 1025 725,00 €

Άλλες εκδόσεις: GHE 355 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 212

GHE 450
400 V • 3,8 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές 
εργασίες κοπής πιο χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Ιδανικό 
για μεγάλες ποσότητες κομμένου  υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση, 
σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς και 
διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn.

Κωδικός 6012 200 0010 1.329,00 €

ATZ 150
Λοξή χοάνη συμπ.  
Multi-Cut 150, για GHE 250.

Κωδικός

6903 007 1013

152,00 €

ATZ 300
Ίσια χοάνη συμπ. Multi-Cut 
350, για GH 370 S.

Κωδικός

6903 007 1007

260,10 €

AHB 050
Δοχείο κομμένου υλικού 50 l, 
ανεξάρτητο, κατάλληλο για 
όλους τους τεμαχιστές εκτός 
των μοντέλων GHE 420, 
GHE 450 και GH 460 C.

Κωδικός

6903 760 2546

33,70 €
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Βενζινοκίνητος τεμαχιστής

GH 370 S 1 6001 200 0008 1.209,00 45 B&S Serie 850  
EXi OHV RS 190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42,0 2 102 92 3 – ⬤ – – –

GH 460 C 6012 200 0012 2.240,00 75 B&S Serie 3115 
PowerBuilt OHV 344 – 5,8 / 7,9 2.800 – Multi-Cut 450 75,0 2 108 97 3 ⬤ ⬤ – – ⬤

Ηλεκτρικός τεμαχιστής

GHE 105 1 6007 011 1175 329,00 35 – – 2.200 – – 230 V~
Multi-Cut 103 

(2.800  
στροφές/λεπτό)

19,0 104 93 3 – – – ⬤ –

GHE 150 1 6008 011 1130 465,00 35 – – 2.500 – – 230 V~
Multi-Cut 150 

(2.800  
στροφές/λεπτό)

26,0 99 89 2 – ⬤ – ⬤ –

GHE 250 6008 011 1030 585,00 30 – – 2.500 – – 230 V~
Multi-Cut 250 

(2.800  
στροφές/λεπτό)

27,0 103 92 3 – ⬤ – – –

GHE 355 6011 011 1020 635,00 35 – – 2.500 – – 230 V~
Multi-Cut 355 

(2.750  
στροφές/λεπτό)

30,0 100 94 3 – ⬤ ⬤ – –

GHE 375 6011 011 1025 725,00 40 – – 3.000 – – 400 V 3~
Multi-Cut 355 

(2.810  
στροφές/λεπτό)

30,0 100 95 3 – ⬤ ⬤ – –

GHE 420 6012 200 0009 1.199,00 50 – – 3.000 – – 230 V~
Multi-Cut 450 

(2.800  
στροφές/λεπτό)

52,0 106 98 4 ⬤ ⬤ – – ⬤

GHE 450 6012 200 0010 1.329,00 55 – – 3.800 – – 400 V 3~
Multi-Cut 450 

(2.800  
στροφές/λεπτό)

52,0 108 95 4 ⬤ ⬤ – – ⬤

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ212 213
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ΑΦΡΑΤΟ   
ΕΔΑΦΟΣ.  
ΧΩΡΙΣ  
ΚΟΠΟ.
ƒ

217  Σκαπτικά μηχανήμα-
τα και παρελκόμενα

ΣΚΑΠΤΙΚΈΣ ΦΡΈΖΈΣ214
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Όπισθεν
① Καθαρό βάρος, μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Σκαπτικά μηχανήματα 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

02  Εύκολη  
μεταφορά

01  Αποδοτικό 
σκάψιμο

06 Εύκολος 
καθαρισμός

04 Άνετη  
εργασία

03 Ευέλικτη  
ταχύτητα

05  Ακριβής 
έλεγχος

Τεχνολογία

01  ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ 
Χάρη στο ειδικά μελετημένο σχήμα τους, τα μαχαίρια φρέζας 
αναποδογυρίζουν το χώμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

02  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  
Έπιτρέπει προσαρμογή και αναδίπλωση του τιμονιού, με ένα 
πλευρικό μοχλό, για τη μεταφορά και φύλαξη του σκαπτικού 
μηχανήματος.

03  ΣΠΙΡΟΥΝΙ ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 
180° 
Έπιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους των σκαπτικών μαχαιριών 
και της ταχύτητας προώθησης, διευκολύνοντας την εργασία 
σε στενά σημεία και καμπές. Έπιπλέον είναι εύκολα προσιτό, 
ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και είναι ασφαλισμένο έναντι 
απώλειας.

Άνεση

04  ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ένσωματωμένο στη στερέωση του τιμονιού, περιορίζει τις δο-
νήσεις που μεταδίδονται στα χέρια, με συνέπεια να μειώνεται 
και η δύναμη που απαιτείται για την πολύωρη καθοδήγηση του 
μηχανήματος.

05  ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 
Φροντίζει για αποτελεσματική εργασία: Όλα τα σκαπτικά μη-
χανήματα οδηγούνται και από τις δύο χειρολαβές. Η σκανδάλη 
γκαζιού βρίσκεται σε προσιτό σημείο, ώστε ο χειριστής να μπο-
ρεί να ελέγχει τον ρυθμιστή στροφών με τον αντίχειρα κατά τη 
διάρκεια των κινήσεων. Έτσι, η ισχύς του σκαπτικού μηχανήμα-
τος ελέγχεται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργασίας.

06  ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Έπιτρέπει εξαιρετικά εύκολο καθάρισμα, αφαίρεση και τοποθέ-
τηση του μαχαιριού φρέζας.

Σκαπτικές φρέ-
ζες και αξεσουάρ
ƒ

•  Για ερασιτέχνες κηπουρούς, φροντι-
στές εκτάσεων πρασίνου και κηπου-
ρούς λαχανικών

• Σκάψιμο με ελάχιστες απαιτήσεις σε 
δύναμη

• Μεγάλη άνεση χειρισμού

• Μεγάλη απόδοση με ελάχιστους  
κραδασμούς

MH 445 R
140 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 37,0 kg ①

Δυνατό σκαπτικό μηχάνημα με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα προς 
τα πίσω για εργασία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους. Υψηλή 
άνεση χειρισμού για σκάψιμο με ελάχιστη δύναμη. Χαμηλές δονή-
σεις χάρη στο ενσωματωμένο αντιδονητικό σύστημα. Με τροχούς 
για απλή μεταφορά.

Κωδικός 6241 011 3913 559,00 €

MH 585
149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 HP • 44,0 kg ①

Αποδοτική σκαπτική  φρέζα για χρήση σε πλήθος εργασιών στον 
κήπο με το χωράφι. Μεγάλα επίπεδα άνεσης για σκάψιμο με ελάχι-
στες απαιτήσεις σε δύναμη. Με ελάχιστους κραδασμούς χάρη στο 
ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα.

Κωδικός 6241 011 3922 699,00 €

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΜΠΟΡΈΙΤΈ ΝΑ ΒΡΈΙΤΈ 
ΣΤΗ ΣΈΛΙΔΑ 286

ΣΚΑΠΤΙΚΈΣ ΦΡΈΖΈΣ ΣΚΑΠΤΙΚΈΣ ΦΡΈΖΈΣ216 217
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① Καθαρό βάρος μη συμπεριλαμβανομένων των μέσων λειτουργίας
② Συντελεστές αβεβαιότητας KpA/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ B&S = Briggs&Stratton R = Όπισθεν
RS = ReadyStart V = Σχέση κίνησης προς τα εμπρός

 Βασικός εξοπλισμός SC = SmartChoke
OHV =  Βαλβίδες στο επάνω μέρος

MH 685
173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 46,0 kg ①

Ισχυρή σκαπτική φρέζα για σκληρές συνθήκες και βαρύ έδαφος. 
Μεγάλα επίπεδα άνεσης για σκάψιμο με ελάχιστες απαιτήσεις σε 
δύναμη. Με ελάχιστους κραδασμούς χάρη στο ενσωματωμένο αντι-
κραδασμικό σύστημα. Με τροχούς για απλή μεταφορά.

Κωδικός 6241 011 3932 799,00 €
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Σκαπτικές φρέζες

MH 445 R 6241 011 3913 559,00 45 30 1V + 1R 0,8 B&S Serie 550  
EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 37,0 93 80 2 5,50 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 585 6241 011 3922 699,00 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5,00 2,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 685 6241 011 3932 799,00 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 775 OHV SC 173 2,9 / 3,9 3.200 46,0 93 80 3 6,00 2,40 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Συσσωρευτή-
ρες
Συσσωρευτήρες για τη 
δημιουργία αυλακιών για την 
καλλιέργεια λαχανικών.

AHK 701 
ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα  
MH 560, MH 585 και  MH 685  
Κωδικός

6906 710 1130

114,20 €

AHK 702  
σταθερά, για τα μοντέλα MH 560, 
MH 585 και MH 685
Κωδικός

6906 710 1135

96,90 €

AZG 030
Πρόσθετο βάρος 2 x 9 kg, 
για τα μοντέλα MH 585 και 
MH 685.

Κωδικός

6906 820 0110

194,80 €

AGS 100
Προστατευτικός κλωβός για 
την ασφαλή τοποθέτηση 
του περιβλήματος κιβωτίου 
μετάδοσης, για όλες τις 
σκαπτικές φρέζες.

Κωδικός

6906 820 1300

49,40 €

AHV 600
Σετ επέκτασης μαχαιριών και 
προστατευτικές ράγες για το 
μοντέλο MH 445 R.

Κωδικός

6906 710 0310

114,20 €

AMR 031
Σετ σιδηροτροχών για 
τα  μοντέλα MH 585 και 
MH 685.

Κωδικός

6906 710 0916

127,50 €

ΣΚΑΠΤΙΚΈΣ ΦΡΈΖΈΣ ΣΚΑΠΤΙΚΈΣ ΦΡΈΖΈΣ218 219
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ΡΥΠΟΙ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛ-
ΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
ƒ
223  Φυσητήρες και  

παρελκόμενα

232  Κοπτικοί ΑΝΑΡΡΟΦΗ-
ΤΗΡΕΣ και παρελκόμε-
να

235  Μικρά και μεσαία πλυ-
στικά υψηλής πίεσης

238  Παρελκόμενα για μι-
κρά και μεσαία πλυστι-
κά υψηλής πίεσης

240  Απορρυπαντικό για 
πλυστικό υψηλής  
πίεσης

242 Πλυστικά επαγγελματι-
κής κατηγορίας

244 Παρελκόμενα για πλυ-
στικά επαγγελματικής 
κατηγορίας

251  Σκούπα υγρών/στερεών

253  Παρελκόμενα για  
σκούπες υγρών/στερεών

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 221
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

D = Καταλύτης 1  Βάρος πλήρους μηχανήματος  
χωρίς καύσιμοE = ErgoStart

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg 1

Καθαρίζει γρήγορα μικρές και μεγάλες επιφάνειες από πεσμένα 
φύλλα ή κομμένο γρασίδι. Στρογγυλό μπεκ, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1750 299,00 €

Βενζινοκίνητοι 
φυσητήρες
ƒ

•  Για ιδιοκτήτες σπιτιών, επιστάτες  
κτημάτων, συντηρητές χώρων  
πρασίνου και δημοτικές υπηρεσίες

• Μεταφορά στο χέρι και στην πλάτη

• Δυνατοί και αποτελεσματικοί

• Υψηλό επίπεδο άνεσης

Φυσητήρες στο  
μικροσκόπιο 
ƒ

01 Εύκολη  
εκκίνηση

02 Μειωμένος  
θόρυβος

05 Εύκολος χειρισμός

Τεχνολογία

01  STIHL ERGOSTART (E) 
Εξασφαλίζει άνετη εκκίνηση χωρίς κόπο. Ένα ελατήριο ανά-
μεσα 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.

02  ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 
Ο σιγαστήρας είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα αέρα εξα-
σφαλίζει σχετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, διατηρώντας την 
απόδοση σε υψηλά επίπεδα.

03  ΦΙΛΤΡΟ HD2 
Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που 
τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθα-
ρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean 
και ζεστό νερό.

Άνεση

04  ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL 
Οι ελαστικοί αποσβεστήρες και τα ελατήρια ελαττώνουν τη 
μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξα-
σφαλίζοντας πιο άνετη εργασία.

05   ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ  
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
 Ή 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.

04  Εργασία χωρίς κόπο

03  Μεγάλη  
διάρκεια 
ζωής BG 66-D

27,2 cm³ • 4,5 kg 1

Φυσητήρας χαμηλού θορύβου με δυνατή δέσμη αέρα. Ενσωματωμέ-
νος σιγαστήρας, στρογγυλό μπεκ, καταλύτης, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1747 329,00 €

Αθόρυβο  
μοντέλο

BG 86
27,2 cm³ • 4,4 kg 1

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 σύ-
στημα STIHL, σύστημα STIHL Elastostart, ασφαλιζόμενη σκανδάλη 
γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1753 369,00 €

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ222 223
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
1 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
2 Βάρος με μπαταρία
3 Βάρος χωρίς μπαταρία
4 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

NEO

BR 800
79,9 cm³ • 11,7 kg 1

Ο πιο ισχυρός φυσητήρας της STIHL. Πρακτική εκκίνηση από το 
πλάι, για εύκολη επανεκκίνηση όταν φοριέται στην πλάτη. Λαβή 
ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα. 
Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός φαρδύς 
αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ζώνη θώρακα, κινητήρας 4-MIX®, 
απλή εκκίνηση, σκανδάλη γκαζιού αδιαβάθμητης ρύθμισης με δια-
κόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4283 011 1603 929,00 €

BR 600
64,8 cm³ • 10,2 kg 1

Εξαιρετικά ισχυρός φυσητήρας με υψηλή παροχή αέρα. Μαλακή 
λαβή, 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 χρησιμοποιήσετε τη λαβή 
ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0022 699,00 €

BR 700
64,8 cm³ • 10,8 kg 1

Εξαιρετικά ισχυρός φυσητήρας με πολύ υψηλή παροχή αέρα. Λαβή 
ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, 
μαλακή λαβή. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX®. 
Φαρδύς αορτήρας ώμου υψηλής εργονομίας, ζώνη γοφών, σταθερο-
ποιούμενη σκανδάλη με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. Για 
πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη 
λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0021 819,00 €

BR 200
27,2 cm³ • 5,7 kg 1

Μικρό και πολύ ελαφρύ μηχάνημα. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, 
απλή διαδικασία εκκίνησης, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με 
διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4241 011 1603 429,00 €

BR 450
63,3 cm³ • 11,5 kg 1

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 569,00 €

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Επαναφορτιζό-
μενοι  
φυσητήρες
ƒ

•  Ιδανικός για εργασίες καθαρισμού σε  
χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο,  
όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί  
και σε κατοικημένες περιοχές 

• Ο πιο αθόρυβος φυσητήρας της γκάμας

• Χωρίς καλώδιο και καυσαέρια

BGA 45
 4   

18 V • 2,2 kg 2

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα  
μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία  
ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος 
φόρτισης μπαταρίας 210 / 300 λεπτά (80 % / 100 % αντίστοιχα).

Κωδικός 4513 011 5901 139,00 €

BGA 56
 4   

36 V • 2,1 kg 2

Εργονομικός, καλοζυγισμένος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας με 
λεπτή γραμμή σχεδίασης, για ευχάριστη και ξεκούραστη  
εργασία. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, σωλήνας αέρας  
μεταβλητού μήκους με τρεις θέσεις ρύθμισης για άριστη  
αξιοποίηση της δύναμης του αέρα. Βάρος 2,1 kg b. Για  
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και  
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 230.

BGA 56 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΉ
149,00 €Κωδικός 4523 011 5904

ΣΕΤ BGA 56 ΜΕ AK 20 ΚΑΙ AL 101 249,00 €

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ224 225
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3  Βάρος χωρίς καλώδιοΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς μπαταρία
2 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395

BGA 100
   2

36 V • 2,5 kg 1

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος  
φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και 
σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, 
μαλακή λαβή, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων με πρόσθετη λει-
τουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα μεταβλητού μήκους με τρεις 
προκαθορισμένες θέσεις, κρίκος για μαξιλαράκι στήριξης.

BGA 100 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΉ
405,00 €Κωδικός 4866 011 5905

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

BGA 86
   2

36 V • 2,8 kg 1

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητή-
ρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά για αστικά κέντρα σε χώρους 
όπως παιδικές χαρές και πάρκινγκ. Για την απομάκρυνση φύλλων, 
κομμένου οργανικού υλικού και απορριμμάτων. Ισχύς αυξημένη κατά 
40 % σε σχέση με το BGA 85 και μικρότερο βάρος. Στρογγυλό μπεκ, 
μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθε-
ται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. 

BGA 86 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΉ
299,00 €Κωδικός BA02 011 5903

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 8

Ηλεκτρικοί  
φυσητήρες
ƒ

•  Για ιδιοκτήτες σπιτιών 

•  Ιδανικός για πολύωρη χρήση στο κτήμα 

•   Αθόρυβη λειτουργία

•   Δυνατή δέσμη αέρα

BGE 71
230 V • 1,1 kW • 3,0 kg 3 

Για το καθάρισμα μικρών και μεσαίων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. 
Πεπλατυσμένο μπεκ, ασφάλεια καλωδίου, δυνατότητα προσαρμογής 
συστήματος αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού 
αναρροφητήρα.

Κωδικός 4811 011 1542 99,00 €

BGE 81
230 V • 1,4 kW • 3,3 kg 3

Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο 
μπεκ, μαλακή λαβή, 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 1551 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 
228.

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ226 227
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα  
για φυσητήρες
ƒ

• Για διεύρυνση των δυνατοτήτων  
χρήσης 

• Διαφορετικά μπεκ 

• Σετ καθαρισμού υδρορροών 

• Αορτήρες για άνετη εργασία

Σετ αναρρό-
φησης
Για τη μετατροπή του φυση-
τήρα σε κοπτικό απορροφη-
τήρα. Για BG 56 και BG 86.

Κωδικός

4241 700 2200

89,80 €

Σετ αναρρό-
φησης
Για τη μετατροπή του  
ηλεκτρικού φυσητήρα σε  
κοπτικό απορροφητήρα.  
Για BGE 71 και BGE 81.

Κωδικός

4811 700 2201

89,80 €

Σετ καθαρι-
σμού υδρορ-
ροών
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

47,30 €

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 600, BR 700 και 
BR 800.

Κωδικός

4282 790 1700

89,80 €

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

46,20 €

Τσάντα  
μεταφοράς
Ιδανική για τη μεταφορά και 
τη φύλαξη του μηχανήματος 
μαζί με τα εργαλεία Kombi 
FS-KM ή HL-KM. Κατάλληλη 
για KMA 130 R, HSA 56, 
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 100 
και όλους τους κινητήρες 
Kombi με κυκλική λαβή.

Κωδικός

0000 881 0507

41,00 €

Μαξιλαράκι
Προσαρμογέας που  
επιτρέπει στερέωση του  
μαξιλαριού στο σύστημα  
μεταφοράς και στη ζώνη  
γοφών της επινώτιας  
μπαταρίας AR. 

Κωδικός

0000 007 1045

34,70 €

Ζώνη θώρακα
Για σταθερή εφαρμογή  
της ζώνης των ώμων. Για  
BR 200, BR 350, BR 430, 
BR 450, BR 500, BR 600  
und BR 700.

Κωδικός

0000 790 7700

9,50 €

Ζώνη γοφού
Διανέμει το βάρος του  
μηχανήματος ομοιόμορφα 
στους γοφούς. Με μαλακή 
επένδυση.

ΓΙΑ BR 450
Κωδικός

4203 710 9102

36,80 €
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Πεπλατυσμένα μπεκ

4866 701 8301 6,30 Ίσιο BGA 56, BGA 86, BGA 100
Διευκολύνει την απομάκρυνση βαριών  
ή υγρών σκουπιδιών χάρη στη μεγάλη  

ταχύτητα του αέρα.

4241 708 6302 6,30 Κυρτό BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81

Επιτρέπει εργασία σε μεγάλες  
επιφάνειες, χάρη στο πλατύ ρεύμα  
αέρα που σχηματίζεται παράλληλα  

προς το δάπεδο.

4606 701 8301 6,30 Κυρτό BGA 85

4282 708 6340 7,30 Κυρτό BR 430, BR 500, BR 600

4282 708 6304 20,00 Κυρτό BR 700

Στρογγυλά μπεκ

4282 708 6302 4,10 Ίσιο BR 700, BR 800

Για ξεκούραστη εργασία, χάρη στο  
ίσιο σχήμα του μπεκ.4282 708 6350 4,10 Ίσιο BR 430

4244 708 6301 4,10 Ίσιο BR 450
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4  Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο ⑨ Με λειτουργία υπερενίσχυσης
5 Βάρος με μπαταρία ⑩ Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020
6 Βάρος χωρίς μπαταρία   Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
7 Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
⑧ Βάρος χωρίς καλώδιο

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

 Βασικός εξοπλισμός D = Καταλύτης 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

E = ErgoStart 2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
F = Elektrostart 3 Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελ-
ματίες της 
STIHL

Όταν εργάζεστε σε 
περιβάλλον με ευαι-
σθησία στον θόρυβο, 
φροντίστε ο φυσητή-
ρας σας να είναι όσο 
γίνεται πιο αθόρυβος. 
Για παράδειγμα, ο 
φυσητήρας BG 500 
έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για χρήση σε περιοχές 
με ευαισθησία στον 
θόρυβο. Ή μείωση του 
θορύβου που αντιλαμ-
βάνεται 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 
φυσητήρας πλάτης BR 
500 είναι ένα δυνατό 
και αξιόπιστο μηχάνη-
μα με υψηλή απόδοση.
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Βενζινοκίνητοι φυσητήρες

BG 56 4241 011 1750 299,00 27,2 – – 4,1 4 13 71/– 700/– 90 104 7,5 2-MIX ⬤/ – /– –/– –

BG 66-D 4241 011 1747 329,00 27,2 – – 4,5 4 10 62/– 630/– 86 99 7,8 2-MIX ⬤/– – /– –/– – ⬤

BG 86 4241 011 1753 369,00 27,2 – – 4,4 4 15 76 / 89 755/620 90 104 2,5 2-MIX ⬤/⬤ ⬤ –/– –/– –

BR 200 4241 011 1603 429,00 27,2 – – 5,7 4 12 67/– 680/– 96 103 3,0 2-MIX ⬤/– ⬤ – /– – –

BR 450 4244 011 1635 569,00 63,3 – – 10,6 4 28 99/– 1.090/– 102 108 2,5 2-MIX ⬤/– ⬤ –/– / – –

BR 600 4282 200 0022 699,00 64,8 – – 10,2 4 32 106/– 1.150/– 100 108 1,8 4-MIX ® ⬤/ ⬤ – /⬤ – –

BR 700 4282 200 0021 819,00 64,8 – – 10,8 4 35 88/– 1.550/– 101 109 2,5 4-MIX ® ⬤/ ⬤ – /⬤ – –

Br 800 NEO 4283 011 1603 929,00 79,9 – – 10,6 4 41 97/– 1.700/– 104 112 3,5 4-MIX ® ⬤/– ⬤ –/⬤ –/– – –

Επαναφορτιζόμενοι φυσητήρες

BGA 45 4513 011 5901 139,00 – 18 – 2,2 5 5 44/– 420/– 76 87 3,2 – ⬤/– – – –/– – –

BGA 56 4523 011 5904 149,00 – 36 – 2,1 5 9 45/48 600/530 79 91 2,5 – ⬤/ – – –/– – –

BGA 86 NEO ⑩ BA02 011 5903 299,00 – 36 – 2,8 6 15 69/76 780/710 77 91 0,5 – ⬤/ ⬤ – – –/– – –

BGA 100 4866 011 5905 405,00 – 36 – 2,5 6 17 ⑨ 75 ⑨/81 840 ⑨/760 80 90 2,5 – ⬤/⬤ – – –/– – –

Ηλεκτρικοί φυσητήρες

BGE 71 4811 011 1542 99,00 – 230 1,1 3,0 ⑧ 9 –/70 –/485 85 100 1,0 – –/⬤ – – –/– ⬤ –

BGE 81 4811 011 1551 149,00 – 230 1,4 3,3 ⑧ 12 –/82 –/565 89 103 4,1 – –/⬤ – – –/– ⬤ –
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 Βασικός εξοπλισμός E = ErgoStart 3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
  Πρόσθετος εξοπλισμός  
(παρελκόμενο)

4 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
5 Ο κοπτικός αναρροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσητήρας

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1  Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
2 Βάρος χωρίς καλώδιο

Κοπτικοί ΑΝΑΡ-
ΡΟΦΗΤΗΡΕΣ και 
παρελκόμενα
ƒ

•  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 1

Ιδανικός για το καθάρισμα 
μεσαίων εκτάσεων. Αδια-
βάθμητη ρύθμιση στροφών, 
στρογγυλό μπεκ.

Κωδικός

4241 011 0928

369,00 €

SH 86
27,2 cm³ • 5,6 kg 1

Ιδανικό μηχάνημα για 
το καθάρισμα μεγάλων 
εκτάσεων. Αδιαβάθμητη ρύθ-
μιση στροφών, στρογγυλό 
μπεκ, πεπλατυσμένο μπεκ, 
σύστημα STIHL Elastostart, 
αντιδονητικό σύστημα 
STIHL, φίλτρο HD2.

Κωδικός

4241 011 0932

445,00 €

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg 2

Ιδανικός για χώρους γύρω 
από το σπίτι. Πεπλατυσμένο 
μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός

4811 011 0829

135,00 €

SHE 81
230 V • 1,4 kW • 4,5 kg 2

Για μεγάλες εκτάσεις  
και γύρω από το σπίτι.  
Αδιαβάθμητη ρύθμιση  
στροφών, πεπλατυσμένο 
μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός

4811 011 0839

189,00 €

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Σάκος συλλο-
γής 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

42,00 €

Γωνιακό επί-
πεδο μπεκ
Για SH 56, SH 86, SHE 71 και 
SHE 81.

Κωδικός

4241 708 6302

6,30 €

Σετ καθαρι-
σμού υδρορ-
ροών
Για την απομάκρυνση 
ακαθαρσιών και φύλλων. 
Σωλήνας αέρα μήκους περί-
που 3 m, για SH 56, SH 86, 
SHE 71 και SHE 81.

Κωδικός

4241 007 1003

47,30 €
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Βενζινοκίνητος κοπτικός αναρροφητήρας

SH 56 4241 011 0928 369,00 27,2 – – 5,4 1 94 105 9,1/8,0 2-MIX 710 45 – – ⬤/ ⬤ ⬤ ⬤

SH 86 4241 011 0932 445,00 27,2 – – 5,8 1 93 106 2,5/1,9 2-MIX 770 45 ⬤ ⬤ – ⬤/⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Ηλεκτρικοί κοπτικοί αναρροφητήρες

SHE 71 4811 011 0829 135,00 – 230 1,1 4,1 2 85 101 1,2/0,8 – 580 45 – – – –/⬤ – ⬤ –

SHE 81 4811 011 0839 189,00 – 230 1,4 4,5 2 88 103 5,6/2,6 – 650 45 – – – –/⬤ ⬤ ⬤ –
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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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Πλυστικά υψηλής πίε-
σης στο μικροσκόπιο 
ƒ

02 Μικρή  
φθορά

06 Απλή μεταφορά

04 Πάντα το κατάλληλο 
απορρυπαντικό

01  Μειωμένη  
κατανάλωση  
ρεύματος

03 Μεγαλύτερη  
διάρκεια ζωής

05  Άνετη εργασία

Τεχνολογία

01  ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑ 
Επιτρέπει άμεση ρύθμιση της παροχής νερού και της πίεσης 
λειτουργίας της αντλίας. Καταναλώνει αισθητά λιγότερο ρεύμα 
και προκαλεί μικρότερη καταπόνηση του συνολικού συστήμα-
τος σε σύγκριση με ρύθμιση στο πιστόλι (που συνιστάται μόνο 
για πρόσκαιρη μεταβολή της πίεσης).

02  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙ-
ΒΑΡΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
ΕΜΒΟΛΑ  
Λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές όταν ο κυβισμός της 
αντλίας είναι μεγάλος. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής για τον κινητήρα και την αντλία και πιο χαμηλή στάθμη 
θορύβου. Τα κεραμικά έμβολα ελαχιστοποιούν τη φθορά στο 
ελάχιστο και αυξάνουν έτσι τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

03  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
Όταν κλείνει το πιστόλι, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα και το 
μηχάνημα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Στα μηχανήματα 
που επιπλέον διαθέτουν διακόπτη καθυστέρησης, ο κινητήρας 
εξακολουθεί να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια το μηχάνημα τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Αυτό 
αυξάνει τη διάρκεια ζωής του όλου συστήματος.

Άνεση

04   ΔΥΟ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
 Τα δύο δοχεία επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών  
απορρυπαντικών. Ή εναλλαγή ανάμεσα στα δύο δοχεία  
γίνεται απλά και γρήγορα με ένα στρεφόμενο κουμπί.

05  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 
 Εύχρηστο επαγγελματικό σύστημα εκτόξευσης. Ξεκούραστη 
πολύωρη εργασία χάρη στη μειωμένη δύναμη που απαιτείται 
για ενεργοποίηση και κράτημα. Ο εργονομικός σχεδιασμός 
βοηθά στην απόσβεση των δυνάμεων ανάκρουσης της δέσμης 
νερού. Εύκολη εναλλαγή παρελκομένων και σωλήνα εκτόξευ-
σης χάρη στον ταχυσύνδεσμο.

06  ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ 
Για εξοικονόμηση χώρου, η πτυσσόμενη λαβή προώθησης 
μπορεί να τεθεί σε θέση μεταφοράς πολύ απλά, με δύο 
ταχυσυνδέσμους. Εύκολη εναλλαγή παρελκομένων και σωλήνα 
εκτόξευσης χάρη στον ταχυσύνδεσμο.

Compact  
πλυστικά  
υψηλής πίεσης
ƒ

• Για εργασίες καθαρισμού γύρω από  
το σπίτι και στον κήπο και για το  
καθάρισμα του αυτοκινήτου ①

• Για έπιπλα κήπου, σκάλες, δρομάκια 
και πλακόστρωτα

• Μικρά και εύχρηστα

• Εύκολα σε μεταφορά και αποθήκευση

re 90
10 – 100 bar • 520 L/h • 9,8 kg

Ελαφρύ και compact πλυστικό υψηλής πίεσης 100 bar με βασικό 
εξοπλισμό. Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο, ενσωματωμένοι τροχοί, 
σετ ψεκασμού απορρυπαντικών με φιάλη, μπεκ περιστρεφόμενης 
δέσμης και μπεκ επίπεδης δέσμης με ρυθμιστή πίεσης, αντιστρεπτι-
κός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θέση για το σύστημα εκτόξευσης 
στα διαλείμματα εργασίας, σωλήνας υψηλής πίεσης 6 m, λαβή 
μεταφοράς.

Κωδικός 4951 012 4514 149,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1  Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν το πλύσιμο αυτοκινήτων

re 100
10 – 110 bar • 440 L/h • 16,5 kg

Στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης 110 bar με πλούσιο εξοπλισμό. 
Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο, αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας, 
ενσωματωμένοι τροχοί, σετ ψεκασμού απορρυπαντικών με φιάλη, 
μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης και μπεκ επίπεδης δέσμης με ρυθμι-
στή πίεσης, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θέση για το 
σύστημα εκτόξευσης στα διαλείμματα εργασίας, σωλήνας υψηλής 
πίεσης 6 m, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4950 012 4500 189,00 €

re 110
10 – 110 bar • 440 L/h • 17,6 kg

Εύχρηστο πλυστικό υψηλής πίεσης 110 bar με πρόσθετο εξοπλισμό. 
Μακρύ σύστημα εκτόξευσης με μαλακή λαβή για άνετη εργασία, τη-
λεσκοπική λαβή από αλουμίνιο, πλευρική θήκη φύλαξης εξαρτημάτων 
με ενσωματωμένες θέσεις για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας, ταχυ-
σύνδεσμος στην έξοδο υψηλής πίεσης, σωλήνας υψηλής πίεσης 7 m.

Κωδικός 4950 012 4520 219,00 €

Σχετικά παρελκόμενα
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

re 120
10 – 125 bar • 500 L/h • 20,0 kg

Ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης 125 bar με πρόσθετα χαρακτηριστι-
κά ποιότητας. Σετ ψεκασμού απορρυπαντικών με φιάλη ρυθμιζόμε-
νης παροχής, στιβαρή πρόσθετη λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο 
στο κάτω μέρος, ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης  
με χαλύβδινη ενίσχυση 8 m, πιστόλι με βαλβίδα από ορείχαλκο.

Κωδικός 4950 012 4540 299,00 €

re 130 Plus
10 – 135 bar • 500 L/h • 21,2 kg

Ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης 135 bar με όλες τις ανέσεις. Ανέμη 
σωλήνα με οδηγό σωλήνα για τη εξαιρετικά απλή και πρακτική 
φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης, σωλήνας υψηλής πίεσης με 
χαλύβδινη ενίσχυση 9 m.

Κωδικός 4950 012 4560 369,00 €

Μεσαία πλυστικά  
υψηλής πίεσης
ƒ

• 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 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 κερα-
μική επίστρωση, ρυθμιστής παροχής / πίεσης, μανόμετρο, δοχείο 
απορρυπαντικού και δοσομετρητής, ταχυσύνδεσμος στην έξοδο 
υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4769 012 4508 655,00 €

re 163 Plus
10 – 150 bar • 650 L/h • 27,6 kg

Στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού της μεσαίας κατηγορίας με έξτρα 
χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Ανέμη με σωλήνα υψηλής πίεσης  
12 m με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης, επίπεδος υφασμάτινος σωλή-
νας με κασέτα, κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο, άφθαρτα έμβολα με 
κεραμική επίστρωση, ρυθμιστής παροχής / πίεσης, μανόμετρο,  
δοχείο απορρυπαντικού και δοσομετρητής.

Κωδικός 4769 012 4502 729,00 €

Σχετικά παρελκόμενα

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 244

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,  κεφαλή αντλίας από ορείχαλ-κο, ρυθμιστής 
παροχής /  πίεσης, μανόμετρο, δοχείο απορρυπαντικού και δο-
σο-μετρητής, σωλήνας υψηλής πίεσης 9 m με χαλύβδινη ενίσχυση, 
ταχυσύνδεσμος στην έξοδο υψηλής πίεσης.

Bestellnummer 4768 012 4512 585,00 €
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2  Σύσταση για RE 110, RE 120 και RE 130 PLUS: Σε συνδυασμό με το στήριγμα σωλήνα  
(κωδικός 4950 790 5400), ο επίπεδος σωλήνας με κασέτα μπορεί να φυλάσσε-
ται απευθείας

3  Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμηΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1  Σύσταση για RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 και RE 130 PLUS: Να χρησιμοποιείται  
σε συνδυασμό με την προέκταση σωλήνα εκτόξευσης (κωδικός 4910 500 0900)

Παρελκόμενα 
για RE 90 –  
RE 163 PLUS
ƒ

•  Για αύξηση των  
δυνατοτήτων χρήσης

•  Πολλαπλές λύσεις για  
ευκολότερη εργασία

•   Παρελκόμενα για ειδικές  
εργασίες καθαρισμού

Βούρτσες  
πλυσίματος
Πλάτος περίπου 285 mm. Για 
το καθάρισμα ευαίσθητων 
επιφανειών. Με ενσωματω-
μένο χείλος από καουτσούκ 
για την απομάκρυνση νερού, 
RE 90 – RE 130 PLUS.

Κωδικός

4910 500 6000

25,50 €

Σωλήνας  
εκτόξευσης
Μήκος 1.080 mm. Στιβαρός 
γωνιακός σωλήνας εκτόξευ-
σης με μπεκ, για το καθάρι-
σμα δυσπρόσιτων σημείων, 
για RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 1900

66,30 €

Μπεκ αφρού
Εξαιρετικά αποτελέσματα 
καθαρισμού χάρη στην  
παρατεταμένη δράση του 
αφρού. Ρυθμιζόμενη κατεύ-
θυνση και γωνία της δέσμης 
εκτόξευσης. Με δοσομε-
τρικό σύστημα και μεγάλο 
άνοιγμα πλήρωσης, για  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 9600

31,60 €

Επίπεδος 
υφασμάτινος 
σωλήνας σε 
κασέτα
Μήκος 12 m. Σωλήνας  
χαμηλής πίεσης με κασέτα 
για εύκολο τύλιγμα και  
ξετύλιγμα και εξοικονόμηση 
χώρου φύλαξης. Φύλαξη 
απευθείας στο μηχάνημα. 2

ΓΙΑ RE 90 – RE 130 PLUS
Κωδικός

4910 500 8600

86,70 €

ΓΙΑ RE 143 – RE 170 PLUS 
(συγκρίσιμη εικόνα)
Κωδικός

4900 500 8600

64,30 €

Προεκτάσεις 
σωλήνα υψη-
λής πίεσης 3

Για μεγαλύτερη εμβέλεια.  
Με ταχυσύνδεσμο.

ΓΙΑ RE 90 – RE 130 PLUS 
μήκος 7 m, υφασμάτινη ενίσχυση  
Κωδικός

4910 500 0801

42,80 €

ΓΙΑ RE 90 – RE 163 PLUS 
μήκος 9 m, ατσάλινη ενίσχυση  
Κωδικός

4910 500 0802

80,60 €

ΓΙΑ RE 143 – RE 163 PLUS 
μήκος 20 m, ατσάλινη ενίσχυση  
Κωδικός

4910 500 0803

152,00 €
Προέκταση 
σωλήνα  
εκτόξευσης
Μήκος 430 mm. Για  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 0900

30,60 €

Σετ καθαρι-
σμού οχημά-
των
Αποτελείται από μια βούρ-
τσα, ένα μπεκ για οχήματα 
και ένα γωνιακό μπεκ 90°, 
για RE 90 – RE 130 PLUS.

Κωδικός

4910 500 6100

32,60 €

Βούρτσες  
πλυσίματος
Ø 155 mm. Φ 155 mm. Για 
αποτελεσματικό καθάρισμα 
ευαίσθητων επιφανειών, με 
περιστρεφόμενη στεφάνη 
βούρτσας και ρυθμιζόμενη 
γωνία εργασίας, για  
RE 90 – RE 163 PLUS. 1

Κωδικός

4910 500 5900

45,90 €

Βούρτσες  
πλυσίματος
Ø 160 mm. Περιστρεφόμενη 
στεφάνη βούρτσας,  
ρυθμιζόμενη γωνία εργασί-
ας, για RE 90 –  
RE 163 PLUS. 1

Κωδικός

4900 500 5900

93,80 €

NEO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
RA 90
Ø 255 mm. Για γρήγορο, 
καθαρισμό μεσαίων επιφά-
νειων. Με ρύθμιση πίεσης, 
για RE 90 – RE 130 PLUS.

Κωδικός

4910 500 3900

59,10 €

NEO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
RA 110
Ø 310 mm. Για γρήγορο, 
καθαρισμό μεγαλύτερων 
επιφανειών. Με Ρύθμισης 
πίεσης, για RE 90 –  
RE 130 PLUS.

Κωδικός

4910 500 3901

72,40 €

Σύστημα 
υγρής  
αμμοβολής
Μήκος 4 m. Για υγρή αμμο-
βολή τοίχων και μεταλλικών 
αντικειμένων. Τα καλύτερα 
αποτελέσματα με κόκκους 
αμμοβολής STIHL SB 90, για 
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 1800

56,10 €

Σετ  
καθαρισμού  
σωληνώσεων
Μήκος 15 m. Κατάλληλο  
και για σωληνώσεις με μικρή 
διάμετρο. Με μπεκ, για  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 8000

45,90 €

Σετ αναρρό-
φησης
Μήκος 3 m. Για υδροδότηση 
από πηγές νερού χωρίς  
πίεση όπως βαρέλια και 
στέρνες. Συνιστάται χρήση  
φίλτρου νερού, για RE 90 –  
RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 0500

56,10 €

Φίλτρο  
νερού
Προστατεύει την αντλία  
από ρύπους στην παροχή 
νερού. Σύνδεσμος 3/4". Για 
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4910 500 5400

9,20 €

Ανεπίστροφη 
βαλβίδα με 
συνδέσμους 
3/4" 1

Εμποδίζει την επιστροφή 
του νερού από το πλυστικό 
υψηλής πίεσης πίσω στο  
δίκτυο πόσιμου νερού. Για 
RE 90 – RE 163 PLUS.

Κωδικός

4900 500 5700

71,40 €
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1 Βασική τιμή ανα λίτρο
2 Βασική τιμή ανά χιλιόγραμμο

Απορρυπαντι-
κό για πλυστικό 
υψηλής πίεσης
ƒ

•  Ιδανική σύνθεση για χρήση με τα  
πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL

•  Το κατάλληλο απορρυπαντικό για  
κάθε εργασία καθαρισμού 

•  Κόκκοι αμμοβολής για επίμονες  
ακαθαρσίες

Απορρυπαντικό  
γενικής χρήσης  
CU 100
Για την απομάκρυνση των πιο 
ποικίλων ακαθαρσιών από 
σκληρές επιφάνειες γύρω 
από το σπίτι και τον κήπο. 
Κατάλληλο για επιφάνειες 
από χρώμα, μέταλλο, πέτρα, 
πλαστικό και γυαλί.

1 l
Κωδικός

0782 516 9100

7,20 € 1 / 7,20 €

5 l
Κωδικός

0782 516 9101

4,08 € 1 / 20,40 €

Σαμπουάν και 
κερί αυτοκι-
νήτου CC 100
Για την απομάκρυνση 
τυπικών ακαθαρσιών του 
δρόμου όπως αλάτι, σκόνη 
και υπολείμματα εντόμων 
από οχήματα κάθε είδους. 
Αφρώδης σύνθεση, ποιοτικά 
συστατικά, απαστράπτουσα 
λάμψη, απώθηση του νερού 
που διαρκεί.

1 l
Κωδικός

0782 516 9300

6,10 € 1 / 6,10 €

5 l
Κωδικός

0782 516 9301

4,08 € 1 / 20,40 €

Καθαριστικό 
για πέτρα και 
προσόψεις  
CS 100
Για σκληρή πέτρα, προσό-
ψεις κτηρίων, σκυρόδεμα, 
ξύλο ή πλακάκια. Διαλύει  
αξιόπιστα επίμονες επικαθί-
σεις από βρύα, καυσαέρια, 
αιθάλη και σκόνη.

5 l
Κωδικός

0782 516 9500

4,48 € 1 / 22,40 €

Επαγγελματι-
κό καθαριστι-
κό CP 200
Για επαγγελματική χρήση  
και για όλες τις σκληρές  
επιφάνειες, εξαιρούνται  
τα υφάσματα. Αφαιρεθεί  
κατάλλοιπα από λάδι,  
λαδομπογιά, ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους, σκόνη και  
ακαθαρσίες εντόμων.

1 l
Κωδικός

0782 516 9200

7,20 € 1 / 7,20 €

10 l
Κωδικός

0782 516 9201

3,37 € 1 / 33,70 €

Κόκκοι  
αμμοβολής  
SB 90
Για υγρή αμμοβολή  
ανθεκτικών επιφανειών όπως 
τοιχοποιία και μέταλλα. Απο-
μακρύνει σκουριά και παλαιό 
βερνικόχρωμα, χωρίς σιλι-
κόνη, για όλα τα συστήματα 
υγρής αμμοβολής STIHL.

ΚΟΥΒΑΣ 
25 kg
Κωδικός

0797 010 2052

1,22 € 2 / 30,50 €

Καθαριστικό 
ζαντών  
CR 100
Για ακούραστη απομάκρυνση 
επίμονων ρύπων. Για όλες 
τις ζάντες αλουμινίου και 
χάλυβα.

500 ml
Κωδικός

0782 516 9400

18,40 € 1 / 9,20 €

Γάντια
FUNCTION 
SENSOTOUCH 
Πλεκτό εμβαπτισμένο σε 
νιτρίλιο. Κατάλληλο για το 
χειρισμό κινητού και tablet. 

Μεγέθη M
Κωδικός

0088 611 1109

4,30 € 

Μεγέθη L
Κωδικός

0088 611 1110

4,30 € 

Μεγέθη XL
Κωδικός

0088 611 1111

4,30 € 

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

3,50 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL
Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης STIHL για πλυστικά υψηλής πίεσης – αποκλειστικά 

από την SONAX 

Για να προσφέρει κορυφαία ποιότητα όχι μόνο σε πλυστικά υψηλής πίεσης, αλλά και στα αντίστοιχα αναλώσιμα, η 
STIHL αποφάσισε να συνάψει στρατηγική συνεργασία με έναν εξαιρετικά ικανό εταίρο. Ήδη από τη δεκαετία του 
1950, η γερμανική οικογενειακή επιχείρηση SONAX αναπτύσσει και παράγει ισχυρά προϊόντα καθαρισμού και περι-
ποίησης για αυτοκίνητα, για τη βιομηχανία και το συνεργείο και για τον γεωργικό τομέα. Ή SONAX είναι ηγέτιδα στη 
γερμανική αγορά προϊόντων περιποίησης οχημάτων και σημαντικός εξαγωγέας στον τομέα της. Μαζί με τη SONAX, η 
STIHL ανέπτυξε μια σειρά από πέντε προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης, που ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτή-
σεις και είναι άριστα προσαρμοσμένα για χρήση με τα πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL. Ή σειρά προϊόντων, που 
παράγεται από τη SONAX αποκλειστικά για τη STIHL, αποτελείται από τα απορρυπαντικά γενικής χρήσης CU 100 
και CP 200, το καθαριστικό για πέτρινες επιφάνειες και προσόψεις κτιρίων CS 100, το σαμπουάν αυτοκινήτου CC 
100 καθώς και το καθαριστικό ζαντών CR 100. Όλα τα τασιενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 
καθαρισμού και περιποίησης της SONAX είναι βιοδιασπώμενα (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 σχετικά 
με τα απορρυπαντικά) και δεν περιέχουν νιτριλοτριοξεικό οξύ (NTA). Παρακαλούμε κατά τη χρήση των προϊόντων 
καθαρισμού και περιποίησης να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα.
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Επαγγελματικά 
πλυστικά  
υψηλής πίεσης
ƒ

•  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 232
145 bar • 660 L/h • 36,0 kg

Ή πρώτη σκάλα της επαγγελματικής κατηγορίας. Εργονομικό επαγ-
γελματικό σύστημα ψεκασμού STIHL, σωλήνας υψηλής πίεσης  
10 m με χαλύβδινη ενίσχυση, δυνατότητα αναρρόφησης και δοσολο-
γίας απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο, σταθεροποίηση καλωδί-
ου τροφοδοσίας, πρακτικό στήριγμα για πιστόλια εκτόξευσης.

Κωδικός 4788 012 4500 935,00 €

re 272 Plus
45 – 150 bar • 620 L/h • 42,0 kg

Μηχάνημα καθαρισμού με κινητήρα χαμηλών στροφών και έξτρα 
χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Ανέμη με βοήθημα τυλίγματος, 
σωλήνας υψηλής πίεσης 15 m με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης, 
δεύτερος σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, 
άφθαρτα έμβολα με κεραμική επίστρωση, εργονομικό επαγγελματι-
κό σύστημα εκτόξευσης STIHL, δοχείο απορρυπαντικού, ρυθμιστής 
παροχής / πίεσης, μανόμετρο, μεγάλο φίλτρο νερού.

Κωδικός 4788 012 4512 1.209,00 €

re 362
35 – 180 bar • 1.080 L/h • 72,0 kg

Μηχάνημα καθαρισμού με μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα  
και σε περίπτωση 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, σταθερο-
ποίηση καλωδίου τροφοδοσίας, πτυσσόμενη λαβή προώθησης για 
απλή μεταφορά.

Κωδικός 4780 012 4510 1.369,00 €

 

Σχετικά παρελκόμενα
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης
2 Συνιστάται χρήση προστατευτικού καπακιού στο μπεκ

Παρελκόμενα 
για RE 232 –  
RE 462 PLUS
ƒ

• Πρόσθετα εξαρτήματα για  
επαγγελματικά μηχανήματα 

•  Ειδικά μπεκ, βούρτσες και άλλα  
πρόσθετα εξαρτήματα για ειδικές  
 εργασίες καθαρισμού

Βούρτσες  
πλυσίματος
Επαγγελματική έκδοση, με 
ανταλλακτική βούρτσα. Ρυθ-
μιζόμενη γωνία, από φυσική 
τρίχα. Για RE 232 – RE 362.

Κωδικός

4925 500 5900

219,30 €

Σωλήνες  
εκτόξευσης
Γωνιακός (χωρίς μπεκ) 2.  
Με ταχυσύνδεσμο:

Μήκος 1.070 mm.  
Για RE 232 – RE 462 PLUS.

Κωδικός

4925 500 1900

72,40 €

Βούρτσες  
πλυσίματος
Πλάτος 250 mm. Εύκολη 
στερέωση σε ευθύγραμμους 
σωλήνες εκτόξευσης, φυσική 
τρίχα, για RE 232 – RE 362.

Κωδικός

4900 500 3011

141,80 €

Προστατευτι-
κό καπάκι
Προστατεύει το μπεκ 
υψηλής πίεσης από μηχα-
νικές ζημιές. Τοποθετείται 
μόνιμα μαζί με το μπεκ, για 
RE 232 – RE 462 PLUS.

Κωδικός

4900 502 0900

0,50 €

Μπεκ αφρού
Εξαιρετικά αποτελέσματα 
καθαρισμού χάρη στην  
παρατεταμένη δράση του 
αφρού. Δέσμη νερού ρυθμι-
ζόμενη οριζόντια και κατα-
κόρυφα, ρυθμιζόμενη γωνία 
ψεκασμού, δοσομετρικό  
κουμπί για συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό, φιάλη 1 L 
με μεγάλο άνοιγμα συμπλή-
ρωσης, για RE 232 – RE 462 
PLUS.

Κωδικός

4910 500 9600

31,60 €

Σωλήνες  
εκτόξευσης
Ευθύγραμμος (χωρίς μπεκ) 2.  
Με ταχυσύνδεσμο. Για  
RE 232 – RE 462 PLUS.

Μήκος 350 mm
Κωδικός

4925 500 0960

57,10 €

Μήκος 500 mm
Κωδικός

4925 500 0961

64,30 €

Μήκος 1.070 mm
Κωδικός

4925 500 0962

70,40 €

Μήκος 1.800 mm
Κωδικός

4925 500 0963

89,80 €

Μήκος 2.500 mm
Κωδικός

4925 500 0964

114,20 €

Περιστρεφό-
μενο ίσιο 
μπεκ
Περιστρεφόμενο ίσιο μπέκ 
για μεγάλες και δύσκολες 
επιφάνειες. 

W12 040  
Για RE 232, RE 272 PLUS
Κωδικός

4925 500 8304

152,00 €

W11 060 
Για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4925 500 8301

205,00 €

Μπεκ
Δέσμη 0°, εξαιρετικά δυνατή 
σημειακή δέσμη.

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 0004  
Για RE 232, RE 272 PLUS
Κωδικός

4900 502 1003

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 0007 
Για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4900 502 1006

11,50 €

Περιστρεφό-
μενα μπεκ 
(μπεκ «turbo», 
μπεκ λάσπης)
Για τις πιο επίμονες ακαθαρ-
σίες. Σημειακή δέσμη που 
περιστρέφεται με υψηλή 
ταχύτητα, για μεγάλες επι-
φάνειες.

W12 040  
Για RE 232, RE 272 PLUS
Κωδικός

4900 500 1641

82,60 €

W11 060 
Για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4900 500 1662

141,80 €

Μπεκ επίπε-
δης δέσμης
Δέσμη 30°, μπεκ γενικής 
χρήσης για εργασίες  
καθαρισμού όλων των  
ειδών, με καλή απόδοση  
στις μεγάλες επιφάνειες.

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 25035  
Για RE 272 PLUS
Κωδικός

4900 502 1021

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 2504  
Για RE 232
Κωδικός

4900 502 1029

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 2506 
Για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4900 502 1033

11,50 €

Μπεκ επίπε-
δης δέσμης
Δέσμη 60°, για ευαίσθητες 
επιφάνειες, πολύ καλή  
απόδοση στο καθάρισμα  
μεγάλων επιφανειών.

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 5006  
Για RE 232 – RE 282 PLUS
Κωδικός

4900 502 1060

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 5007  
Για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4900 502 1061

11,50 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Τα επαγγελματικά μας μηχανήματα παραδίδονται με 
μπεκ υψηλής πίεσης με γωνία 30°. Μπορείτε να διευ-
κολύνετε τις διάφορες ειδικές εργασίες καθαρισμού 
σας με αντίστοιχα παρελκόμενα. Για παράδειγμα, ένα 
μπεκ με γωνία 60° είναι πιο αποτελεσματικό για το 
καθάρισμα επιφανειών. Ο καμπύλος σωλήνας εκτόξευ-
σης προσφέρει πλεονεκτήματα για το καθάρισμα σε 
σημεία με δύσκολη πρόσβαση.
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1  Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμη
2  Το πλυστικό υψηλής πίεσης επιτρέπεται να συνδέεται στο δίκτυο πόσιμου νερού μόνο μέσω ανεπίστροφης βαλβίδας

Προεκτάσεις 
σωλήνα υψη-
λής πίεσης 1

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

152,00 €

Μήκος 20 m
Κωδικός

4925 500 0841

205,00 €

Μήκος 10 m
Κωδικός

4925 500 0842

152,00 €

Μήκος 15 m
Κωδικός

4925 500 0843

205,00 €

Μήκος 20 m
Κωδικός

4925 500 0844

205,00 €

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

183,60 €

Μήκος 20 m
Κωδικός

4925 500 8001

292,70 €

Προσαρμογέας 
σωλήνα υψη-
λής πίεσης
Για τη σύνδεση σωλήνων 
υψηλής πίεσης.

M24 x 1,5  
για RE 232 – RE 282 PLUS
Κωδικός

4925 503 0800

30,50 €

M27 x 1,5  
για RE 362 – RE 462 PLUS
Κωδικός

4925 503 1205

20,00 €

Σετ υγρής  
αμμοβολής
Aπομακρύνει βρομιές από 
τοίχους,  χρώμα και σκουριά 
από μεταλλικά  αντικείμενα. 
Για κόκκους αμμοβολής 
STIHL SB 90.

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 05 
για RE 232 – RE 282 PLUS
Κωδικός

4925 500 1800

236,60 €

ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΕΚ 07 
για RE 362, RE 362 PLUS
Κωδικός

4900 500 1802

183,60 €

Φίλτρο νερού
3/4". Προστατεύει την αντλία 
από ρύπους στην παροχή 
νερού, για  
RE 362 – RE 462 PLUS.

Κωδικός

4900 500 5401

28,40 €

Σετ  
αναρρόφησης
Μήκος 3 m, 3/4". Επαγγελμα-
τικός εξοπλισμός. Συνιστάται 
χρήση φίλτρου νερού, για  
RE 232 – RE 362.

Κωδικός

4925 500 0500

278,50 €

Φίλτρο νερού
3/4". Προστατεύει την αντλία 
από ρύπους στην παροχή 
νερού, για  
RE 232 –  RE 282 PLUS.

Κωδικός

4900 500 5405

71,40 €

Ανεπίστροφη 
βαλβίδα με 
συνδέσμους 
3/4" 2

Εμποδίζει την επιστροφή 
του νερού από το πλυστικό 
υψηλής πίεσης πίσω στο  
δίκτυο πόσιμου νερού, για  
RE 232 – RE 272 PLUS.

Κωδικός

4900 500 5700

71,40 €

Ανεπίστροφη 
βαλβίδα με 
συνδέσμους 
3/4" 2

Εμποδίζει την επιστροφή 
του νερού από το πλυστικό 
υψηλής πίεσης πίσω στο  
δίκτυο πόσιμου νερού, για  
RE 362.

Κωδικός

4900 500 5701

78,50 €Προσαρμογέας 
βιδωτού  
συνδέσμου / 
 ταχυσυνδέσμου
Προσαρμογέας για τη 
σύνδεση σωλήνων εκτό-
ξευσης / παρελκομένων 
με βιδωτό σύνδεσμο στο 
σύστημα εκτόξευσης με 
ταχυσύνδεσμο.

Κωδικός

4925 500 6700

31,50 €
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5  Σε συνδυασμό με υφασμάτινο επίπεδο σωλήνα,  
μέγιστη θερμοκρασία νερού παροχής = 20 °C

6  Η ηλεκτρική εγκατάσταση στον τόπο χρήσης  
πρέπει να είναι κατάλληλη για αυτή την ισχύ

7 PVC Ύφασμα Βασικός εξοπλισμός 1  ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3  Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 1,5 m/s²  
(RE 90), 2,0 m/s² (από RE 100 και άνω), με μπεκ επίπεδης δέσμης  Πρόσθετος εξοπλισμός  

(παρελκόμενο)
2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4  Παρακαλούμε κατά τη χρήση των πλυστικών υψηλής πίεσης STIHL 
να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα
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Compact πλυστικά υψηλής πίεσης 4

RE 90 4951 012 4514 149,00 10 – 100 120 350 520 40 9,8 1,8 80,0 88,0 2,5 5 230/1~/50 15.000 ⬤/–/– 0,5 – 6 7 ⬤/–/– –/– – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

RE 100 4950 012 4500 189,00 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 6 7 ⬤/–/– –/– – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

RE 110 4950 012 4520 219,00 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 7 7 ⬤/–/– –/– – ⬤ – ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 120 4950 012 4540 299,00 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 4,2 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 8 ⬤/–/– –/– – ⬤ ⬤ ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 130 PLUS 4950 012 4560 369,00 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 < 3,1 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 9 ⬤/–/– –/– – ⬤ ⬤ ⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤/–

 Μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης 4

RE 143 4768 012 4512 585,00 10 – 140 150 540 610 60 26,2 2,9 71,7 84,8 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 9 –/⬤/– ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/ ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 163 4769 012 4508 655,00 10 – 150 160 570 650 60 26,4 3,3 6 73,5 86,6 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 9 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/ ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 163 PLUS 4769 012 4502 729,00 10 – 150 160 570 650 60 5 27,6 3,3 6 79,7 92,8 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 12 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ – ⬤ ⬤ ⬤/–

Επαγγελματικά πλυστικά υψηλής πίεσης 4

RE 232 4788 012 4500 935,00 145 200 590 660 60 36,0 3,3 6 75,7 89,9 < 1,5 5 230/1~/50 2.800 –/–/⬤ – ⬤ 10 –/⬤/– –/– – – ⬤ – – – – ⬤ –/

RE 272 PLUS 4788 012 4512 1.209,00 45 – 150 200 560 620 60 42,0 3,0 6 72,4 86,6 < 1,5 5 230/1~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 ⬤ 15 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ – ⬤ – – – ⬤ ⬤ –/⬤
RE 362 4780 012 4510 1.369,00 35 – 180 – 1.000 1.080 60 72,0 6,3 6 76,0 87,5 < 2,5 5 400/3~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 + 2,5 ⬤ 10 –/⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤ – – – – – – ⬤ –/
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Σκούπες υγρών/στερε-
ών στο μικροσκόπιο 
ƒ

02 Αποτελεσματικό  
σύστημα φίλτρανσης

03 Έξυπνος σχεδιασμός για  
οικονομία σε χώρο φύλαξης

Τεχνολογία

01  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
 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.

02  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  
  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.  

Άνεση

03  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 
Με σωλήνα αναρρόφησης και στήριγμα καλωδίου  
τροφοδοσίας. Για την τακτοποίηση των πρόσθετων μπεκ.

04  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΠΡΙΖΑ (E) 
Ή σκούπα ανοίγει και κλείνει αυτόματα μαζί με την ηλεκτρική 
συσκευή που συνδέεται στην πρίζα του μηχανήματος.

05  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση χάρη σε απλό και γρήγορο  
καθάρισμα του φίλτρου.

06  ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 
 Για αδιαβάθμητη ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης στο μηχάνημα.

Σκούπα 
υγρών / στερεών
ƒ

•   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

01  Αυτοκαθαριζόμενος 
μηχανισμός

06  Ρυθμιζόμενη 
ισχύς αναρρόφησης

05  Απλό καθάρισμα 
του φίλτρου

04  Άνετη  
εργασία

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, τηλε-
σκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου, 
πέλμα γενικής χρήσης, ρύγχος αρμών, προσαρμογέας για ηλεκτρικά 
εργαλεία.

Κωδικός 4784 012 4403 189,00 €

Σχετικά παρελκόμενα

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 253
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώE = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα
M = Κατηγορία σκόνης

Παρελκόμε-
να για σκούπα 
υγρών / στερεών
ƒ

•  Πρόσθετα εξαρτήματα για τις πιο  
ποικίλες δυνατότητες χρήσης

•  Μπεκ για διάφορες χρήσεις

• Επεκτάσεις σωλήνα και προσαρμογέας

• Σωλήνες αναρρόφησης

SE 122 E
1,5 kW • 250 mbar • 3.700 L/min

Αυτόματος διακόπτης, πρίζα (E), επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση 
υγρών και στερεών, σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθα-
ρισμού φίλτρου, ένθετο φίλτρο / σακούλα, τροχίσκοι με φρένο ακι-
νητοποίησης, σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο, 
σωλήνας αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, πέλμα γενικής 
χρήσης, πέλμα δαπέδου / ρύγχος αρμών, ρυθμιστής στροφών, σύ-
στημα ομαλής εκκίνησης, διακόπτης καθυστέρησης, προσαρμογέας 
για ηλεκτρικά εργαλεία, ενσωματωμένη θήκη παρελκομένων και 
στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης.

Κωδικός 4774 012 4405 419,00 €

SE 133 ME
M

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 L/min

Ισχυρή σκούπα υγρών / στερεών με αυτόματο διακόπτη για σκόνη 
κατηγορίας M. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς 
απώλεια αναρροφητικής δύναμης, αυτόματος έλεγχος παροχής, 
αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, με ράφια για την τοποθέτηση 
εργαλειοθηκών, αντιστατικά παρελκόμενα κατάλληλα και για το 
καθάρισμα επαναφορτιζόμενων / ηλεκτρικών μηχανημάτων.

Κωδικός 4786 012 4430 659,00 €

 

Πιστοποιημένες  
σκούπες υγρών / στερεών 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ Μ

Στις οικοδομές και στις βιοτεχνίες όπου δημιουργείται  
πολλή σκόνη, οι στιβαρές σκούπες υγρών / στερεών 
είναι απαραίτητες για την καθαριότητα.

Φιλτρόσακος
Συσκευασία 5 τεμ. Σταθερό 
μη υφαντό υλικό με αντοχή 
στο σκίσιμο.

Για SE 62, SE 62 E
Κωδικός

4901 500 9004

14,70 €

Με βαλβίδα σκόνης  
Για SE 122 E
Κωδικός

4901 500 9007

29,40 €

Με βαλβίδα σκόνης  
Για SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 9009

40,00 €

Φίλτρα
Εφεδρικό ή ανταλλακτικό.

Σταθερό χαρτί  
SE 62 – SE 122 E
Κωδικός

4709 703 5900

20,00 €

Ανθεκτικό μη υφαντό υλικό PET, 
πλενόμενο, πολύ κατάλληλο  
για αναρρόφηση υγρών, για 
SE 62 – SE 122 E
Κωδικός

4742 703 5900

30,50 €

Σάκος  
απόρριψης
Για απλή απόρριψη χωρίς 
σκόνες. Συσκευασία 5  
τεμαχίων, πλαστικά,  
για SE 133 ME.

Κωδικός

4901 903 4900

47,30 €

Φίλτρα
Για τακτική και πολύωρη 
αναρρόφηση υγρών. Από 
ανοξείδωτο χάλυβα, για  
SE 62 – SE 122 E.

Κωδικός

4901 501 0900

72,40 €

Φίλτρα
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 
PTFE, κατηγορία σκόνης M, 
πλένεται, για SE 133 ME.

Κωδικός

4786 703 5902

60,20 €

Σετ αναρρό-
φησης 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 62 E – SE 122 E.

Κωδικός

4901 500 9400

110,20 €

Σετ για  
χοντρές  
ακαθαρσίες
Για την απομάκρυνση 
χοντρών 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 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 9300

104,00 €

Σετ  
καθαρισμού  
αυτοκινήτου
Για το καθάρισμα των  
διάφορων επιφανειών σε  
αυτοκίνητα. Ρύγχος αρμών 
(300 mm), πινέλο, βούρτσα 
και ελαστικό μπεκ, για  
SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 9500

78,50 €

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ252 253
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E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
M = Κατηγορία σκόνης
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Σκούπα υγρών / στερεών

SE 62 E 4784 012 4403 189,00 1,4 210 3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ – – –

SE 122 E 4774 012 4405 419,00 1,5 250 3.700 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Πιστοποιημένες σκούπες υγρών / στερεών

SE 133 ME 4786 012 4430 659,00 1,4 250 4.500 16,0 68,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/– –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Πέλματα για  
καθάρισμα 
δαπέδων
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Με διακόπτη ποδός για λείες 
επιφάνειες και μοκέτες. 
Πλάτος 280 mm. Για SE 61 - 
SE 122 E.

Κωδικός

4901 500 2503

42,00 €

Πέλμα δαπέ-
δου από  
αλουμίνιο
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 330 mm. Για  
αναρρόφηση στερεών.  
Με αφαιρούμενη βούρτσα, 
για SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 2700

69,40 €

Επέκταση  
σωλήνα
Επιχρωμιωμένη, τηλεσκοπι-
κή, για SE 62 – SE 122 E.

Κωδικός

4901 503 1602

36,80 €

Πέλμα υγρών
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 300 mm. Για  
αναρρόφηση υγρών,  
για SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 7200

22,00 €

Εξαρτήματα  
αναρρόφησης
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 115 mm. Πλαστικό με 
χνουδωτή βούρτσα, π.χ. για 
ταπετσαρίες αυτοκινήτων, 
για SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2300

4,20 €

Εξαρτήματα  
αναρρόφησης
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 300 mm. Για καθάρι-
σμα σε δυσπρόσιτα σημεία. 
Πλαστικό, για SE 62 E –  
SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2200

2,30 €

Bούρτσες 
αναρρόφησης
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

70 mm. Για μικρά εξαρτήμα-
τα και πληκτρολόγια. Περι-
στρεφόμενη, με νάιλον τρίχες 
για SE 62 E –  SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2900

7,30 €

Βούρτσα  
μήκους
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

230 mm. Για τον καθαρισμό 
ευαίσθητων σημείων, π.χ. 
υφάσματα από έπιπλα, για 
την SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2600

9,50 €

Ρύγχος αρμών
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 920 mm. Για καθάρι-
σμα λεβήτων θέρμανσης  
και φούρνων. Μεταλλικό,  
για SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2201

34,70 €

Bούρτσες 
αναρρόφησης
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Kαθαρισμό καλοριφέρ  
και περσίδων.Ρύγχος για  
γωνίες ιδιαίτερα ευέλικτο  
για SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 2610

6,30 €

Προσαρμογέας 
για ηλεκτρικά 
εργαλεία
Για απευθείας σύνδεση  
ηλεκτρικών εργαλείων στον 
σωλήνα αναρρόφησης.  
Ø 36 mm. Ταχυσύνδεσμος, 
για SE 122 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 7301

11,50 €

Σωλήνες  
αναρρόφησης
Με προσαρμογέα για  
ηλεκτρικές συσκευές

Ø 27 mm x 3,5 m  
για SE 62 και SE 62 E
Κωδικός

4901 500 0520

18,90 €

Ø 27 mm x 3,5 m,  
για SE 122 - SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 0503

55,10 €

Ø 27 mm x 3,5 m,  
για SE 122 - SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 0519

49,40 €

Σωλήνας 
αναρρόφη-
σης από κα-
ουτσούκ με 
λοξό στόμιο
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 185 mm. Για το  
καθάρισμα ευαίσθητων  
επιφανειών, για SE 62 E –  
SE 133 ME.

Κωδικός

4901 502 2400

7,30 €

Πέλματα για  
καθάρισμα 
δαπέδων
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 400 mm. Για αναρ-
ρόφηση υγρών και στερεών. 
Ρυθμίζεται σε ύψος, για  
SE 62 E – SE 133 ME.

Κωδικός

4901 500 2705

63,20 €

Πέλμα δαπέ-
δου για μεγά-
λους χώρους
Πλάτος 450 mm. Για μεγά-
λες επιφάνειες. Αλουμίνιο, 
ρυθμίζεται σε ύψος, με 
ανταλλασσόμενο ένθετο.

Με βούρτσα  
για SE 62 - SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 2710

93,80 €

Με λωρίδες από καουτσούκ  
για SE 62 - SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 2711

100,00 €

Επέκταση  
σωλήνα
(σύνδεσμος Ø 36 mm)

1 τεμάχιο των 500 mm  
Μήκος Ανοξείδωτος χάλυβας  
για SE 62 – SE 133 ME
Κωδικός

4901 503 1601

23,20 €

2 τεμάχιο των 500 mm  
Μήκος Αλουμίνιο  
για SE 62 – SE 133 ME
Κωδικός

4901 503 1610

14,70 €

Σωλήνες  
αναρρόφησης

Ø 32 mm x 3,5 m  
για SE 62, SE 62 E
Κωδικός

4901 500 0562

46,20 €

Ø 36 mm x 3,0 m  
για SE 122 – SE 133 ME
Κωδικός

4901 500 0504

32,50 €

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ254 255
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ.
ƒ

259 Ψεκαστήρες και  
παρελκόμενα

261 Ραντιστήρια και  
παρελκόμενα

ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ256 257
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

 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 σελίδ 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

SR 450
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg 1

Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης, κατάλληλος για διασπορά φυτοπρο-
στασίας 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 επιτρέ-
πει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης και κόκκων σε καλλιέργειες 
μεγάλης έκτασης.

Κωδικός 4244 011 2641 719,00 €

Ψεκαστήρες στο μικρο-
σκόπιο 
ƒ

03  Ακριβής  
δοσολογία

04 Εύχρηστο  
σύστημα  
ελέγχου

02 Γρήγορο και  
καθαρό γέμισμα

01 Απλή  
μετατροπή

Τεχνολογία

01  ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΜΕΤΑΤΡΌΠΗΣ 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 ιδιαίτε-
ρες τεχνικές ικανότητες. 

Άνεση

02  ΔΌΧΕΙΌ ΜΕ ΜΕΓΑΛΌ ΣΤΌΜΙΌ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Το δοχείο γεμίζει γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στό-
μιο πλήρωσης. Το εσωτερικό του δοχείου είναι ευπρόσιτο και 
καθαρίζεται με ευκολία.

03  ΔΌΣΌΜΕΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΎΧΡΗΣΤΌ  
ΜΌΧΛΌ 
Στο SR 450, ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη διασπορά 
σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρι-
σμού. 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.

04  ΛΑΒΗ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΜΕ ΤΌ ΕΝΑ ΧΕΡΙ 
Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα και της βαλβίδας 
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 ψεκα-
ζόμενου μέσου με το ένα χέρι, γρήγορα και άνετα.

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Ψεκαστήρες και 
παρελκόμενα
ƒ

•    Για τη γεωργία, την οπωροκαλλιέργεια  
και την αμπελουργία

• Για το ψέκασμα υγρών, κόκκων και  
σπόρων 

• Εργονομικά και ξεκούραστα  

• Ιδανικός για χρήση σε κατακόρυφες  
καλλιέργειες

ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ258 259
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5 Βάρος χωρίς περιεχόμενοΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 2 Τιμή K σύμφωνα με την Όδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3 Χωρίς σωλήνα αέρανομοθεσία της χώρας

 Βασικός εξοπλισμός 1 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο 4  Για τη χρήση ψεκαστήρα, τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας
  Πρόσθετος εξοπλισμός 
(παρελκόμενο)

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

36,80 €

Προσαρμοζό-
μενη αντλία 
πίεσης
Αυξάνει την παροχή κατά  
το ψέκασμα προς τα πάνω. 
Ιδανική για αποτελεσματικό 
ψέκασμα δέντρων μεσαίου 
έως μεγάλου ύψους. Επιπλέ-
ον εξασφαλίζει ανάμειξη του 
υγρού μέσα στο δοχείο. 

ΓΙΑ SR 430, SR 450
Κωδικός

4244 007 1004

93,80 €

Σετ από μπεκ 
ULV
Για τη διασπορά πολύ  
μικρών ποσοτήτων υγρού.

ΓΙΑ SR 430, SR 450
Κωδικός

4244 007 1022

8,40 €

Επέκταση  
σωλήνα
Για επιμήκυνση του σωλήνα 
ψεκασμού κατά 33 cm.  
Συνιστάται η χρήση αντλίας 
πίεσης, για SR 430 και  
SR 450.

Κωδικός

4244 770 0300

20,00 €

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Σε οριζόντιες καλλιέργειες όπως σπορόφυτα και  
δενδρύλλια, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά, χαμηλοί 
θάμνοι και μικρά δέντρα, το ραντιστήρι είναι το  
ιδανικό εργαλείο για τη διασπορά υγρών. Ή εφαρμο-
γή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να προκαλείται 
ζημιά στα διπλανά φυτά. Σε κατακόρυφες καλλιέρ-
γειες, όπως φασόλια, αμπέλια, θάμνοι και δέντρα, ο 
ψεκαστήρας είναι πιο κατάλληλος. Ο κινητήρας περι-
στρέφει τη φτερωτή και παράγει ένα ρεύμα αέρα, που 
ανακινεί τα φύλλα. Μαζί με το ρεύμα αέρα τροφοδο-
τείται και το ψεκαζόμενο υγρό, που με τον τρόπο αυτό 
φτάνει και στο κάτω μέρος των φύλλων.
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Ψεκαστήρες 5

SR 450 4244 011 2641 719,00 63,3 14,0 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SG 11
1,5 l • 0,46 kg 5

Εργονομικό ραντιστήρι χειρός για τη διασπορά υγρών φαρμάκων 
φυτοπροστασίας. Αποτελεσματική αντλία για ευχάριστη εργασία. 
Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4910 17,00 €

SG 21
3,0 l • 1,2 kg 5

Ραντιστήρι χειρός, εξαιρετικά εύχρηστο, για χρήση στο μπαλκόνι 
και στον κήπο του σπιτιού. Εύκολη μεταφορά με αορτήρα ώμου. 
Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4921 29,00 €

Ραντιστήρια και  
παρελκόμενα
ƒ

•  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

ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ260 261
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς περιεχόμενο

SG 51
12,0 l • 4,5 kg 1

Ραντιστήρι πλάτης για περιστασιακή αλλά και επαγγελματική  
χρήση. Ο μοχλός της αντλίας στερεώνεται δεξιά ή αριστερά εξα-
σφαλίζοντας υψηλή άνεση χειρισμού, με δυνατότητα ρύθμισης του 
πλάτους και του μήκους. Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια 
ζωής, ακόμα και σε περίπτωση εντατικής επαγγελματικής χρήσης.

Κωδικός 4255 019 4950 99,00 €

SG 71
18,0 l • 4,8 kg 1

Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματική χρήση. Ο μοχλός της αντλίας 
στερεώνεται δεξιά ή αριστερά εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση χειρι-
σμού, με δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους και του μήκους. Ποιοτι-
κά λουριά και ανατομικό μαξιλαράκι πλάτης για απόλυτη άνεση στη 
μεταφορά. Εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με μανόμετρο.

Κωδικός 4255 019 4970 115,00 €
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Ραντιστήρια 3

SG 11 4255 019 4910 17,00 1,5 0,46 –

SG 21 4255 019 4921 29,00 3,0 1,2 –

SG 31 4255 019 4930 40,00 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 99,00 12,0 4,5 ⬤
SG 71 4255 019 4970 115,00 18,0 4,8 ⬤

SG 31
5,0 l • 1,8 kg 1

Χειροκίνητο ραντιστήρι για ιδιώτες. Εύκολο στη χρήση χάρη στο 
μεγάλο στόμιο συμπλήρωσης και την εργονομική βαλβίδα ρύθμισης 
με τηλεσκοπικό σωλήνα. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου και 
επίπεδης δέσμης.

Κωδικός 4255 019 4930 40,00 €

ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ262
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1 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 402
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Παρελκόμενα για ραντιστήρια

Επέκταση σωλήνα

4255 500 0301 7,30 SG 11  
(Μήκος 20 cm) Πλαστικό –

Σωλήνας επέκτασης για SG 11, εφο-
διασμένος με μπεκ επίπεδης δέσμης. 
Για την περιποίηση φυτών με δύσκολη 
πρόσβαση όπως αγκαθωτοί φράχτες και 
τριαντάφυλλα.

Επέκταση σωλήνα

4255 500 0303 14,70 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71  
(Μήκος 50 cm)

– Ορείχαλκος – Για ακριβή εφαρμογή από μεγάλη  
απόσταση, π.χ. σε δέντρα και θάμνους.

Τηλεσκοπικοί 
σωλήνες 4255 500 0900 18,90 SG 51, SG 71 

(Μήκος 52 – 90 cm)
–

Πλαστικό

–

Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια  
εργασίας αδιαβάθμητα έως 90 cm.

4255 500 2101 47,30 SG 31, SG 51, SG 71 
(Μήκος 159 – 300 cm) Ορείχαλκος Eπεκτείνει το εύρος λειτουργίας έως 

300 cm.

Προφυλακτήρας 
πιτσιλίσματος

4255 500 5800 29,40 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71

80°

Πλαστικό –
Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανέμου 
και μειώνει τις απώλειες του ψεκαζό-
μενου υγρού. Αποτρέπει την επαφή του 
ψεκαζόμενου υγρού με τα διπλανά φυτά.

Διχαλωτό μπεκ

4255 500 8500 24,20 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71

85°

Πλαστικό 2,0

Ιδανικό για ψέκασμα μεγάλων εκτάσεων 
ή σε δύο παρτέρια ταυτόχρονα. Ή 
κατεύθυνση του κάθε μπεκ ρυθμίζεται 
χωριστά.

Βαλβίδες 
κατάθλιψης 4255 500 7403 30,50 SG 31, SG 51, SG 71

Κίτρινο χρώμα

– Πλαστικό

1,0 Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση  
(ανάλογα με τον σχεδιασμό) με απόκλι-
ση  10 %. Ή σταθερή πίεση μειώνει τις 
διακυμάνσεις στην παροχή του ψεκαζό-
μενου υγρού και επιτρέπει τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

4255 500 7404 30,50 SG 31, SG 51, SG 71
Κόκκινο χρώμα 1,5

4255 500 7405 30,50 SG 31, SG 51, SG 71
Μπλε χρώμα 2,0

Σετ μπεκ

4255 007 1000 17,90 SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Πλαστικό –

Αποτελείται από δύο μπεκ επίπεδης 
δέσμης για το ψέκασμα εκτάσεων και 
δύο μπεκ κοίλου κώνου για το ψέκασμα 
μεμονωμένων φυτών. (Για την προσαρ-
μογή στα SG 51 και SG 71 απαιτείται 
ειδικό στήριγμα.)

Βραχίονας 
ψεκασμούv

4255 500 9702 100,00 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 ταχύτε-
ρη πρόοδο της εργασίας.

Μπεκ επίπεδης 
δέσμης 80-04

4255 502 1700 9,50 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ επίπεδης δέσμης με μεγάλο δια-
μέτρημα για χρήση σε μεγάλες εκτάσεις. 
Κατάλληλο ειδικά για την καταπολέμηση 
ζιζανίων με μεγάλες σταγόνες υγρού. (Για 
την προσαρμογή στα SG 51 και SG 71 
απαιτείται ειδικό στήριγμα.)

Λεπτό φίλτρο 100 M 
για βαλβίδα ρύθμισης

4255 502 0701 4,10 SG 31, SG 51, SG 71 – Πλαστικό –
Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης.  
Αποτρέπει την απόφραξη των μπεκ με  
μικρή παροχή.
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Παρελκόμενα για ραντιστήρια

Ρυθμιζόμενο μπεκ

4255 700 6302 7,30 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Ορείχαλκος 2,0

Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο μπεκ, το 
σχήμα της δέσμης μπορεί να μετατρέπε-
ται από κοίλο κώνο σε συμπαγή δέσμη. 
Για άριστα αποτελέσματα ψεκασμού 
κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ή 
σε διαφορετικές εφαρμογές.

Μπεκ επίπεδης 
δέσμης 65-0025

4255 502 1701 16,80 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ επίπεδης δέσμης με μικρό 
διαμέτρημα και μικρή παροχή για πολύ 
λεπτή και στοχευμένη κατανομή του ψε-
καζόμενου υγρού. (Για την προσαρμογή 
στα SG 51 και SG 71 απαιτείται  
ειδικό στήριγμα.)

Μπεκ κοίλου 
κώνου 2,5 mm

4255 700 6303 3,80 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Ορείχαλκος 2,0
Ειδικό μπεκ με μεγάλο διαμέτρημα για  
χρήση με υψηλές παροχές. Ιδανικό 
ειδικά για ασβέστωμα.

Μπεκ συμπαγούς 
κώνου

4255 700 6304 30,50 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Ορείχαλκος 2,0

Μπεκ συμπαγούς κοίλου με μικρή 
παροχή. Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δο-
σολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας 
από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα. (Για 
την προσαρμογή στα SG 51 και SG 71 
απαιτείται ειδικό στήριγμα.)

Στήριγμα μπεκ 

4255 500 2800 4,10 SG 21, SG 51, SG 71 – Πλαστικό – Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ  
επίπεδης δέσμης στο μηχάνημα.

ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΉΡΙΑ264 265
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΚΕΤΑ ΙΣΧΥ-
ΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ 
ΧΡΗΣΗ.
ƒ

269  Κόφτης δομικών υλι-
κών και παρελκόμενα

272  ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ ΚΑΙ  
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

281  Γεωτρύπανα και  
παρελκόμενα

284  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ χειρός 
και παρελκόμενα

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα διαμαντιού
2   Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από  

το αναφερόμενο μήκος λάμας

 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 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Τεχνολογία

01  ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ 
Χάρη στο φίλτρο HD2 και το πρόσθετο φίλτρο, το σύστημα 
αυτό απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που 
τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθα-
ρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean 
και ζεστό νερό.

02  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX 
Δυνατός αλλά και οικονομικός. Ό διαχωρισμός των καυσαερί-
ων από το νωπό μείγμα καυσίμου ελαχιστοποιεί τις απώλειες 
σάρωσης. Αυτό αυξάνει την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.

03  ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
Για υγρή κοπή πετρωμάτων, εφοδιασμένες με τεχνολογία 
LowStretch. Όι προτροχισμένοι αδαμαντοφόροι τομείς εξα-
σφαλίζουν πλήρη ισχύ από την πρώτη κιόλας τομή. Ό ειδικός 
σχεδιασμός των οδηγών της αλυσίδας εξασφαλίζει αθόρυβη 
εργασία χωρίς κραδασμούς.

04  ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ   
Χάρη στην παροχή νερού στις λάμες, η αλυσίδα, το αυλάκι της 
λάμας και το γρανάζι της μύτης ξεπλένονται και ψύχονται διαρ-
κώς με νερό. Έτσι επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της αλυσίδας 
και της λάμας και μειώνεται η δημιουργία σκόνης.

Άνεση

05  ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
Για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας.

06  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑ-
ΝΟΥΛΑ 
Ό ταχυσύνδεσμος επιτρέπει εύκολη σύνδεση 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.

Κόφτες δοκιμών υλικών 
στο μικροσκόπιο 
ƒ

05  Εύκολο  
τέντωμα

01 Εργασία χωρίς  
συντήρηση

06  Άριστη δέσμευση  
σκόνης

04  Μεγάλη  
διάρκεια ζωής

02 Δυνατός και 
οικονομικός

03 Μεγάλα  
διαστήματα  
τεντώματος

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.

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.

Κόφτης δομικών 
υλικών και  
παρελκόμενα
ƒ

• 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

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 HP • 7,6 kg 1

Ένα μηχάνημα που έχει τη δύναμη ενός αρμοκόφτη αλλά χρησιμο-
ποιείται σαν αλυσοπρίονο: Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, αντιδο-
νητικό σύστημα STIHL, σύνδεσμος νερού, βαλβίδα αποσυμπίεσης, 
σύστημα STIHL Elastostart, άφθαρτο κορδόνι μίζας, φίλτρο HD2, 
τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία και επιτρέπει ανεφοδιασμό σε 
όρθια στάση.

Μήκος λάμας  40 cm 2

2.099,00 €Κωδικός 4252 200 0003

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Ό κόφτης δομικών υλικών αποτελεί ένα ιδανικό 
συμπλήρωμα του κλασικού αρμοκόφτη, ειδικά για τη 
διαμόρφωση γωνιών, όπου οι τομές δεν επιτρέπεται 
να ξεφεύγουν από το περίγραμμα του ανοίγματος. 
Πρώτα, δημιουργούνται οι γωνίες με τον κόφτη δομι-
κών υλικών (με βύθιση της λάμας) και στη συνέχεια 
οι μακριές, ευθείες τομές με το αλυσοπρίονο. Με τον 
συνδυασμό των δύο μηχανημάτων μπορείτε να δημι-
ουργήσετε μεγάλα ανοίγματα σε τοίχους με εκπλη-
κτική 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.

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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  Βασικός  
εξοπλισμός

1 Οι αλυσίδες διαμαντιού παραδίδονται μαζί με αποσπώμενο δακτύλιο καμπάνας 4 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
2 Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας 5 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
3 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα διαμαντιού

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρα-
κτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Λάμα Rollomatic G
 

Με σύστημα έκπλυσης στη λάμα και στο γρανάζι μύτης. Σχεδιασμέ-
νη ειδικά για το GS 461, λάμα με δεύτερη οπή τεντώματος για τη 
προέκταση της διαδρομής τάνυσης, σκληρυμένη τροχιά κύλισης.

Μήκος λάμας  40 cm 2

141,80 €Κωδικός 3006 000 1213

Αλυσίδα κοπής με διαμάντι  
36 GBM 1

   

Για γρήγορη αλλά ήρεμη και χωρίς δονήσεις υγρή κοπή σκυροδέμα-
τος και σκληρών πετρωμάτων, κατάλληλη υπό όρους για πλακάκια 
και χυτοσωλήνες, προτροχισμένοι τομείς διαμαντιού, με τεχνολογία 
LowStretch.

Μήκος λάμας  40 cm 2

530,40 €Κωδικός 3210 050 0064

Πλαίσιο καθοδήγησης
Βοήθημα καθοδήγησης και στήριξης για την κοπή σκυροδέματος και 
τοιχοποιίας. Από σκληρυμένο, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, για GS 461.

Κωδικός 4252 660 0900 45,20 €
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Κόφτης δομικών υλικών

GS 461 4252 200 0003 2.099,00 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GBM ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Τεχνολογία

01  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL (I)  
Το ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού εξασφαλίζει τέλεια συμπε-
ριφορά του κινητήρα και άριστη ισχύ σε σχέση με μηχανήματα 
χωρίς τεχνολογία ψεκασμού.

02  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Η παροχή νερού ανοιγοκλείνει αυτόματα. Ό χειρισμός και η δο-
σολογία του νερού γίνονται εύκολα με τα χειριστήρια στη λαβή.

03  ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
 Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μέχρι 1 έτος (ανάλογα 
με τις συνθήκες λειτουργίας) και καταργεί την ανάγκη για 
τακτικό καθάρισμα του φίλτρου.

Άνεση

04  ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL 
Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδο-
ση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζο-
ντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. 

05  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 
Ό ταχυσύνδεσμος συνδέεται πολύ εύκολα. Το νερό που τροφο-
δοτείται στον αρμοκόφτη χρησιμοποιείται για το πλύσιμο της 
αλυσίδας και για δέσμευση της σκόνης κατά την υγρή κοπή.

06   ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Ειδική τάπα για γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του  
ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.

07  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 
Ό προφυλακτήρας για τον δίσκο του αρμοκόφτη από χυτό 
μαγνήσιο είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Ό ρυθμιστής του προφυλα-
κτήρα και το σύστημα νερού έχουν εργονομικό σχεδιασμό.

Αρμοκόφτες στο  
μικροσκόπιο 
ƒ

02 Ακριβής 
δοσολογία

06 Απλός  
ανεφοδιασμός

07  ΧΑΜΗΛΟ 
Βάρος

04  Εργασία χωρίς κόπο01 Μειωμένη  
κατανάλωση  

καυσίμου

03 Εργασία χωρίς  
συντήρηση

05  Άριστη δέσμευση σκόνης

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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1 Βάρος χωρίς καύσιμο και αλυσίδαΣυνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός

¡ = STIHL Injection

Αρμοκόφτης
ƒ

• Μηχανήματα χειρός

•  Για οικοδομές, έργα υποδομής και 
οδοποιία, για εκμισθωτές οικοδομικών 
μηχανημάτων και για τους επαγγελματίες 
στην κηπουρική και στην αρχιτεκτονική 
τοπίων

•  Βενζινοκίνητα μηχανήματα για την  
κοπή σκυροδέματος, πετρωμάτων, 
ασφάλτου, οικοδομικού χάλυβα και 
σωλήνων

 
 Ø

 3
50 m

m  

 
 Ø

 3
50 m

m  

TS 420
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 HP • 9,7 kg 1

Αρμοκόφτης για έργα πολιτικού μηχανικού. Για δίσκους κοπής  
350 mm και βάθος κοπής μέχρι 125 mm. Το αντιδονητικό σύστημα 
STIHL εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση κατά τη διάρκεια της κοπής. 
Σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διαρκείας, εύκολη εκκίνηση χάρη 
στη βαλβίδα αποσυμπίεσης.

Κωδικός 4238 011 2810 1.189,00 €

TS 500¡
72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 HP • 10,2 kg 1

Αρμοκόφτης γενικής χρήσης με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL. 
Για δίσκους κοπής 350 mm. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της 
έγχυσης καυσίμου που εξασφαλίζει άριστη λειτουργία και υψηλή 
ροπή του κινητήρα. Απλή εκκίνηση με μόνο μία θέση εκκίνησης. Ηλε-
κτρονικό σύστημα παροχής νερού για απλή ρύθμιση της ποσότητας 
νερού. Χάρη στο αντιδονητικό σύστημα STIHL, το οποίο φροντίζει 
για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δονήσεων, το μηχάνημα καθοδηγεί-
ται μέσα στην τομή με μεγάλη ακρίβεια. Η λαβή STIHL ElastoStart 
και η βαλβίδα αποσυμπίεσης διευκολύνουν αισθητά την εκκίνηση.

Κωδικός 4250 011 2810 1.289,00 €
Κατάλληλοι  
δίσκοι κοπής

ΜΠΌΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 278Κ.Ε.

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL

Στον αρμοκόφτη TS 440, ο προφυλακτήρας μπορεί  
να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο δίσκος κοπής 
να είναι προσιτός από πάνω. Αυτό διευκολύνει αισθη-
τά την καθοδήγηση του αρμοκόφτη κατά την κοπή 
σωλήνων, ειδικά στο κάτω μέρος, κατά την εργασία 
σε γωνίες και στην κοπή τοιχωμάτων. Για υποστήριξη 
σ’ αυτή την εργασία, υπάρχει το φρένο δίσκου κοπής 
QuickStop της STIHL. Σε περίπτωση δυνατού κλο-
τσήματος με ανοιχτό προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής 
ακινητοποιείται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος χωρίς καύσιμο και αλυσίδα
Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός

 
 Ø

 4
00 m

m  

 
 Ø

 3
50 m

m  

TS 700
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 11,7 kg 1

Πανίσχυρος αρμοκόφτης για δίσκους κοπής 350 mm. Ό αρμο-
κόφτης είναι εξαιρετικά 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. 

Κωδικός 4224 011 2800 1.389,00 €

TS 800
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 12,7 kg 1

Αρμοκόφτης STIHL για δίσκους κοπής 400 mm. Μέγιστο βάθος το-
μής 145 mm, μειωμένο βάρος χάρη στον προφυλακτήρα μαγνησίου. 
Κατ 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.

Κωδικός 4224 011 2820 1.669,00 €

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ  
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
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Παρελκόμενα  
για αρμοκόφτες
ƒ

•  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 στο φορείο καθοδήγησης,  
χωρίς εργαλεία

Φορείο καθο-
δήγησης 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 ρυθμίζεται 
με ακρίβεια  χιλιοστών.

ΓΙΑ TS 400 
Κωδικός

4224 200 0044

ΓΙΑ TS 410, TS 420, TS 480¡,  
TS 500¡
Κωδικός

4224 200 0043

ΓΙΑ TS 700, TS 800
Κωδικός

4224 200 0033

656,90 €

Κιτ μετατρο-
πής με σύστη-
μα ταχείας 
σύσφιξης
Για φορείο οδήγησης FW 20.

ΓΙΑ TS 400 
Κωδικός

4223 790 0702

163,20 €

ΓΙΑ TS 410, TS 420, TS 480¡,  
TS 500¡
Κωδικός

4250 790 0702

173,40 €

ΓΙΑ TS 700, TS 800
Κωδικός

4224 790 0705

163,20 €

Δείκτης κα-
τεύθυνσης 
κοπής
Για το φορείο οδήγησης 
FW 20.

Κωδικός

4205 007 1009

58,10 €

Προσαρμοζό-
μενο δοχείο 
νερού
13 L. Για το φορείο οδήγησης 
FW 20. Με σύνδεσμο.

Κωδικός

 4224 007 1018

131,60 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελ-
ματίες της 
STIHL

Με το φορείο καθοδή-
γης FW 20 μετατρέπε-
ται εύκολα και γρή-
γορα τον αρμοκόφτη 
χειρός σε τροχήλατο 
αρμοκόφτη με άριστη 
καθοδήγηση. Κατάλ-
ληλο για ξεκούραστη 
πολύωρη εργασία με  
τομές μεγάλου μήκους  
και ακρίβεια χιλιοστού.

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
3 Με δίσκο ρητίνης

 Βασικός εξοπλισμός i = STIHL Injection 4 Βάρος χωρίς καύσιμο και αλυσίδα
 Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο) 5 Μέτρηση κατά ISO 19432

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

125,50 €

Σετ τροχών
Προσαρμόζεται στο μπρο-
στινό στήριγμα. Επιτρέπει 
στήριξη του αρμοκόφτη 
πάνω σε επίπεδες επιφάνει-
ες, οι τροχίσκοι διευκολύ-
νουν την καθοδήγηση, για 
TS 420, TS 500i, TS 700 και 
TS 800.

Κωδικός

4224 007 1014

41,00 €

Δαχτυλίδι 
άξονα  
(δεν απεικονί-
ζονται)
Προσαρμογέας για διαμα-
ντόδισκους. Από ορείχαλκο, 
με οπή 1" για όλους τους αρ-
μοκόφτες με άξονα 20 mm.

Κωδικός

4201 704 7600

2,80 €

Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 308
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Βενζινοκίνητοι αρμοκόφτες 3

TS 420 4238 011 2810 1.189,00 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 4 98 5 109 5 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 500¡ 4250 011 2810 1.289,00 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 4 98 5 112 5 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

TS 700 4224 011 2800 1.389,00 98,5 5,0 / 6,8 – 11,7 4 101 5 113 5 6,6 / 4,5 2-MIX 85,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 800 4224 011 2820 1.669,00 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 4 101 5 113 5 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

Δίσκοι κοπής
ƒ

•  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

Δομικός χάλυβας

Για την κοπή οικοδομικού χάλυβα και  
μεταλλικών προφίλ στις οικοδομές και  
σε επιχειρήσεις κατεργασίας μετάλλου.

Άσφαλτος / όλκιμος χυτοσίδηρος

Δίσκος κοπής για την οδοποιία και την κατα-
σκευή σωληνώσεων, ειδικά σχεδιασμένος για 
την κοπή σωλήνων από όλκιμο χυτοσίδηρο.

Πέτρα

Δίσκος κοπής για πέτρα τοιχοποιίας και γενική 
χρήση στις οικοδομές. Επίσης για υγρή κοπή 
πέτρας χωρίς δημιουργία σκόνης.
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Δίσκοι συνθετικής ρητίνης

Δομικός 
χάλυβας

K-ME

0835 012 7000 8,40 230

0835 010 7000 9,50 300

0835 010 7001 14,70 350

0835 010 7002 24,20 400

Άσφαλτος/  
όλκιμος χυτοσί-
δηρος K-DG

0835 030 7000 9,50 300

0835 030 7001 14,70 350

0835 030 7002 24,20 400

Πέτρα
K-BA

0835 020 7000 9,50 300

0835 020 7001 14,70 350

0835 020 7002 24,20 400

Πέτρα
K-BA 0835 020 7004 17,90 350

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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 Κατάλληλο 1  Η επιλογή του κατάλληλου δίσκου κοπής πρέπει 
να γίνεται επιτόπου, ανάλογα με τον χρησιμο-
ποιούμενο αρμοκόφτη

2  Ακατάλληλος για παρατεταμένη χρήση
– Δεν συνιστάται 3  Για προφίλ με πάχος έως 10 mm, ακατάλληλος 

για παρατεταμένη χρήση

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Διαμαντόδισκοι

Δίσκος κοπής
Universal D-BA80

0835 094 7000 304,00 300

0835 094 7001 351,90 350

0835 094 7002 435,50 400

D-SB80

0835 096 7001 320,30 300

0835 096 7002 366,20 350

0835 096 7003 488,60 400

D-X100 0835 092 7000 250,90 230

D-G80 0835 070 7000 450,80 350

Σκυρόδεμα (B)

D-B10

0835 090 7034 69,40 230

0835 090 7039 100,00 300

0835 090 7040 110,20 350

0835 090 7024 209,10 400

D-B20

0835 090 7043 198,90 300

0835 090 7044 225,40 350

0835 090 7045 230,50 400

D-B60

0835 090 7046 304,00 300

0835 090 7047 351,90 350

0835 090 7048 488,60 400

Άσφαλτος (A)

D-A5

0835 080 7020 163,20 300

0835 080 7021 215,20 350

0835 080 7022 278,50 400

D-A40

0835 081 1002 404,90 300

0835 080 7024 314,20 350

0835 080 7025 419,20 400

D-A80

0835 080 7026 366,20 300

0835 080 7027 467,10 350

0835 080 7028 629,30 400

Δίσκος κοπής Universal

Για τα πιο ποικίλα υλικά στην 
οικοδομή. Συνιστάται επίσης για 
εργασίες απομάκρυνσης υλικών 
σε κατεδαφίσεις και για την αντι-
μετώπιση φυσικών καταστροφών. 
Διατίθεται σε πολλούς τύπους 
για διάφορους τομείς χρήσης. 
Ανθεκτικός και γρήγορος στην 
τομή, δίσκος βάσης με μεταλλικό 
ασημί χρώμα.

Σκυρόδεμα (B)

Για την κοπή σκυροδέματος, τού-
βλων και σκυρόδεμα με εκτεθει-
μένα αδρανή. Επίσης κατάλληλος 
για οπλισμένο σκυρόδεμα και 
οικοδομικά υλικά εν γένει. Διατί-
θενται 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 προστα-
τευτικούς τομείς. Διατίθεται σε 
διάφορες κατηγορίες ισχύος, 
δίσκος βάσης σε μαύρο χρώμα.
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Σύσταση χρήσης 1

D-BA80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-SB80 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

D-X100 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

D-G80 – – – – – – – – ⬤ –

D-B10 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B20 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B60 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

D-A5 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A40 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A80 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

2 3
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα
2 Τιμή χωρίς αρίδα

 Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά. Για nπερισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 394 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Γεωτρύπανα  
στο μικροσκόπιο 
ƒ

Τεχνολογία

01  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 4-MIX® 
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του 
δίχρονου και του τετράχρονου 
κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λίγα 
καυσαέρια, δεν απαιτείται αλλαγή 
λαδιού. Ευχάριστο ηχητικό «χρώμα». 
Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή 
στρέψης.

Άνεση

02  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΜΕ  
ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Φροντίζει για σημαντική μείωση των 
δονήσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετι-
κά ξεκούραστη εργασία.

03  ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο 
του κινητήρα είναι ενσωματωμένα 
στην αριστερή χειρολαβή. Ό χειρι-
σμός του μηχανήματος γίνεται με τα 
δάχτυλα.

04  ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Εφαρμόζει στο σώμα ή στο πόδι 
κατά τη διαδικασία διάτρησης, για 
υψηλή άνεση και ήρεμη, ακριβή 
καθοδήγηση του γεωτρυπάνου. 

Ασφάλεια

05  ΦΡΕΝΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ 
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.

01  Ισχυρός κινητήρας

02  Εργασία χωρίς κόπο

04  Ακριβής  
καθοδήγηση

05 Αυξημένη 
ασφάλεια

03  Άνετος  
χειρισμός

BT 131
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 10,0 kg 1

Γεωτρύπανο μονού χειριστή με φρένο αρίδας QuickStop. Κινητήρας 
4-MIX® με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου, αντιδονητικό πλαίσιο 
λαβής, λαβή χειρισμού με διακόπτη λειτουργίας, σύστημα φίλτραν-
σης αέρα μακράς διαρκείας, μεγάλο μαξιλάρι. Παραδίδεται χωρίς 
αρίδα.

Κωδικός 4313 011 2120 879,00 € 2

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

BT 360
60,3 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 28,8 kg 1

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 1.939,00 € 2

Κατάλληλα καύσιμα  
και λιπαντικά

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 286

Γεωτρύπανα και  
παρελκόμεναr
ƒ

•  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

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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  Βασικός  
εξοπλισμός

1 Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα 3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² 5 Με μαξιλαράκι
2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 4 Παραδίδεται χωρίς αρίδα     Μέχρι εξαντλήσεως  

των αποθεμάτων!

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
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Παρελκόμενα για γεωτρύπανα

Αρίδες γεωτρυπάνου
4404 680 2004 163,20 40

695
BT 106, 

BT 106 C,  
BT 120 C,  

BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Για όλες τις συνθήκες εδάφους.

4404 680 2006 177,50 60

4404 680 2009 198,90 90

4404 680 2012 209,10 120

4404 680 2015 236,60 150

4404 680 2020 250,90 200

4404 680 2030 261,10 300 750

Αρίδες γεωτρυπάνου

       

4400 000 4209 310,10 90

700 BT 360 Για όλες τις συνθήκες εδάφους.

4400 000 4212 314,20 120

4400 000 4215 320,30 150

4400 000 4220 345,80 200

4400 000 4225 362,10 250

4400 000 4228 373,30 280

4400 000 4235 404,90 350

Αρίδα 
φύτευσης

 

4311 680 2515 177,50 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  

BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Ειδική αρίδα για τη διάνοιξη οπών  
φύτευσης. Κυλινδρικό σχήμα.

4445 000 4235 566,10 350 420 BT 360

Αρίδα χαλάρωσης
εδάφους

 

4404 680 1900 198,90 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  

BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Ειδική αρίδα για χαλάρωμα του  
εδάφους και για φύτευση.

4440 000 4200 299,90 400 870 BT 360
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Παρελκόμενα για γεωτρύπανα

Σωλήνες προέκτασης

4313 680 2300 93,80 – 250 BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  

BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Για επιμήκυνση του γεωτρύπανου στη  
διάνοιξη βαθιών οπών.

4311 680 2350 72,40 – 450

4470 000 4205 156,10 – 500

BT 360

4470 000 4210 198,90 – 1.000

Μαξιλαράκι

4313 748 2501 26,30 – –
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Ανταλλακτικό για το υπάρχον  
μαξιλαράκι.

Τσοκ

           

4311 680 4010 450,80 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  

BT 121,  
BT 130,  
BT 131

Για ελικοειδή τρυπάνια έως  
Ø 13 mm. Για τη χρήση τρυπανιών με  
κυλινδρικό μέρος στερέωσης.
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Γεωτρύπανα 4

BT 131 5 4313 011 2120 879,00 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

BT 360 4308 200 0004 1.939,00 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8 / 8,7 – 50 – ⬤ ⬤ – ⬤

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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2 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
4 Παραδίδεται χωρίς αρίδα

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ  
χειρός και  
παρελκόμενα
ƒ

• Για ξυλουργούς και βιοτέχνες,  
εργαζόμενους στις δημοτικές υπηρεσί-
ες και αρχιτέκτονες κήπων και τοπίων

• Για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, για την  
κατασκευή φραχτών και καθισμάτων 
και για την επισκευή ξύλινων κατα-
σκευών

• 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 1

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα και ξυλοτρύπανο. 
Εφοδιασμένο με τσοκ ταχείας σύσφιξης με άνοιγμα 13 mm. Δύο 
ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη 
θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4314 200 0000 565,00 €

BT 45 Γεωτρύπανο οπών φύτευσης
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 4,8 kg 1

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα για τη διάνοιξη οπών 
φύτευσης. Εφοδιασμένο με προσαρμογέα τρυπανιών, πρόσθετη 
λαβή για διάνοιξη οπών φύτευσης. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, 
μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς 
αρίδα.

Κωδικός 4314 200 0001 565,00 €

Σετ  
εξαρτημάτων
Για οπές φύτευσης.

Κωδικός

4314 007 1001

44,20 €

Ξυλοτρύπανα
Από σκληρυμένο μέταλλο, 
πλευρικά τροχισμένα, με 
κοίλη ελίκωση και σπείρωμα 
έναρξης. Με εξάγωνη ουρά.

ΜΗΚΟΣ 320 MM
Ø 13 mm
Κωδικός

4314 682 5013

26,30 €

ΜΗΚΟΣ 460 MM
Ø 19 mm
Κωδικός

4314 682 5019

35,70 €

Ø 22 mm
Κωδικός

4314 682 5022

44,20 €

Ø 25 mm
Κωδικός

4314 682 5025

58,10 €

Αρίδα οπών 
φύτευσης
Εναλλασσόμενη κεφαλή και 
σπείρωμα σύνδεσης M14.  
Μήκος 590 mm.

ΜΗΚΟΣ 590 MM
Ø 3" (76 mm)
Κωδικός

4314 680 1903

104,00 €

Ø 4" (102 mm)
Κωδικός

4314 680 1904

110,20 €

Ø 5" (127 mm)
Κωδικός

4314 680 1905

125,50 €
Προσαρμογέας 
(δεν απεικονί-
ζονται)

ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Κωδικός

4314 682 3900

5,30 €

Λουρί
Ιδανικό για ανάρτηση του 
μηχανήματος, ώστε να έχετε 
τα χέρια ελεύθερα. Για BT 45.

Κωδικός

4314 710 6500

8,40 €

Αορτήρας
Επιτρέπει εύκολη μεταφορά 
του μηχανήματος. Για BT 45.

Κωδικός

4314 710 9000

11,50 €

Τσοκ με  
κλειδί
Πλάτος ανοίγματος 13 mm.

Κωδικός

4314 680 4001

107,10 €
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Δράπανα χειρός 4

BT 45  
Για ξύλο

4314 200 0000 565,00 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 565,00 27,2 0,8 / 1,1 4,8 98 103 7,2 / 6,1 910 2.710 810

ΚΌΦΤΕΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ,  
ΑΡΜΌΚΌΦΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
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Φροντίδα για 
το μηχάνημά 
σας. Με κάθε 
σταγόνα.
ƒ

288  Καύσιμα και λιπαντικά 
για δίχρονους κινητή-
ρες

292  Καύσιμα και λιπαντικά 
για τετράχρονους κι-
νητήρες

293 Απορρυπαντικά

294 Παρελκόμενα  
για καύσιμα και  
λιπαντικά

15

ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 287ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ286



2  Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Μέσα σε αεροστεγή, τεχνικώς εγκε-
κριμένα δοχεία. Σε θερμοκρασία δωματίου έως 20°C, κατά προτίμηση σε 
στεγνό και σκοτεινό χώρο

3 Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας + Κατάλληλο
4 Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος ++ Πολύ κατάλληλο

+++ Εξαιρετικά Κατάλληλο

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Καύσιμα και  
λιπαντικά για 
δίχρονους  
κινητήρες
ƒ

•  Ποιοτικά καύσιμα και λιπαντικά για  
τέλεια απόδοση του κινητήρα

•  Άριστες λιπαντικές ιδιότητες

•  Καύση χωρίς κατάλοιπα

• Ύψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον

Έτοιμο μείγμα καυσίμου 
MotoMix

  

Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους δίχρονους κινητήρες 
STIHL, άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνη-
σης, μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, απρό-
σκοπτη συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές 
γκαζιού. Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική 
λίπανση του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, πλήρως συνθε-
τικό και βιοδιασπάσιμο, για άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Δεν περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες 
και αρωματικές ενώσεις. Φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα 
χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5 
χρόνια 2. Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή:  
Οι δίχρονοι κινητήρες STIHL και το MotoMix STIHL είναι προ-
σαρμοσμένα μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπεριστατωμένες 
δοκιμές όλων των πιθανών χρήσεων.

1 l 3

Κωδικός 7007 874 0100

5 l 3

Κωδικός 7007 874 0101

Δίπλωμα  
ευρεσιτεχνίας  
EP 2031043 1

Παρελκόμε-
να: Σύστημα 
ανεφοδια-
σμού για  
καύσιμο
Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
των μηχανοκίνητων μηχανη-
μάτων STIHL. Για μπιντόνι 
Motomix 5 L, διπλό μπιντόνι 
STIHL και μπιντόνι βενζίνης 
της STIHL με χωρητικότητα 
έως 5 L και όλα τα στόμια 
ρεζερβουάρ με Ø >23,5 mm.

Κωδικός

0000 890 5005

12,60 €

Παρελκόμε-
να: Βοηθητι-
κό εξάρτημα 
εκροής για 
δοχείο 20 L
Κάνουλα εκροής για εύκολη 
και καθαρή δοσολογία και 
μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.

Κωδικός

0000 881 8803

6,30 €
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Λάδι 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

Λάδι  
δίχρονων  
κινητήρων HP
Λάδι κινητήρων με βάση 
ορυκτέλαιο, ειδικά σχε-
διασμένο για τις υψηλές 
απαιτήσεις των μηχανοκί-
νητων μηχανημάτων. Καλές 
ιδιότητες λίπανσης και 
καύσης, JASO-FB, ISO-L-
EGB, αναλογία μείξης 1 :50, 
κατάλληλο για όλους τους 
δίχρονους κινητήρες STIHL.

20 ml (για 1 l)
Κωδικός

0781 319 8400

0,60 €

100 ml (για 5 l)
Κωδικός

0781 319 8401

2,10 €

1 l (για 50 l)
Κωδικός

0781 319 8410

12,60 €

1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη
Κωδικός

0781 319 8411

14,70 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός

0781 319 8433

47,30 €

10 l 3 (για 500 l)
Κωδικός

0781 319 8434

93,80 €

Λάδι δίχρονων  
κινητήρω  
HP Super
Μερικώς συνθετικό λάδι 
«Low Smoke», αναπτυγμένο 
ειδικά για όλους τους δίχρο-
νους κινητήρες STIHL. Με 
εξαιρετικές ιδιότητες εκκίνη-
σης και καθαρή, άκαπνη καύ-
ση. JASO-FD, ISO-L-EGD, 
αναλογία μείξης 1 :50.

100 ml (για 5 l)
Κωδικός

0781 319 8052

2,90 €

1 l (για 50 l)
Κωδικός

0781 319 8053

17,90 €

1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη
Κωδικός

0781 319 8054

21,00 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός

0781 319 8055

59,10 €

10 l 3 (για 500 l)
Κωδικός

0781 319 8056

104,00 €

Λάδι δίχρονων  
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
HP Ultra
Πλήρως συνθετικό λάδι για 
πολύωρη χρήση με ακραία 
καταπόνηση. Εξαιρετικές  
λιπαντικές ιδιότητες, καύση 
χωρίς κατάλοιπα, βιοαποδο-
μήσιμο (πάνω από 60 % σύμ-
φωνα με το OECD 301 B), 
πολύ χαμηλή περιεκτικότητα 
σε θείο, JASO-FB, ISO-L-
EGB, αναλογία μείξης 1:50.

20 ml (για 1 l)
Κωδικός

0781 319 8600

0,90 €

100 ml (για 5 l)
Κωδικός

0781 319 8060

3,20 €

1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη
Κωδικός

0781 319 8061

25,20 €

5 l (για 250 l)
Κωδικός

0781 319 8063

110,20 €

Συμβουλή 
από τους  
επαγγελ-
ματίες της 
STIHL
ΛΆΔΙΆ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
STIHL

Άριστες λιπαντικές  
ιδιότητες και καθαριό-
τητα είναι τα κυριότε-
ρα χαρακτηριστικά σε 
όλα τα λάδια κινητή-
ρων της STIHL. Με συ-
νεπή χρήση του λαδιού 
HP Ultra, το έμβολο 
στο εργαστήριο δοκι-
μών της STIHL δείχνει 
σχεδόν σαν καινούρ-
γιο, ακόμα και μετά 
από αρκετές εκατοντά-
δες ώρες λειτουργίας 
(βλέπε εικόνα).

500 ώρες με HP Ultra

6,30 €

26,30 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας
Βασικές τιμές ανά 100 g

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

4,20 €

3 l
Κωδικός

7020 516 0001

11,50 €

5 l
Κωδικός

0781 516 6002

17,90 €

20 l 1

Κωδικός

0781 516 6006

61,20 €

200 l 1

Κωδικός

0781 516 6003

524,30 €

Λάδι αλυσίδας 
SynthPlus
Μερικώς συνθετικό λιπαντικό 
που εξασφαλίζει εξαιρετική 
προστασία από φθορά και 
ρητινοποίηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ρευστό 
έως –25 °C, παρασκευασμέ-
νο από νωπά λάδια υψηλής  
ποιότητας.

1 l
Κωδικός

0781 516 2000

6,30 €

3 l
Κωδικός

0781 516 2012

14,70 €

5 l
Κωδικός

0781 516 2002

21,00 €

20 l 1

Κωδικός

0781 516 2004

78,50 €

60 l
Κωδικός

0781 516 2005

194,80 €

Λάδι αλυσίδας 
BioPlus

    

Ένα λάδι ιδιαίτερα φιλικό  
για το περιβάλλον, με βάση 
φυτικά έλαια, με εξαιρετικές 
ιδιότητες λίπανσης και 
πρόσφυσης. Ταχεία βιολο-
γική διάσπαση στο έδαφος, 
διακρίθηκε μεταξύ άλλων 
με το Ευρωπαϊκό Σήμα Πε-
ριβάλλοντος, δοκιμασμένο 
κατά OECD 301 B. 

1 l
Κωδικός

0781 516 3001

8,40 €

3 l
Κωδικός

0781 516 3002

21,00 €

5 l
Κωδικός

0781 516 3004

28,40 €

20 l 1

Κωδικός

0781 516 3007

104,00 €

Βοηθητικά 
εξαρτήματα 
εκροής για 
λάδι λίπαν-
σης αλυσίδας
Για εύκολη και καθαρή  
δοσολογία και μετάγγιση.

Για 20 l, στρόφιγγα εκροής
Κωδικός

0000 881 0119

7,30 €

Superlub FS
Γράσο υψηλών επιδόσεων 
για χορτοκοπτικά και κοπτικά 
μηχανήματα της STIHL. 

Σωληνάριο, 40 g
Κωδικός

0781 120 1022

3,60 €

Σωληνάριο, 80 g
Κωδικός

0781 120 1117

4,20 €

Σωληνάριο, 225 g
Κωδικός

0781 120 1118

11,50 €

Multilub
Γράσο πολλαπλών χρή-
σεων για όλα τα ψαλίδια 
μπορντούρας και τα ηλεκτρι-
κά αλυσοπρίονα STIHL. 

Σωληνάριο, 40 g
Κωδικός

0781 120 1021

3,60 €

Σωληνάριο, 80 g
Κωδικός

0781 120 1109

4,20 €

Σωληνάριο, 225 g
Κωδικός

0781 120 1110

11,50 €
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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

Αξιόπιστα, δυνατά,  
καθαρά:

Εμείς ξέρουμε, τι χρειάζεται ένας κινητήρας: Χάρη στην 
υψηλή ειδίκευσή μας στους κινητήρες και στα καύσιμα, 

εμείς στην STIHL είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε 
προϊόντα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που σέβονται 
τον άνθρωπο, τη μηχανή και το περιβάλλον. Πιο συγκε-
κριμένα, αυτό σημαίνει: αξιόπιστη λειτουργία, εξαιρετική 
ισχύς, χαμηλή φορά και καθαρή καύση.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΆΞΗΣ ΣΤΗΝ STIHL
Στους εξωτερικούς χώρους, τα μηχανήματα STIHL 
δοκιμάζονται κάτω από τις πιο ποικίλες συνθήκες 
λειτουργίας.

ΆΝΆΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ STIHL
Στο υπερσύγχρονο Κέντρο Ανάπτυξης 
της STIHL, που διαθέτει δικό του 
φυσικοχημικό εργαστήριο, εργάζονται 
πάνω από 500 συνεργάτες. 

ΕΓΚΆΤΆΣΤΆΣΕΙΣ  

ΔΟΚΙΜΩΝ STIHL
Σε περισσότερα από 100 δοκιμαστή-
ρια, τα μηχανήματα STIHL υποβάλλο-
νται σε εκτενείς δοκιμές λειτουργίας 
και αντοχής.

Γρασαδόρος
Για ακριβή λίπανση.

Κωδικός

1108 890 2500

10,50 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Καύσιμα και  
λιπαντικά για 
τετράχρονους 
κινητήρες
ƒ

• Λειτουργία χωρίς τριβή 

•  Ιδανική λίπανση όλων των  
εξαρτημάτων, χαμηλή κατανάλωση

•  Ύψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον

Απορρυπαντικά
ƒ

• Ειδικές συνθέσεις για όλες τις εργασί-
ες καθαρισμού  

•  Άριστη προστασία από διάβρωση

•  Αποτελεσματικά λιπαντικά για πολλές 
εφαρμογές

SAE 30
Λάδι κινητήρων υψηλών 
επιδόσεων για όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας στον 
τομέα της κηπουρικής, από 
βασικά λάδια και πρόσθετα 
υψηλής ποιότητας για άριστη 
λίπανση και χαμηλή κατανά-
λωση, API SJ/CF.

500 ml
Κωδικός

0781 309 2001

4,00 €

600 ml
Κωδικός

0781 309 2002

4,60 €

1,4 l
Κωδικός

0781 309 0012

10,50 €

10 W-30
Λάδι κινητήρων υψηλών  
επιδόσεων για ευρύ φάσμα 
από συνθήκες λειτουργίας, 
αναπτυγμένο ειδικά για τις 
απαιτήσεις των τετράχρονων 
κινητήρων. Εξαιρετικές ιδιό-
τητες λίπανσης και καύσης, 
χρησιμοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους σε 
θερμοκρασίες έως 30 °C.

500 ml
Κωδικός

0781 309 1001

4,00 €

600 ml
Κωδικός

0781 309 1000

4,50 €

1,4 l
Κωδικός

0781 309 1002

10,20 €

Superclean
Σπρέι διπλής δράσης: Αφε-
νός διάλυση ρητίνης και ρύ-
πων, αφετέρου λίπανση και 
προστασία από τη διάβρωση. 
Για κοπτικά εξαρτήματα, μα-
χαίρια ψαλιδιών μπορντού-
ρας και αλυσοπρίονα.

Δοχείο, 50 ml
Κωδικός

0782 420 1001

4,70 €

Δοχείο, 300 ml
Κωδικός

0782 420 1002

10,50 €

Multispray
Σπρέι πολλαπλών δράσεων 
για λίπανση, διάλυση ρύπων 
και κολλημένων εξαρτη-
μάτων, αντιδιαβρωτική 
προστασία, σπρέι επαφής 
και διεισδυτικό λάδι.

Δοχείο, 400 ml
Κωδικός

0730 411 7000

7,30 €

Varioclean
Ειδικό απορρυπαντικό για  
τη διάλυση και απομάκρυνση 
υπολειμμάτων βιολογικού 
λαδιού και για το εξωτερικό 
καθάρισμα περιβλημάτων 
και φίλτρων STIHL HD2  
(λευκό), συρμάτινων φίλτρων 
(ασημί) ή φίλτρων από PA 
(λευκό).

Φιάλη ψεκασμού, 500 ml
Κωδικός

0000 881 9400

8,40 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παρελκόμενα 
για καύσιμα και 
λιπαντικά
ƒ

•  Πιο εύκολη μεταφορά καυσίμων  
και λιπαντικών

•  Ανεφοδιασμός χωρίς απώλειες

•  Αξιόπιστος εξοπλισμός για  
επαγγελματίες και ιδιώτες χρήστες

Μπιντόνι  
βενζίνης
Δοχεία σε διάφορα σχήματα 
και χρώματα. Εγκεκριμένο 
από τον ΟΗΕ.

3 L, διαφανές
Κωδικός

0000 881 0204

6,30 €

5 L, διαφανές
Κωδικός

0000 881 0202

8,40 €

5 L, πορτοκαλί
Κωδικός

0000 881 0200

8,40 €

10 L, διαφανές
Κωδικός

0000 881 0212

10,50 €

20 L, διαφανές
Κωδικός

0000 881 0209

21,00 €

Παρελκόμενα:  
Σωλήνας 
εκροής 
(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Κωδικός

0000 881 0217

3,20 €

Διπλό  
μπιντόνι, 
πορτοκαλί 
Standard
Διπλό δοχείο για 5 L καύσιμο 
και 3 L λάδι αλυσίδας. Εγκε-
κριμένο από τον ΟΗΕ.

Κωδικός

0000 881 0111

28,40 €

Διπλό  
μπιντόνι, 
πορτοκαλί 
Profi
Επαγγελματική έκδοση 
με δύο επιπλέον στόμια 
εκροής για εργαλεία και 
σύστημα ανεφοδιασμού (δεν 
περιλαμβάνονται τα ίδια τα 
εργαλεία και το σύστημα 
ανεφοδιασμού).

Κωδικός

0000 881 0113

35,70 €

Παρελκόμενα:  
Σωλήνας 
εκροής 
(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Μαύρο, με καπάκι.

Κωδικός

0000 881 0128

4,70 €

Διπλό  
μπιντόνι, 
διαφανές 
Standard
Διπλό δοχείο για 5 L καύσιμο 
και 3 L λάδι αλυσίδας. Εγκε-
κριμένο από τον ΟΗΕ.

Κωδικός

0000 881 0120

28,40 €

Διπλό  
μπιντόνι,  
διαφανές 
Profi
Επαγγελματική έκδοση 
με δύο επιπλέον στόμια 
εκροής για εργαλεία και 
σύστημα ανεφοδιασμού (δεν 
περιλαμβάνονται τα ίδια τα 
εργαλεία και το σύστημα 
ανεφοδιασμού).

Κωδικός

0000 881 0123

36,80 €

Παρελκόμενα:  
Σωλήνας 
εκροής 
(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Μαύρο, με καπάκι.

Κωδικός

0000 881 0128

4,70 €

ΔΙΠΛΟ 
ΜΠΙΝΤΟΝΙ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 
ΜΙΚΡΟ
Μικρό διπλό δοχείο για 3 L 
καύσιμο και 1,5 L λάδι αλυ-
σίδας. Με έγκριση ΟΗΕ, πε-
ριλαμβάνει σωλήνες εκροής, 
κατάλληλο για συστήματα 
ανεφοδιασμού STIHL.

Κωδικός

0000 881 0124

16,80 €

Φιάλη  
ανάμειξης
Για εύκολη μείξη και ανεφο-
διασμό μικρών ποσοτήτων 
καυσίμου έως 1 L. Λεπτό ρύγ-
χος εκροής, μεγάλο στόμιο 
πλήρωσης, διαβάθμιση πάνω 
στη φιάλη και στο  
καπάκι, κλείνει.

Κωδικός

0000 881 9411

5,30 €

Μεζούρα
Για την παρασκευή  
μείγματος καυσίμου.

Για την παρασκευή  
ποσοτήτων έως 5 L
Κωδικός

0000 881 0186

1,00 €

Για την παρασκευή  
ποσοτήτων έως 25 L
Κωδικός

0000 881 0182

5,30 €

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

2,90 €

Για πρακτική φύλαξη  
εργαλείων. Για διπλό  
μπιντόνι Standard.

Κωδικός

0000 881 0127

2,70 €

Σύστημα ανε-
φοδιασμού 
για λάδι 
αλυσίδας
Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
μηχανημάτων χωρίς υπερ-
χείλιση. Για όλα τα στόμια 
ρεζερβουάρ Ø > 23,5 mm.

Κωδικός

0000 890 5004

13,70 €

Σύστημα  
ανεφοδιασμού 
για καύσιμο
Για τον εύκολο ανεφοδιασμό 
των μηχανοκίνητων μηχανη-
μάτων STIHL. Για μπιντόνι 
Motomix 5 L, διπλό μπιντόνι 
STIHL και μπιντόνι βενζίνης 
της STIHL με χωρητικότητα 
έως 5 L και όλα τα στόμια 
ρεζερβουάρ με Ø > 23,5 mm.

Κωδικός

0000 890 5005

12,60 €

Παρελκόμενα:  
Ροδέλα  
απόστασης 
(ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Για αλυσοπρίονα τύπου 
MS 200.

Κωδικός

0000 894 6301

1,80 €

Μεταλλικό 
μπιντόνι
Δοχείο 20 L εγκεκριμένο 
από τον ΟΗΕ.

Κωδικός

0000 881 0205

42,00 €

Παρελκόμενα:  
Εύκαμπτο 
στόμιο εκροής 
(ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Κωδικός

0000 881 0211

12,60 €
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ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΚΡΑΤΗΜΑ. ΣΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ.
ƒ

298 Εργαλεία χειρός  
και παρελκόμενα  
δασικών εργασιών
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5 Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
6 Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 395
⑦ Διαθέσιμο ΑΠO Άνοιξη 2020

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Βάρος με λεπίδα, χωρίς μπαταρία και σύστημα μεταφοράς
2 Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα

   Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων! 3 Τιμή K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4 Τιμή K σύμφωνα με την EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ASA 65
  6

36 V • 0,74 kg 1

Γρήγορο και δυνατό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για την 
κοπή κλημάτων και παρόμοιων ξυλωδών φυτών. Για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες, στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο, εργονομικό σχή-
μα λαβής, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο άνοιγμα λεπίδας, απλή αλλαγή 
λεπίδας. Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα.

ASA 65 ΧΏΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΌΡΤΊΣΤΉ 
1.429,00 €Κωδικός 4861 011 6221

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ASA 85
  6

36 V • 0,98 kg 1

Ίσχυρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος για κλαδιά με 
διάμετρο έως 45 mm. Ίδανικό για κλάδεμα σε δημόσιους χώρους 
πρασίνου, στην οπωροκαλλιέργεια, σε φυτώρια δέντρων και στην 
αμπελουργία. Στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο, εργονομικό σχήμα 
λαβής, άνοιγμα λεπίδας τεσσάρων θέσεων. Παραδίδεται σε  
ανθεκτική πλαστική βαλίτσα.

ASA 85 ΧΏΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΌΡΤΊΣΤΉ 
1.559,00 €Κωδικός 4861 011 6201

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ASA 65
Ψαλίδι χωρίς σύστημα μεταφοράς, μονάδα ελέγχου και βαλίτσα.

Κωδικός 4861 740 5100 977,00 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ASA 85
Ψαλίδι χωρίς σύστημα μεταφοράς, μονάδα ελέγχου και βαλίτσα.

Κωδικός 4861 740 5110 1.080,00 €
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Επαναφορτιζόμενα ψαλίδια κλαδέματος

ASA 65 4861 011 6221 1.429,00 5 36 0,75 1 70,0 2,5 / 2,5 5 30 1,6

ASA 85 4861 011 6201 1.559,00 5 36 0,98 1 70,0 2,5 / 2,5 5 45 1,5

επαναφορτιζόμενος κόφτης κλαδιών

GTA 26 NEO⑦ GA01 011 6908 99,00 5 10,8 1,2 2 77,0 2,9 / 2,8 4 – –

Σετ GTA 26
ME As 2 και Al 1 NEO GA01 011 6918 159,00 10,8 1,45 2 77,0 2,9 / 2,8 4 – –

NEO

gta 26
 6

10,8 V • 1,2 kg 2

Πολύπλευρος επαναφορτιζόμενος κόφτης κλαδιών. Για κλάδεμα δέ-
ντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με 
αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθη-
τική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς 
εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, 
ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως 
χωριστό μηχάνημα.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x φορτιστής AL 1 
1 x λάμα Light, 10 cm 
1 x αλυσίδα 1/4"-PM3, 10 cm 
1 x Multioil Bio, 50 ml 
1 x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020 

GTA 26 ΜΉΧΑΝΉΜΑ ΧΏΡΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΊ ΦΌΡΤΊΣΤΉ, ΜΕ Multioil Bio, 50 ml
Μήκος λάμας  10 cm

99,00 €Κωδικός GA01 011 6908

ΣΕΤ GTA 26
Μήκος κοπής  10 cm

159,00 €Κωδικός GA01 011 6918

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 8

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

298 299
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 2  Εργασίες κοπής σε αμπέλια
3 Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής

1  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κοπής  
«ψαλιδισμός» (με παράλληλες λεπίδες) και «ακμονοειδής κοπή»  
(με λεπίδα και σιαγόνα), βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 403

4 Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά και λουλούδια)
5 Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι και φράχτες)
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Ψαλίδια κήπου Bypass 1

PG 10

0000 881 3604 11,50 22 230 20 + + ++ + Κόφτης συρμάτων,  
κλείδωμα με το ένα χέρι

PG 20   

0000 881 3637 30,50 22 240 25 ++ ++ ++ +++ Κόφτης συρμάτων,  
κλείδωμα με το ένα χέρι

PG 30   

0000 881 3638 49,40 22 255 25 +++ +++ ++ +++
Κόφτης συρμάτων,  

κλείδωμα με το ένα χέρι, 
αυλάκι χυμών

Ψαλίδια κήπου Amboss 1

PG 25   

0000 881 3639 28,40 20 260 15 + +++ + ++ Κλείδωμα με το ένα χέρι
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Ψαλίδι κλαδέματος Bypass 1

Pb 10   

0000 881 3669 45,20 60 1.000

35 +++ +++ ++ ++
Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας 
κραδασμών για την προστασία  

των αρθρώσεων, αυλάκωση  
στη σταθερή λεπίδαPb 11   

0000 881 3670 56,10 75 1.150

Pb 20   

0000 881 3664 93,80 80 1.125 42 ++ ++ ++ ++
Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας 
κραδασμών για την προστασία  

των αρθρώσεων

pb 30   

0000 881 6500 114,20 83 1.695 50 +++ +++ ++ +++
Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας 
κραδασμών για την προστασία  

των αρθρώσεων, αυλάκωση  
στη σταθερή λεπίδα

Ψαλίδι κλαδέματος Amboss 1

Pb 25   

0000 881 3653 78,50 80 1.245 40 – ++ – ++ Μηχανισμός πολλαπλασιασμού 
της δύναμης

Pb 35   

0000 881 3665 120,40 80 1.460 48 – +++ – +++ Μηχανισμός πολλαπλασιασμού 
της δύναμης

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

300 301

16



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ψαλίδα 
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, 
ρύθμιση της σύνδεσης των 
λεπίδων χωρίς εργαλεία, 
λαβή από ξύλο οξιάς, απο-
σβεστήρας τέρματος.

Κωδικός

0000 881 3671

61,20 €

Θήκη ζώνης
Για τα ψαλίδια κήπου STIHL 
PG 10, PG 20, PG 30 και  
PG 25. Δέρμα, μαύρο. 

Κωδικός

0000 881 3644

15,80 €

Σφήνα  
υλοτομίας  
από αλουμίνιο
112 x 4 cm. 190 g.  
Με νύχια για καλύτερο  
κράτημα στο ξύλο.

Κωδικός

0000 881 2201

9,50 €

Κλαδευτικά 
πριόνια

  

Λεπίδα 32 cm, 230 g, για 
κλαδιά έως Ø 150 mm. Από 
σκληρυμένο ανθρακούχο  
χάλυβα, για πολύ γρήγορο 
πριόνισμα και λείες επιφά-
νειες κοπής. Τμηματική  
οδόντωση με ενδιάμεσες 
εσοχές, αγκιστροειδής  
λαβή από ξύλο οξιάς.

Κωδικός

0000 881 4111

33,70 €

Στρεπτή σφή-
να σχισίματος 
από αλουμίνιο

  

22 cm, 920 g. Μέγιστη απο-
τελεσματικότητα στο σχίσιμο 
χάρη στο στρεπτό σχήμα. 
Αιχμή καθοδήγησης και  
νύχια συγκράτησης για  
εξαιρετικά καλό κράτημα 
σε παγωμένο ξύλο, σφυ-
ρηλατημένο για τεράστια 
σταθερότητα και μικρό 
βάρος, στρογγυλή επιφάνεια 
κρούσης.

Κωδικός

0000 881 2221

53,10 €

Σφήνα υλο-
τομίας από 
αλουμίνιο

  

980 g. Σφυρήλατη, μαζί  
με ένθετο και κρίκο. 

Κωδικός

0000 890 9200

40,00 €

Άγκιστρο  
χειρός

  

35 cm, 500 g. Για το σήκωμα 
και την τακτοποίηση  
καυσόξυλων, μικρών κορμών 
και κορμών κομμένων σε  
φέτες. Λαβή από ξύλο  
μελιάς, γερμανικό σχήμα. 

Κωδικός

0000 881 2800

35,70 €

Πτυσσόμενο 
πριόνι PR 16
Λεπίδα 16 cm, 160 g, για 
κλαδιά έως Ø 65 mm. Για 
γρήγορο και ακριβές πριό-
νισμα. Ίαπωνική οδόντωση 
τριών πλευρών, παλμικά 
σκληρυμένος επιχρωμιωμέ-
νος χάλυβας, κωνικό σχήμα 
λάμας, εργονομική μαλακή 
λαβή, πτυσσόμενη λάμα, 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

Κωδικός

0000 881 8700

28,40 €

Σφήνες υλο-
τομίας 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.

22 cm, 600 g
Κωδικός

0000 881 2222

29,40 €

24 cm, 800 g
Κωδικός

0000 881 2223

38,90 €

26 cm, 1.000 g
Κωδικός

0000 881 2224

45,20 €

Πλαστικές 
σφήνες υλο-
τομίας και 
κοπής

  

Ανθεκτικό στην κρούση, 
ακόμα και σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες. Από πολυαμίδιο, 
με υφή επιφάνειας που πα-
ρεμποδίζει την εξώθηση της 
σφήνας, τρία διαφορετικά 
μήκη για κορμούς μεσαίας 
και μεγάλης διαμέτρου, 
αυξημένη γωνία σφήνας.

19 cm
Κωδικός

0000 881 2212

13,70 €

23 cm
Κωδικός

0000 881 2213

21,00 €

25 cm
Κωδικός

0000 881 2214

22,00 €

Ακονόπετρα
Για ψαλίδια κλαδέματος,  
ψαλίδια κήπου, ψαλίδια 
μπορντούρας καθώς και για 
λεπτομερές ακόνισμα σε 
δρεπάνια, ξεφλουδιστήρια 
και τσεκούρια. Με χονδρό-
κοκκο και λεπτόκοκκο  
τμήμα, χρησιμοποιείται  
με λάδι και με νερό.

Κωδικός

0000 881 6001

12,60 €

Τροχιστικό 
3-σε-1
Για ψαλίδια κλαδέματος και 
ψαλίδια κήπου, τσεκούρια 
και πελέκια. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης 
για μαχαίρια και οικιακά 
ψαλίδια. Εργονομικός σχε-
διασμός για απλή χρήση και 
επαγγελματικό αποτέλεσμα. 
Όχι κατάλληλο για ASA 65 
και ASA 85.

Κωδικός

0000 881 9801

17,90 €

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ πριόνι PR 40 CT
  

Επαγγελματικό πριόνι για τηλεσκοπικό κοντάρι, με σκληρή επιχρω-
μίωση για μόνιμη αιχμηρότητα. Λείανση υψηλών προδιαγραφών με 
ενδιάμεσα κενά για την αποφυγή της ενσφήνωσης.

Κωδικός 0000 881 4141 93,80 €

Τηλεσκοπικό πριόνι PR 38 CT
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 58,10 €

Μηχανικό κλαδευτικό  
πριόνι
Περίπου 630 g. Εξαιρετικά στιβαρό μεταλλικό περίβλημα. Με 
αντιδιαβρωτική προστασία, λεπίδα που κινείται εξ αποστάσεως 
και κόβει προς τα κάτω, σημεία στήριξης και στις δύο πλευρές για 
ακριβή καθοδήγηση στην τομή, συρματόσχοινο  
χειρισμού, εγκάρσια λαβή και πρόσθετο ράουλο.

Κωδικός 0000 881 3673 48,40 €

Τηλεσκοπικός σωλήνας 456 cm
  

184 – 456 cm. Ώοειδής σωλήνας υψηλής αντοχής από αλουμίνιο 
με μοχλό σύσφιγξης και μηχανισμό σταθεροποίησης για ρύθμιση 
του μήκους χωρίς διαβαθμίσεις. Καλοζυγισμένο για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Επένδυση με καουτσούκ σε μεγάλο μήκος για προστασία 
από το κρύο και σταθερό κράτημα.

Κωδικός 0000 881 4113 152,00 €

Τηλεσκοπικός σωλήνας 320 cm
  

175 – 320 cm, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος. Για εργασίες σε ύψος 
έως περίπου 5 m. Ανθεκτικός σωλήνας δύο τεμαχίων από αλουμίνιο  
Ø 30 mm/27 mm. Εξαιρετικά στιβαρός αλλά εύχρηστος τεντωτή-
ρας από χάλυβα, με επένδυση από καουτσούκ στα σημεία λαβής.

Κωδικός 0000 881 6101 89,80 €

Κλαδευτικά 
πριόνια
Για γρήγορο και ακριβές 
πριόνισμα. Ίαπωνική οδόντω-
ση τριών πλευρών, παλμικά 
σκληρυμένος επιχρωμιωμέ-
νος χάλυβας, κωνικό σχήμα 
λάμας, εργονομική μαλακή 
λαβή, αντιδιαβρωτική προ-
στασία, με θήκη που φοριέ-
ται και στις δύο πλευρές.

Με ίσια λεπίδα για γενική 
χρήση στην κηπουρική, στη 
γεωργία και στις οικοδομές.

PR 24
24 cm, 305 g, Ø κλαδιών έως 100 mm
Κωδικός

0000 881 8701

53,10 €

PR 33
33 cm, 370 g, Ø κλαδιών έως 150 mm
Κωδικός

0000 881 8702

54,10 €

Με καμπύλη λεπίδα για πρι-
όνισμα χωρίς πίεση, π.χ. για 
την περιποίηση δέντρων.

PR 27 C
27 cm, 358 g, Ø κλαδιών έως 120 mm
Κωδικός

0000 881 8703

70,40 €

PR 33 C
33 cm, 391 g, Ø κλαδιών έως 150 mm
Κωδικός

0000 881 8704

73,40 €

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

302 303
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Άγκιστρο 
αλουμινίου

  

70 cm, 580 g. Για εργονομι-
κή μετακίνηση και ανύψωση 
μικρών κορμών δέντρων και 
τεμαχίων ξύλου. Από κράμα 
αλουμινίου υψηλής αντοχής 
με εύχρηστη πλαστική λαβή. 
Πρόσθετος γάντζος στην 
άκρη της λαβής για καλύτε-
ρο κράτημα του ξύλου.

Κωδικός

0000 881 2805

93,80 €

Γάντζος  
στοιβασίας 
FP 10

  

Για την ανύψωση, τη μεταφο-
ρά και το στοίβαγμα πριστής 
ξυλείας. Λαβή υψηλής 
άνεσης.

Κωδικός

0000 881 4401

29,40 €

Δρεπανομά-
χαιρο
Συνολικό μήκος 44 cm, 
μήκος λεπίδας 32 cm, 650 g. 
Κατάλληλο για την περιποί-
ηση νεαρών δέντρων και την 
εκσκαφή χαμηλών φυτών. Με 
δερμάτινη προστατευτική 
λαβή.

Κωδικός

0000 881 3400

23,20 €

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

24,20 €

Αρπάγη χει-
ρός FP 20

  

Άνοιγμα 20 cm. Για τη  
μετακίνηση ξυλείας, με γω-
νιακή λαβή υψηλής άνεσης. 
Σκληρυμένες αιχμές.

Κωδικός

0000 881 3005

33,70 €

Λοιπά παρελκόμενα

ΌΠΏΣ ΣΕΤ ΤΡΌΧΊΣΜΑΤΌΣ ΚΑΊ ΛΊΜΕΣ ΓΊΑ  
ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΚΌΠΉΣ, ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 92 

Λοστός
  

Για ανατροπή του δέντρου 
πάνω στη λωρίδα θραύσης 
προς την επιθυμητή κατεύ-
θυνση, με γάντζο για το  
κύλισμα κορμών. Από ειδικό 
κράμα χάλυβα. 

76 cm, 1.800 g
Κωδικός

0000 881 2701

58,10 €

130 cm, 3.400 g
Κωδικός

0000 881 2700

104,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 1 Μαζί με προστατευτική θήκη 300 g 3 Με σαμούτσα
2  Για αυτά τα εργαλεία χειρός μπορείτε να 

βρείτε σετ ανταλλακτικής λαβής με προ-
φυλακτήρα λεπίδας στον αντιπρόσωπο

+ Κατάλληλο +++ Εξαιρετικά κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο –  Δεν συνιστάται
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Κλασικά

Τσεκούρι δασοκόμου AX 6

0000 881 1969 27,30 40 600 Φράξος + – + – – –

Πελέκι δασοκόμου AX 10

0000 881 1971 42,00 60 1.000 Φράξος ++ + + – – –

Πελέκι δασοκόμου AX 16 S

0000 881 1957 104,00 70 1.550 1 Άσπρη  
καρυδιά ++ ++ ++ + – –

Πελέκια σχισίματος 
Άριστο σχίσιμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές σχήμα της κεφαλής.

Τσεκούρι σχισίματος AX 13 C

0000 881 1914 54,10 50 1.250 2 Φράξος + – ++ – – –

Πελέκι σχισίματος AX 28 CS

0000 881 2014 82,60 80 2.800 1 Άσπρη  
καρυδιά + – +++ +++ – +

Σφύρα σχισίματος 
Σφυρήλατη κεφαλή σφύρας με δόντι αναμόχλευσης. Πολύ μεγάλη επιφάνεια κεφαλής για ασφαλή εισαγωγή σφηνών από αλουμίνιο ή πλαστικό.

Σφύρα σχισίματος AX 30 C

0000 881 2009 36,80 85 3.000 Φράξος – – ++ +++ +++ ++

Σφύρα σχισίματος AX 33 CS

0000 881 2011 93,80 90 3.300 1 Άσπρη  
καρυδιά

– – ++ +++ +++ +++

Υψηλή τεχνολογία

Τσεκούρι δασοκόμου AX 6 P 3

0000 881 6801 64,30 37 640 Πολυαμίδιο ++ – + – – –

Πελέκι δασοκόμου AX 15 P

0000 881 6701 100,00 73 1.450 Πολυαμίδιο ++ ++ ++ + – –

Πελέκι σχισίματος AX 20 PC

0000 881 6602 110,20 75 1.950 Πολυαμίδιο + + +++ ++ – +

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

+ Κατάλληλο +++ Εξαιρετικά κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο –  Δεν συνιστάται

Μετροταινίες
  

Automatic: Αυτόματο τύλιγ-
μα, μεταλλικό περίβλημα.

Μήκος 15 m
Κωδικός

0000 881 0800

57,10 €

Μήκος 20 m
Κωδικός

0000 881 0804

61,20 €

Μήκος 25 m
Κωδικός

0000 881 0801

69,40 €

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

13,70 €

Δερμάτινες 
ζώνες εργα-
λείων
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

21,00 €

Βλέπε σελίδα

71
ΛΕΙΖΕΡ 2-ΣΕ-1

Για αποτελεσματικό 
έλεγχο της κατεύ-
θυνσης πτώσης και 
χρήσιμο βοήθημα για 
τον τεμαχισμό καυσό-
ξυλων.

Στυλό κιμωλίας
Σε προειδοποιητικό χρώμα. 
Μεταλλικός σφιγκτήρας 
κιμωλίας, στιβαρό περίβλημα 
από συνθετικό υλικό (ABS) 
με μεγάλη αντοχή στην 
κρούση, για κιμωλίες με  
Ø 11 – 12 mm.

Κωδικός

0000 881 1602

8,40 €

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

25,20 €

Θήκες
Για τη φύλαξη σφηνών και  
μετροταινίας. Με μονωμένη, 
επενδυμένη πλάτη.

Κωδικός

0000 881 0514

16,80 €

Θήκη
Για αρπάγη χειρός ή τσιγκέλι 
συρσίματος. Με μονωμένη, 
επενδυμένη πλάτη.

Κωδικός

0000 881 0515

12,60 €

Χαρακτικό 
μαχαίρι
Μήκος λάμας 8,5 cm.  
Για τη χάραξη κορμών.  
Πτυσσόμενη λεπίδα.

Κωδικός

0000 881 1400

31,50 €

Θήκη  
μετροταινίας
Για όλες τις μετροταινίες 
STIHL. Από ανθεκτικό  
πλαστικό. 

Κωδικός

0000 881 0701

6,30 €

Θήκη  
παχύμετρου
Μονωμένη πλάτη από άκα-
μπτο πλαστικό με επένδυση 
από δέρμα για την καλύτερη 
δυνατή άνεση στη χρήση. 

Κωδικός

0000 881 0517

10,50 €

Μετροταινία
  

Μήκος 15 m. Automatic Plus: 
Μετροταινία που απλώνεται 
εύκολα και τυλίγεται αυτόμα-
τα, σε πλαστικό περίβλημα.

Κωδικός

0000 881 0802

63,20 €

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΧΕΊΡΌΣ ΚΑΊ  
ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΔΑΣΊΚΏΝ ΕΡΓΑΣΊΏΝ

306 307
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ƒ

311 Ενδύματα εργασίας  
για χειριστές  
αλυσοπριόνων

324 Ενδύματα εργασίας  
για χειριστές  
μηχανημάτων

326 Προειδοποιητική  
ενδυμασία

328 Ενδύματα προστασίας 
από τις καιρικές συν-
θήκες και ισοθερμικά

331  Διαστάσεις και μεγέθη

332  Παπούτσια εργασίας 
χωρίς προστασία από 
κοψίματα

333 Προστατευτικά  
άρβυλα για χειριστές 
αλυσοπριόνων

335  Προστασία προσώπου, 
ακοής και κεφαλιού,  
προστατευτικά γάντια 
και γάντια εργασία

17
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1  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.)

2  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες προστασίας στα ενδύματα 
προστασίας από κοψίματα, βλέπε σελίδα 404

 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 396 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας στο μικρο-
σκόπιο 
ƒ

04  Τέλεια  
εφαρμογή

03 Φιλικότητα  
προς τον  

χρήστη

05 Καλή ορατότητα

01 Στιβαρό 
υλικό  

που  
αναπνέει 

05 Αυξημένη 
ασφάλεια

Τεχνολογία

01  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Τα υλικά που αναπτύσσουμε προσφέρουν υψηλή προστασία 
από αγκάθια, νερό, άνεμο και κρύο, χωρίς να μειώνονται οι ιδι-
ότητες αναπνοής και η άνεση. Ή φιλικότητα των υλικών προς το 
δέρμα πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® 100.

02  ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   
Ισοθερμικά ενδύματα με έξυπνες λύσεις για τις απαιτήσεις του 
χρήστη – όπως, για παράδειγμα, τα ρυθμιζόμενα ανοίγματα αε-
ρισμού, το στιβαρό ύφασμα στα σημεία υψηλής καταπόνησης 
όπως τα γόνατα και οι αγκώνες. Πολλά από τα πρωτοποριακά 
μας προϊόντα για ειδικές χρήσεις έχουν υποβληθεί για έκδοση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Άνεση

03  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ 
Τα ενδύματα STIHL για προστασία έναντι κοπής πλένονται 
στους 60 βαθμούς και μπορούν να στύβονται στις 400 στρο-
φές (το πολύ). Ή υψηλή θερμοκρασία του νερού βοηθά για να 
απομακρυνθούν λάδια και ρητίνες. Τα υλικά στεγνώνουν γρήγο-
ρα και οι ελαστικές ίνες φροντίζουν για υψηλή άνεση. Τα υλικά 
έχουν ελεγχθεί για φιλικότητα προς το δέρμα και ικανοποιούν 
το πρότυπο Ökotex 100.

04  Η STIHL ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ 
ΝΟΥΜΕΡΑ 
Οι φόρμες μας διατίθενται και σε ενδιάμεσα μεγέθη και κατό-
πιν ειδικής παραγγελίας. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε διάφορα 
σχέδια, προσαρμοσμένα στους διάφορους σωματότυπους. Οι 
φόρμες της ανώτερης κατηγορίας είναι εξαιρετικά κατάλληλες 
και για γυναίκες.
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Κατηγορίες προστασίας από κοψίματα κατά EN 381

Επίπεδο προστα-
σίας / κλάση 0 
(  16 m/s 1)

– – – – ⬤

Επίπεδο προστα-
σίας / κλάση 1  
(  20 m/s 1)

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Επίπεδο προστα-
σίας / κλάση 2  
(  24 m/s 1)

⬤ ⬤ – – –

Επίπεδο προστα-
σίας / κλάση 3  
(  28 m/s 1)

– – ⬤ – –

Ενδύματα  
εργασίας για 
χειριστές  
αλυσοπριόνων
ƒ

•  Για επαγγελματίες υλοτόμους, ιδιοκτήτες 
δασών και κτημάτων και ιδιώτες που συλ-
λέγουν τα δικά τους καυσόξυλα

•  Άριστη προστασία στις δασικές εργασίες

•  Ευχάριστα και άνετα χάρη στα πρωτοποριακά 
υλικά και την προσεγμένη κατασκευή

Έγκριση και έλεγχοι:  
Ή KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψί-
ματα 1. Τα ενδύματα προστασίας από κοψίματα ικανο-
ποιούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 3 της ΕΕ. ②

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ310
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Ασφάλεια

05  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Ακόμα και στα πολύ ελαφρά ενδύματα, τα ειδικά σχεδιασμένα 
ένθετα προσφέρουν καλή προστασία από κοψίματα. Ο σχε-
διασμός τους ακολουθεί εκτενείς εσωτερικούς κανονισμούς 
και ελέγχεται με τακτικούς ελέγχους από τους πιο αυστηρούς 
πιστοποιημένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον έχουμε 
πολυετείς στενές επαφές με τους ευρωπαίους προμηθευτές 
μας, όπου και διενεργούμε τακτικούς ελέγχους. Το μεγάλο 
ποσοστό της επιφάνειας σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα 
και τα αντανακλαστικά στοιχεία φροντίζουν ώστε να είστε 
ορατός ακόμα και υπό κακές συνθήκες φωτισμού. Τα εξωτερικά 
υφάσματα προσφέρουν πολύ καλή προστασία από την υπεριώ-
δη ακτινοβολία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί 
να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυμα-
τισμούς, και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την 
ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασί-
ας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις 
οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και 
του μηχανήματος και να τηρείτε τους κανονισμούς για 
την πρόληψη των ατυχημάτων.
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Διατίθεται επίσης κατόπιν παραγγελία

Φόρμα/παντελόνι  
FUNCTION Universal

     

Αναπνέον υλικό που εξασφαλίζει υψηλή άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύ-
ρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Προστασία από κοψίματα κατά 
EN 381, ελευθερία κινήσεων στην έδρα και στον καβάλο, προστασία 
νεφρών, προστασία από αγκάθια τόσο στο μπροστινό όσο και στο 
πίσω μέρος των ποδιών. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

110,20 €Κωδικός 0088 342 15..

ΦΟΡΜΑ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

112,30 €Κωδικός 0088 388 06..

Φόρμα/παντελόνι  
FUNCTION Ergo

     

Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδο-
ποιητικό πορτοκαλί και μαύρο. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίμα-
τα (EN 381), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού, ενισχύσεις στα 
γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα, πολύπλευρες 
τσέπες, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος. 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6

114,20 €Κωδικός 0088 342 10.. 1

ΦΟΡΜΑ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6

143,20 €Κωδικός 0088 388 04.. 1

Σακάκι FUNCTION Universal
    

Με μεγάλη ανακλαστική επιφάνεια για καλύτερη ορατότητα, ανα-
πνέον υλικό για άριστη άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύρο και προειδο-
ποιητικό πορτοκαλί. Δύο πλευρικές τσέπες και τσέπες με φερμουάρ 
στον θώρακα για ασφαλή φύλαξη κινητού ή φαρμακείου πρώτων 
βοηθειών. Ελευθερία κινήσεων στους ώμους και στην πλάτη, στι-
βαρό υλικό στους ώμους και στους αγκώνες. Ανοίγματα αερισμού, 
μεγάλος λογότυπος STIHL στην πίσω πλευρά.

Μεγέθη  S – XXL
63,20 €Κωδικός 0088 335 07..

Σακάκι FUNCTION Ergo
    

Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδο-
ποιητικό πορτοκαλί και μαύρο, ελαστικά ένθετα, ένθετα αερισμού, 
τσέπη για είδη πρώτων βοηθειών, δύο τσέπες με φερμουάρ στο 
στήθος, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λωρίδες και 
μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα για καλύτερη ορατότη-
τα, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη. 

Μεγέθη  XS – XXL
118,50 €Κωδικός 0088 335 06..

Σειρά FUNCTION

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς 
FUNCTION είναι σχεδιασμένα ειδικά για αρχάριους 
και περιστασιακούς χρήστες. Προσφέρουν αποδεδειγ-
μένη προστασία και πολλές πρακτικές λύσεις όπως οι 
πολύπλευρες τσέπες και τα ανοίγματα αερισμού.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ312 313
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.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

Σειρά DYNAMIC

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς DYNAMIC 
για επαγγελματίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και 
προσφέρουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χάρη στον 
συνδυασμό από ανθεκτικά υλικά, δοκιμασμένη προ-
στασία από κοψίματα και ελαστικά ένθετα.

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), προδιαμορφωμένα γόνατα με διπλή 
ενίσχυση, υλικό που αναπνέει και προσφέρει προστασία από αγκάθια.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  S – XXL

163,20 €Κωδικός 0088 342 19.. 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 2, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL

213,20 €Κωδικός 0088 342 17.. 

ΦΟΡΜΑ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6

167,30 €Κωδικός 0088 388 09.. 1 

ΦΟΡΜΑ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ C (EN 381)
Μεγέθη  S – 3XL

194,80 €Κωδικός 0088 388 07.. 

Σακάκι DYNAMIC
    

Μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό χρώμα. Σε ανθρακί και προει-
δοποιητικό πορτοκαλί. Εσωτερικό γιακά από υλικό SoftShell, άνετο 
ελαστικό ένθετο στην πλάτη, προδιαμορφωμένοι και ενισχυμένοι 
αγκώνες, ελαστικά μανικέτια, καλός αερισμός χάρη στα ανοίγματα 
αερισμού με φερμουάρ στην περιοχή της μασχάλης, τέσσερις 
πρακτικές τσέπες.

Μεγέθη  XS – 3XL
173,40 €Κωδικός 0088 335 09.. 1

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
125,50 €Κωδικός 0088 335 05..

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  
χρήση.

Παντελόνι DYNAMIC Vent
    

Εξαιρετικά ελαφρύ παντελόνι από υλικό που αναπνέει, για το καλο-
καίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Δοκιμασμένη προστασία από 
κοψίματα (EN 381), ελαστικά μανικέτια για προστασία από βρομιές, 
ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο πίσω μέρος του μηρού, 
ελαστικό πίσω μέρος παντελονιού, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, 
ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στα γόνατα, δύο βαθιές τσέπες με 
φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, τσέπη στον μηρό / τσέπη κινητού 
με φερμουάρ, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος 
των ποδιών. 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – XXL, M-6 – XL-6

156,10 €Κωδικός 0088 342 09.. 1

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  
χρήση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ314 315
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.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

Σειρά ADVANCE

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE 
με αποδεδειγμένη προστασία από κοψίματα είναι 
κατασκευασμένα από εξαιρετικά ελαφρά νήματα 
υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν μικρό βάρος, 
καλές ιδιότητες αναπνοής και άριστη προστασία από 
την υγρασία και το κρύο. Τα πρακτικά ανοίγματα αερι-
σμού και οι έξυπνες τσέπες προσφέρουν επιπρόσθετη 
άνεση. Όλα τα παντελόνια και τα σακάκια της σειράς 
ADVANCE μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Παντελόνι ADVANCE X-Flex
     

Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ 
pro lite με άριστες ιδιότητες αναπνοής, αναπτυγμένο ειδικά για τη 
STIHL. Αυτό το υλικό έξι στρώσεων είναι κατά 20% πιο ελαφρύ από 
τα παλαιότερα προστατευτικά ένθετα 6 στρώσεων. Σε μαύρο και 
προειδοποιητικό πορτοκαλί. Ειδική κατασκευή στο καβάλο για ελευθε-
ρία 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 ακα-
θαρσίες, μήκος φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL, S-6 – XL-6

282,50 €Κωδικός 0088 342 12.. 1

Σακάκιn ADVANCE X-Shell
Πολύ ελαστικά, στεγνώνουν γρήγορα και ζεσταίνουν. Οι μαύρες 
περιοχές απωθούν το νερό αλλά είναι διαπερατές από τον αέρα, οι 
χρωματιστές ζώνες είναι αδιάβροχες και αναπνέουσες. Τσέπη στο 
στήθος και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή τους ώμους. 
Χρώμα peat: Με δύο πλευρικές τσέπες. Συνδυάζεται πολύ καλά 
με τα προστατευτικά παντελόνια MultiProtect HS και Protect FS. 
Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί: Με τσέπη στα μανίκια, αντανα-
κλαστικά ρέλια και μεγάλο λογότυπο STIHL στην πλάτη. 

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ, ΑΝΔΡΙΚΟ
Μεγέθη  XS – XXL

 230,50 €Κωδικός 0088 335 12.. 

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Μεγέθη  XS – XXL

230,50 €Κωδικός 0088 579 04.. 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ, ΑΝΔΡΙΚΟ
Μεγέθη  S – XXL

230,50 €Κωδικός 0088 335 11.. 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Μεγέθη  XS – XXL

230,50 €Κωδικός 0088 579 05.. 

Σακάκι ADVANCE X-Vent
    

Ελαφρύ σακάκι δασικών εργασιών με καλές ιδιότητες αναπνοής, 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 προειδοποιητικό πορτοκαλί 
χρώμα, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, δύο τσέπες στο στήθος και μία πίσω 
τσέπη, τσέπη στα μανίκια και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή στους 
ώμους, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη. 

Μεγέθη  S – XXL
194,80 €Κωδικός 0088 335 10..

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  
χρήση.

Κατάλληλο για  
φθινοπωρινή /  
χειμερινή χρήση.

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. Χρώμα μαύρο, 
ύφασμα με εξαιρετικές ιδιότητες αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, 
γι’ αυτό είναι ιδανικό για ζεστές μέρες, ελαστικό καβάλο με ProElast, 
τσέπες που κλείνουν, φόρμα με μακρύ φερμουάρ για ευκολία στην ένδυ-
ση / έκδυση, αντανακλαστικές λεπτομέρειες για καλύτερη ορατότητα.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  S – 3XL, S-6 – XL-6

187,70 €Κωδικός 0088 342 14.. 1

ΦΟΡΜΑ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  S – 3XL

209,10 €Κωδικός 0088 388 05.. 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ316 317
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.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

Σακάκι ADVANCE X-TREEm
    

Με πολλές χρήσιμες λεπτομέρειες: Εξαιρετικά ελαστικά ένθετα από 
ProElast για άριστη ελευθερία κινήσεων και αναπνέουσα δράση. Χρώ-
μα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά στοιχεία. 
Δυνατότητα προσαρμογής για γάντι προστασίας από χειροπρίονο. 
Αποσπώμενα μανίκια, υλικό απόστασης στους ώμους και ρυθμιζόμενα 
ανοίγματα αερισμού για ευχάριστο κλίμα σώματος. Προστασία από 
τριβή με κεραμικές κουκκίδες στους αγκώνες. Ζώνη ώμων με υλικό 
dot-grip εξωτερικά για προστασία από την τριβή. Υψηλή διακριτότητα 
χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια. Δύο τσέπες 
στο στήθος, μία εσωτερική τσέπη και τσέπη στο μανίκι.

Μεγέθη  XS – XXL
345,80 €Κωδικός 0088 335 08..

Παντελόνι ADVANCE X-TREEm
    

Προστατευτικό παντελόνι εξαιρετικά υψηλής άνεσης, από εξαιρε-
τικά ελαστικό υλικό ProElast που μειώνει την κόπωση. Ιδανικό για 
αναρρίχηση και επαγγελματική χρήση κάτω από ακραίες συνθήκες. 
Χρώμα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά 
στοιχεία. Απαλή φόδρα που στεγνώνει γρήγορα. Ιδανικό για δασικές 
εργασίες, χάρη στα στιβαρά, αδιάβροχα και απωθητικά σε ακαθαρ-
σίες υλικά στο μπροστινό μέρος των ποδιών και στην έδρα. Προστα-
σία από τσιμπούρια χάρη στις αναπνέουσες γκέτες που συνδέονται 
με τα παπούτσια. Προστασία από τριβή χάρη στα ειδικά επιθέματα 
με κεραμική επίστρωση. Ελαφρύ υλικό προστασίας 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.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – 3XL

387,60 €Κωδικός 0088 342 16.. 1

Κατάλληλο  
και για  
γυναίκες.

Ελαστικά προστατευτικά  
στοιχεία για περισσότερη 
ελευθερία κινήσεων και 
αποτελεσματική προστασία 
από αγκάθια

Εξαιρετικά ελαφρά 
προστατευτικά παντελόνια 
για απόλυτη άνεση

Απόλυτη άνεση και  
λειτουργικές λεπτομέρειες 
ειδικά σχεδιασμένες για την 
περιποίηση δέντρων

Υφάσματα που στεγνώνουν 
και ζεσταίνουν γρήγορα, για 
τις κρύες μέρες του έτους

Αναπνέοντα υφάσματα για 
καλό μικροκλίμα σώματος σε 
υψηλές θερμοκρασίες

ADVANCE

X-SHELL

ADVANCE

X-LIGHT

ADVANCE

X-VENT

ADVANCE

X-TREEm

ADVANCE

X-FLEX

Ο σωστός συνδυασμός για κάθε χρήση

Ή σειρά ADVANCE είναι ένα συνεκτικό σύστημα, αποτελούμενο από σακάκια 
και παντελόνια. Οι γραμμές και λειτουργίες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, 
που συνδυάζονται μεταξύ τους με ευελιξία και αρμονία. Καθοριστικοί παράγο-
ντες για τη σωστή επιλογή, είναι οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος χρήσης. Ή 
φόρμα ADVANCE X-TREEm προσφέρει ολική προστασία, καθώς είναι σχεδια-
σμένη για τις ειδικές απαιτήσεις που τίθενται σε εργασίες περιποίησης δέντρων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ318 319
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.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Μπροστινό προστατευτικό  
ποδιών Chaps 270°

   

Για περιστασιακή χρήση του αλυσοπρίονου. Χρώματα: Ανθρακί και 
προειδοποιητικό πορτοκαλί με όψη τζιν. Εξωτερικό στρώμα: 65 % 
πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Φόδρα: 100 % πολυεστέρας, περισ-
σότερη άνεση χάρη στις ελαστικές ζώνες, ελαφρύ και αναπνέον, 
ανοίγματα σε σχήμα Y για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση,  
αντανακλαστικός λογότυπος STIHL δεξιά, πλατιά περιοχή προστασίας 
από κοψίματα, EN 381, επίπεδο προστασίας 1 (=̂ 20 m/s).

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ B (EN 381)
Μήκος  85 cm

93,80 €Κωδικός 0088 521 0201

Μήκος  90 cm
93,80 €Κωδικός 0088 521 0202

Μήκος  95 cm
93,80 €Κωδικός 0088 521 0203

Μήκος  100 cm
93,80 €Κωδικός 0088 521 0204

Μήκος  105 cm
93,80 €Κωδικός 0088 521 0205

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

Περιφερειακό προστατευτικό  
ποδιών Chaps 360°

   

Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από διά-
φορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλει-
στό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση και 
κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χρώμα: ανθρακί. Ενισχύσεις: 
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, εξωτερικό στρώμα και φόδρα: 
100% πολυεστέρας.

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)
Μεγέθη  XS – M

156,10 €Κωδικός 0088 508 0100

Μεγέθη  L – XXL
156,10 €Κωδικός 0088 508 0101

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

Περιφερειακό προστατευτικό  
ποδιών Protect MS 360°

   2 

Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από 
διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, 
κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση 
και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα 
για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί. 
Ενισχύσεις: 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι, εξωτερικό στρώμα και 
φόδρα: 100% πολυεστέρας.

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ C (EN 381) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471)
Μεγέθη  XS – M

170,00 €Κωδικός 0088 508 0000

Μεγέθη  L – XXL
170,00 €Κωδικός 0088 508 0001

Παντελόνι αναρρίχησης
Στιβαρό παντελόνι για αναρρίχηση, χωρίς προστασία από  
κοψίματα. Χρώμα: peat. Εξωτερικό στρώμα: 89 % πολυεστέρας, 11 % 
ελαστάνη. Ελαστικό και αναπνέον, επιπλέον αδιάβροχο στα γόνατα, 
προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών, 
απωθεί τις ακαθαρσίες, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ πίσω, 
προστασία των νεφρών, γάντζος για σύνδεση με κορδόνια, τσέπες 
που κλείνουν, αντανακλαστικές λεπτομέρειες.

Μεγέθη  XS – XXL
180,30 €Κωδικός 0088 494 00..

Προστατευτικό χεριών Protect MS

Για εργασία με το αλυσοπρίονο Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, 
100% πολυεστέρας. Υψηλή άνεση, ένθετα από ειδικό υλικό που 
εξασφαλίζει καλό αερισμό. Άνετη μέση, ενσωματωμένη τρύπα για 
τον αντίχειρα για τη καλύτερη σταθεροποίηση, EN 381, επίπεδο 
προστασίας 1 (=̂ 20 m/s).

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1,  
ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381)

67,30 €Κωδικός 0088 544 0010

Τιράντες για  
παντελόνι FS
Χρώμα: πορτοκαλί. 82 % 
πολυεστέρας, 18 % ελαστο-
διένη (φυσικό καουτσούκ), 
γλώσσα φερμουάρ και πίσω 
μέρος: δέρμα. Ελαστικές 
τιράντες με ελαστική κολλη-
τική ταινία, για ανακούφιση 
από την πίεση του αορτήρα, 
κατάλληλο για όλα τα 
μεγέθη.

ΜΉΚΟΣ 110 cm, ΠΛΑΤΟΣ 5 cm
Κωδικός

0000 884 1593

26,30 €

Προστατευτι-
κά ποδιών FS
Μαύρο, 65 % πολυεστέρας, 
35 % βαμβάκι, μήκος 50 cm, 
τοποθετούνται στις αντίστοι-
χες θήκες του παντελονιού. 
Με πρόσθετη προστασία 
από κρούση από αναπνέον 
υλικό για χρήση υπό ακραίες 
συνθήκες, κατοχυρωμένο με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Κωδικός

0000 884 1594

26,30 €

Δίπλωμα  
ευρεσιτε-
χνίας EP 
2465369 
B1 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ320 321
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.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης 
σε ευρώ

 Υπάρχει +    Καλή 1  Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά,  
χρησιμοποιήστε τιράντες με κλιπς– Δεν υπάρχει ++  Πολύ καλή

+++ Εξαιρετική 2 Μόνο στον καβάλο
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Σειρά FUNCTION

Σακάκι FUNCTION Universal 0088 335 07.. 63,20 S – XXL

    

– – 0,6

–

– –/–/⬤ –/–

–/⬤ ⬤/–/– ++ – ++ + –/60 ⬤/–/–

Ανθρακί,  
προειδοποιητικό πορτοκαλί:  
100 % πολυεστέρας
Μαύρο: 65 % πολυεστέρας,  
35 % βαμβάκι
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας

Παντελόνι FUNCTION 
Universal 0088 342 15.. 110,20 XS – 3XL, S-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6 A/1 9 1,25 ⬤ –/–/⬤ ⬤/–

Φόρμα FUNCTION 
Universal 0088 388 06.. 112,30 XS – 3XL, S-6 – XXL-6 A/1 9 1,3 ⬤ –/–/⬤ –/–

Σακάκι FUNCTION Ergo 0088 335 06.. 118,50 XS – XXL

    

– – 0,7 – – –/–/⬤ –/–

–/⬤ –/⬤/– ++ – ++ + –/60 –/⬤/–

Εξωτερικό στρώμα:  
65 % πολυεστέρας,
35 % βαμβάκι
Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί: 70 % πολυεστέρας,  
30 % βαμβάκι
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας

Παντελόνι FUNCTION Ergo 0088 342 10.. 114,20 XS – 3XL, M-6 – XL-6, 
M+6 – XL+6, 99 A/1 8 1,4 ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤/–

Φόρμα FUNCTION Ergo 0088 388 04.. 143,20 S – 3XL, M-6 – XL-6, 
M+6 – XL + 6, 99 A/1 8 1,5 ⬤ ⬤ –/⬤/– –/–

Σειρά DYNAMIC

Σακάκι DYNAMIC Vent 0088 335 05.. 125,50 XS – XXL

    

– – 0,6 – – ⬤/–/– –/–

–/⬤ –/⬤/– ++ + +++ – –/40 –/⬤/–

Εξωτερικό στρώμα:  
100 % πολυεστέρας
Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί: 70 % πολυεστέρας,  
30 % βαμβάκι
Φόδρα: 100 % πολυεστέραςΠαντελόνι DYNAMIC Vent 0088 342 09.. 156,10 XS – XXL,  

M-6 – XL-6, 99 A/1 7 1,1 ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤/–

Σακάκι DYNAMIC 0088 335 09.. 173,40 XS – 3XL, 99

  

– – 0,7

–

– –/⬤/– –/–

–/⬤ –/⬤/– +++ ++ ++ ++ –/80 –/⬤/–

Εξωτερικό στρώμα:  
70 % πολυαμίδιο,
30 % βαμβάκι
Προειδοποιητικό  
πορτοκαλί: 70 % πολυεστέρας,  
30 % βαμβάκι
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας

Παντελόνιn DYNAMIC
0088 342 19.. 163,20 S – XXL A/1

8
1,4

⬤
–/⬤/–

⬤/–
0088 342 17.. 213,20 XS – 3XL A/2 1,5 –/–/–

Φόρμαn DYNAMIC
0088 388 09.. 167,30 XS – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6, 99 A/1
8

1,5
– –/–/– ⬤/–

0088 388 07.. 194,80 S – 3XL C/1 1,9

Σειρά ADVANCE

Σακάκι ADVANCE X-Vent 0088 335 10.. 194,80 S – XXL   

– –

0,45

– –

–/–/⬤

–/– ⬤/– ⬤/–/–

++ + +++ –

40+/–

–/⬤/–
Advance X-Vent: 
Εξωτερικό στρώμα: 100 % 
πολυεστέρας

ADVANCE X-Shell: 
Εξωτερικό στρώμα: 100 % 
πολυεστέρας 
Μεμβράνη: πολυουρεθάνη

Advance X-Light: 
Εξωτερικό στρώμα: 75 % 
πολυεστέρας,  
20 % πολυαμίδιο,  
5 % πολυουρεθάνη
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας

ADVANCE X-Flex: 
Εξωτερικό στρώμα: 89 % 
πολυεστέρας,  
11 % ελαστάνη
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας

ADVANCE X-TREEm: 
Εξωτερικό στρώμα: 80 % 
πολυεστέρας,  
15 % πολυαμίδιο, 4 % 
ελαστάνη, 
1 % κεραμικές κουκίδες
Φόδρα: 66 % πολυπροπυλένιο,  
34 % πολυεστέρας

Σακάκιn ADVANCE X-Shell

0088 335 12..
0088 579 04..

230,50
230,50

XS – XXL
XS – XXL   

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++

–/⬤/–

0088 335 11..
0088 579 05..

230,50
230,50

S – XXL
S – XXL   –/–/⬤

Παντελόνι ADVANCE X-Light 0088 342 14.. 187,70 S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A/1 6

0,99

⬤ ⬤

–/–/⬤ ⬤/–

⬤/– ⬤/–/⬤2

+ ++

+++

–

40+/– –/⬤/–Φόρμα ADVANCE X-Light 0088 388 05.. 209,10 S – 3XL, 99 1,2 –/–/⬤ –/– + ++ –

Παντελόνι ADVANCE X-Flex 0088 342 12.. 282,50 XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99   1,3 –/⬤/– ⬤/– +++ +++ +

Σακάκι ADVANCE X-TREEm 0088 335 08.. 345,80 XS – XXL

  

– – 0,65 – –

–/⬤/–

–/–

⬤/– ⬤/–/⬤ ++ +++ +++ + 40+/– –/⬤/–

Παντελόνι ADVANCE 
X-TREEm 0088 342 16.. 387,60 XS – 3XL, 99 A/1 6 1,2 ⬤ ⬤ –/⬤

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ322 323
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Σχετικά  
παρελκόμενα 
ƒ
Μπορείτε να συμπληρώσετε το προστατευτικό 
παντελόνι σας με το σακάκι ADVANCE X-Shell 
σε χρώμα peat (βλέπε σελίδα 317) και άλλα 
παρελκόμενα.

.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

1 Κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Ενδύματα  
εργασίας για  
χειριστές  
μηχανημάτων
ƒ

•  Για άριστη προστασία στην περιποίηση 
χώρων πρασίνου

•  Μεγάλη άνεση

•  Υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολλά  
πρόσθετα χαρακτηριστικά

Προστατευτι-
κό παντελόνι 
Protect FS 
για χειριστές 
κοπτικών μη-
χανημάτων
Με αναπνέον υλικό προστα-
σίας από κρούση. Χρώμα: 
πράσινο. Εξωτερικό στρώμα: 
65 % πολυεστέρας, 35 % 
βαμβάκι. Φόδρα: 100 % 
πολυεστέρας. Μεγάλα ανοίγ-
ματα αερισμού στο πίσω 
μέρος του παντελονιού, θη-
λιές για τιράντες FS, πολλές 
πρακτικές τσέπες. Διατίθεται 
επίσης σε προειδοποιητικό 
πορτοκαλί. Βλέπε Protect FS, 
προειδοποιητικό πορτοκαλί 
χρώμα στη σελίδα 326.

Μεγέθη XS – 3XL
Κωδικός

0088 458 00..

97,90 €

Σχετικά  
παρελκόμενα
ƒ

Τιράντες για 
παντελόνι FS

Επιγονατίδες

Προστατευτικά 
ποδιών FS

Σχετικά  
παρελκόμενα
ƒ

Τιράντες για 
παντελόνι FS

Προστατευτικά 
ποδιών FS

Επιγονατίδες

Σχετικά  
παρελκόμενα
ƒ

Τιράντες για 
παντελόνι FS

Προστατευτικά 
ποδιών FS

Προστατευτι-
κό παντελόνι 
TriProtect FS 
για χειριστές 
κοπτικών μη-
χανημάτων
Με τριπλή λειτουργία: Προ-
στασία από κρούση, αγκάθια 
και υγρασία. Χρώμα: peat. 
Εξωτερικό στρώμα: 65 % 
πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας. 
Υψηλή αναπνέουσα δράση, 
φερμουάρ αερισμού στο 
πίσω μέρος του ποδιού, δύο 
τσέπες με φερμουάρ στον 
γοφό, πίσω τσέπη και τσέπη 
για μετροταινία δεξιά, τσέπη 
στον μηρό με ενσωματωμένη 
θήκη κινητού αριστερά.

Μεγέθη XS – 3XL
Κωδικός

0088 458 01..

132,90 €

Προστατευτι-
κό παντελόνι 
MultiProtect 
HS για χρή-
στες ψαλιδιών 
μπορντούρας

 Βραβείο καινοτομίας KWF 2016

Ιδανικό για εργασίες με το 
ψαλίδι μπορντούρας. Χρώμα: 
peat. Εξωτερικό στρώμα: 
65 % πολυεστέρας, 35 % 
βαμβάκι. Φόδρα: 100 % 
πολυεστέρας. Ελαστικό υλικό 
για άριστη ελευθερία κινή-
σεων, αδιάβροχα γόνατα και 
ραφές, εξωτερικό στρώμα με 
ξεπλυμένη εμφάνιση, μεγάλα 
φερμουάρ αερισμού στο 
πίσω μέρος των ποδιών, πόδι 
αφαιρούμενο με φερμουάρ 
στα 3/4 του ύψους, προστα-
σία των νεφρών.

Μεγέθη XS – 3XL
Κωδικός

0088 459 01..

143,20 €

Συνδυά-
ζεται με 
σακάκι 
ADVANCE 
X-Shell 
peat.

Συνδυά-
ζεται με 
σακάκι 
ADVANCE 
X-Shell 
peat.

Τιράντες για 
παντελόνι FS
Χρώμα: πορτοκαλί. 82 % 
πολυεστέρας, 18 % ελαστοδι-
ένη (φυσικό καουτσούκ),  
γλώσσα φερμουάρ και πίσω 
μέρος: δέρμα. Ελαστικές  
τιράντες με ελαστική κολλη-
τική ταινία, για ανακούφιση 
από την πίεση του αορτήρα, 
κατάλληλο για όλα τα 
μεγέθη. 

ΜΉΚΟΣ 110 cm, ΠΛΑΤΟΣ 5 cm
Κωδικός

0000 884 1593

26,30 €

Επιγονατίδες
Μαύρο, 100 % πολυαιθυλέ-
νιο, τοποθετούνται στις αντί-
στοιχες θήκες, ικανοποιούν 
το πρότυπο DIN EN 14404, 
συμβατές με όλα τα στάνταρ  
παντελόνια εργασίας.

Κωδικός

0000 884 1595

13,70 €

Προστατευτικά 
ποδιών FS
Μαύρο, 65 % πολυεστέρας, 
35 % βαμβάκι, μήκος 50 cm, 
τοποθετούνται στις αντίστοι-
χες θήκες του παντελονιού. 
Με πρόσθετη προστασία 
από κρούση από αναπνέον 
υλικό για χρήση υπό ακραίες 
συνθήκες, κατοχυρωμένο με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Κωδικός

0000 884 1594

26,30 €

Δίπλωμα  
ευρεσιτεχνίας 
EP 2465369 B1 1

Τιράντες

Χρώμα μαύρο και πορτοκαλί, 
82 % πολυαμίδιο, 18 % 
ελαστοδιένη (φυσικό καου-
τσούκ), γλώσσα φερμουάρ 
από δέρμα. Για κούμπωμα.

ΜΉΚΟΣ 110 cm, ΠΛΑΤΟΣ 5 cm
Κωδικός

0000 884 1579

25,20 €

Χρώμα μαύρο και πορ-
τοκαλί, 82 % πολυαμίδιο, 
18 % ελαστοδιένη (φυσικό 
καουτσούκ). Με μεταλλικά 
πιαστράκια χωρίς πλαστικό 
ένθετο για καλό κράτημα.

ΜΉΚΟΣ 130 cm, ΠΛΑΤΟΣ 5 cm
Κωδικός

0000 884 1576

21,00 €

Χρώμα πορτοκαλί. 82 % πο-
λυεστέρας, 18 % ελαστοδιένη 
(φυσικό καουτσούκ), γλώσσα 
φερμουάρ και πίσω μέρος 
από δέρμα. Για κούμπωμα.

ΜΉΚΟΣ 120 cm, ΠΛΑΤΟΣ 4 cm
Κωδικός

0000 884 1511

13,70 €

Χρώμα πορτοκαλί, 82 % πολυα-
μίδιο, 18 % ελαστοδιένη (φυσικό 
καουτσούκ). Με μεταλλικά 
πιαστράκια με πλαστικό ένθετο.

ΜΉΚΟΣ 110 cm, ΠΛΑΤΟΣ 4 cm
Κωδικός

0000 884 1510

13,70 €

ΜΉΚΟΣ 130 cm, ΠΛΑΤΟΣ 4 cm
Κωδικός

0000 884 1512

14,70 €
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1 Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

Προειδοποιητική 
ενδυμασία
ƒ

•  Σακάκια προστασίας από κοψίματα για  
εργασίες με το αλυσοπρίονο πάνω από  
το ύψος της ζώνης

•  Προειδοποιητική ενδυμασία για υψηλή  
διακριτικότητα σε εργασίες σε δρό-
μους και σιδηροδρόμους και κάτω από  
συνθήκες κακής ορατότητας

•  Προειδοποιητική ενδυμασία για  
άριστη προστασία παντος καιρού

•  Προειδοποιητική ενδυμασία για εργασία 
με κοπτικά μηχανήματα ή αλυσοπρίονο

Προστατευ τικό σακάκι υψηλής 
διακριτικότητας Protect MS

   2 

Ελαφρύ προειδοποιητικό σακάκι από υλικό που αναπνέει, με μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων. Προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, εξωτερικό 
ύφασμα και επένδυση: 100 % Πολυεστέρα. Προστασία από αγκάθια 
στους αγκώνες και ώμους. Υλικό αερισμού στα χέρια. Δύο τσέπες με 
φερμουάρ στον θώρακα, άνοιγμα εξόδου για εξάρτυση στην πλάτη, 
υψηλή διακριτικότητα κατά EN ISO 20471 κατηγορία προστασίας 2, 
με προστασία από κοψίματα ADVANCE από αναπνέον υλικό στις  
περιοχές του θώρακα, των ώμων, των χεριών και της κοιλιάς.

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1 (EN 381) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471)
Μεγέθη  XS – 3XL

308,00 €Κωδικός 0088 326 04.. 1

Προστατευτικό παντελόνι υψηλής 
διακριτικότητας Protect MS

   2 

Στιβαρό προστατευτικό παντελόνι από λειτουργικό μείγμα υλικών. 
Προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, εξωτερικό υλικό, επένδυση: 100 % 
πολυεστέρας, ανθεκτικό υλικό: 65 % πολυεστέρας και 35 % βαμβάκι. 
Υλικό αερισμού στους μηρούς, στιβαρό υλικό στα γόνατα και στο 
κάτω μέρος των ποδιών. Δύο πλευρικές τσέπες, πισινή τσέπη, τσέπη 
για μέτρο, προστασία των νεφρών, αφαιρούμενο μπούστο με τσέπη 
στον θώρακα και ψηλό πίσω μέρος για προστασία από την υποθερμία

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ A (EN 381) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471)
Μεγέθη  S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6

143,20 €Κωδικός 0088 399 01.. 1

Αξεσουάρ: Ποδιά προστασίας
Προστασία για χειριστές αλυσοπριόνων. Ποδιά με κουμπιά, τσέπη στο 
στήθος, ψηλότερη πλάτη για προστασία στην περιοχή των  
νεφρών, κατάλληλο για παντελόνι Protect MS. Προειδοποιητικό χρώ-
μα: κίτρινο και μαύρο. Εξωτ. ύφασμα και φόδρα: 100 % πολυεστέρας.
'Ενα μέγεθος

34,70 €Κωδικός 0088 522 0010

Σακάκι υψηλής διακριτικότητας 
Vent

 2 

Προειδοποιητικό σακάκι, ελαφρύ και ελαστικό, με καλές ιδιότητες 
αναπνοής, για καλοκαιρινές θερμοκρασίες και έντονη σωματική 
δραστηριότητα. Προειδοποιητικό πορτοκαλί από ισοθερμικό ύφασμα 
Mag Cool, μαύρο με ελαφριά προστασία από αγκάθια και φθορά. 
Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας, δύο τσέπες θώρακα, κορ-
δόνι μέσης από καουτσούκ για καλή εφαρμογή, αντανακλαστικές 
λωρίδες για καλή ορατότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471) 
Μεγέθη  XS – 3XL

112,30 €Κωδικός 0088 326 01..

Προστατευτικό παντελόνι 
Protect FS για χειριστές  
κοπτικών μηχανημάτων

 2 

Για εργασίες δίπλα σε ράγες και δρόμους. Χρώμα: προειδοποιητικό 
πορτοκαλί. Εξωτερικό στρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι. 
Φόδρα: 100 % πολυεστέρας, EN ISO 20471, κλάση προστασίας 
2, στιβαρό εξωτερικό στρώμα, ένθετα προστασίας 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 τα 
πατενταρισμένα προστατευτικά ποδιών για χειριστές κοπτικών μηχα-
νημάτων. Προαιρετικός εξοπλισμός: Τιράντες και προστατευτικά 
ποδιών για χειριστές κοπτικών μηχανημάτων, βλέπε σελίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471)
Μεγέθη  XS – XXL

112,30 €Κωδικός 0088 534 00..

Κατάλληλο  
για καλοκαιρινή  
χρήση.

Συμβουλή από τους  
επαγγελματίες της STIHL
Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΕΠΙΤΥΓΧΑ-
ΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:  3 

Σακάκι Protect MS Σακάκι Vent

Προστατευτικό 
παντελόνι υψηλής 
διακριτικότητας 
Protect MS

⬤ ⬤

Προστατευτικό 
παντελόνι υψηλής 
διακριτικότητας 
Protect FS για 
χειριστές κοπτικών 
μηχανημάτων

– ⬤

Περιφερειακό προ-
στατευτικό ποδιών 
Protect MS 360° 
(0088 508 00..)

⬤ ⬤

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO ΑΝΟΙΞΗ 2020

Περιφερειακό προστατευτικό  
ποδιών Protect MS 360°

   2 

Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από 
διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, 
κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση 
και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα 
για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί. 
Ενισχύσεις: 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι, εξωτερικό στρώμα και 
φόδρα: 100% πολυεστέρας.

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ 1, ΣΧΕΔΙΟ C (EN 381) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ 2 (EN ISO 20471)
Μεγέθη  XS – M

170,00 €Κωδικός 0088 508 0000

Μεγέθη  L – XXL
170,00 €Κωδικός 0088 508 0001
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Ενδύματα  
προστασίας  
από τις καιρικές 
συνθήκες και 
ισοθερμικά
ƒ

•  Προστασία από βροχή, αέρα και χιόνι

•  Αναπνέοντα ισοθερμικά ενδύματα,  
ιδανικά για εργασίες με έντονη σωμα-
τική καταπόνηση

•  Μεταφορά υγρασίας από μέσα προς 
τα έξω

ΣΑΚΑΚΙ Raintec για προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες

 

Με συγκολλημένες ραφές και αδιάβροχα φερμουάρ. Χρώμα μαύρο 
και προειδοποιητικό πορτοκαλί, αντανακλαστικές λωρίδες, EN 343 
κατηγορία 3 (υψηλότερη) σε λειτουργία αναπνοής: RET < 10 m2 
PA / W, στήλη ύδατος: ≥ 10.000 mm. Μεγάλες σχισμές αερισμού κάτω 
από τα χέρια, μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, 
μεγάλος, αντανακλαστικός λογότυπος STIHL στην πλάτη, ρυθμιζό-
μενος σε φάρδος γιακάς από υλικό SoftShell, κουκούλα με γείσο που 
διπλώνεται. Εξωτερικό στρώμα: 75 % πολυεστέρας, 25 % πολυουρεθά-
νη. Μεμβράνη: 100 % πολυουρεθάνη. Φόδρα: 100 % πολυεστέρας.

Μεγέθη  S – XXL
143,20 €Κωδικός 0088 554 01..

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Raintec για προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες

 

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. Εξωτερικό στρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % πολυαμίδιο. 
Μεμβράνη: 100 % πολυουρεθάνη. Φόδρα: 100 % πολυεστέρας.

Μεγέθη  S – XXL
102,00 €Κωδικός 0088 352 00..

Σακάκι DuroFlex
 

Συνδυάζεται άριστα με παντελόνι Raintec για προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες. Από αδιάβροχο, ελαστικό και ανθεκτικό υλικό. 
Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί. Εξωτερικό στρώμα: 100% 
πολυεστέρας. Επίστρωση: 100% πολυουρεθάνη. Μεγάλο ποσοστό 
σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα. Στήλη ύδατος: ≥ 5.000 mm. 
Αναπνοή μέσα από ανοίγματα αερισμού στα μανίκια, στο μπροστινό 
και στο πίσω μέρος. Κουκούλα που μαζεύεται μέσα στον γιακά. Υπό 
δοκιμή χρηστικής αξίας της KWF. 

Μεγέθη  S – XXL
91,70 €Κωδικός 0088 554 02..

Καλό kombiniert με  
Ενδύματα Raintec.

Ισοθερμικά ενδύματα ADVANCE – 
Ισοθερμικό μπλουζάκι,  
κοντομάνικος

 

Με πλεκτό σχέδιο αλυσοπρίονου. Προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία κατά EN13758-1: 50+, εξωτερικό στρώμα: 60% πολυε-
στέρας, 34% πολυαμίδιο, 6% ελαστάνη, ίνες με βιοκτόνο. Πλεκτές 
ζώνες χωρίς ραφή για καλύτερη εφαρμογή και άριστο κλίμα σώμα-
τος, πολύ καλή μεταφορά υγρασίας, γρήγορο στέγνωμα χάρη στα 
υδραπωθητικά και απορροφητικά υλικά εσωτερικά και εξωτερικά, 
αντιμικροβιακή δράση με ιόντα αργύρου. Με στρογγυλή λαιμόκοψη.

ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
Μεγέθη  S – XXL

51,00 €Κωδικός 0088 585 00..

Ισοθερμικά ενδύματα ADVANCE –  
Ισοθερμικό μακρυμάνικο 
μπλουζάκι

 

Φερμουάρ, θηλιά για τον αντίχειρα, κοτλέ επιθέματα σε ώμους, 
αγκώνες και αντιβράχια.

ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
Μεγέθη  S – XXL

68,30 €Κωδικός 0000 888 60.. 

ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Μεγέθη  S – XXL

68,30 €Κωδικός 0088 581 00.. 

Ισοθερμικά ενδύματα ADVANCE
 

Πίσω μέρος ποδιών και έδρα με ζεστή ισοθερμική ζώνη, κοτλέ  
επένδυση στα γόνατα και τις κνήμες.

ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
Μεγέθη  S – XXL

54,10 €Κωδικός 0000 888 59.. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 329

17

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ328



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 331

Σακάκι φλις DYNAMIC
 

Απαλό, εξαιρετικά ελαστικό σακάκι μικροφλίς. Χρώμα: προειδοποιη-
τικό πορτοκαλί με μαύρο. Εξωτερικό στρώμα: 97 % πολυεστέρας,  
3 % πολυαμίδιο. Αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα, ιδανικό ως ενδιά-
μεσο στρώμα, ελαφριά προστασία από αγκάθια και τριβή, τσέπη  
στο στήθος με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα, αντανακλα-
στικό σχέδιο αλυσοπρίονου.

Μεγέθη  S – XXL
91,70 €Κωδικός 0088 353 00..

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-shirt  
DYNAMIC Mag Cool

 1   

Με εκτύπωση του MS 661 C-M. Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυε-
στέρας, άκρως ισοθερμικό, μεταφέρει την υγρασία μακριά από το 
σώμα, αναπνέον, στεγνώνει γρήγορα, άοσμο.

ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΜΕΓΕΘΗ
Μεγέθη  S – XXL

36,80 €Κωδικός 0088 302 00..

ΧΡΩΜΑΤΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΜΕΓΕΘΗ
Μεγέθη  S – XXL

36,80 €Κωδικός 0088 302 01.. 

Έτσι δίνετε σωστά την παραγγελία σας:

1.  Επιλέξτε τη φόρμα δασικών εργασιών που θέλετε.

2. Βρείτε το νούμερο που σας ταιριάζει με τη βοήθεια του 
 πίνακα. Σακάκια:  Επιλογή με βάση την περιφέρεια του 

θώρακα ή διεθνές νούμερο
 Παντελόνια:   Επιλογή με βάση το αντίστοιχο νούμερο για 

τζιν ή διεθνές νούμερο

3. Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερό  
 σας σύμφωνα με το διεθνές σύστημα. 
 Κανονικά νούμερα 
 XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
 Κοντά νούμερα 
 S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16 
 Μακριά νούμερα: 
 S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4.  Προσοχή: Τα αναφερόμενα νούμερα είναι μέτρα του σώματος. 
Τα έτοιμα ενδύματα διαφέρουν από τα μέτρα του σώματος.

Πίνακας μεγεθών / Body measurements

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.

1 Ανάστημα 
  Από την κορυφή του κεφαλιού  

μέχρι την πατούσα 

2 Περιφέρεια στήθους 
  Οριζόντια γύρω από το σώμα, στο 

πιο φαρδύ μέρος του θώρακα

3 Περιφέρεια μέσης 
  Γύρω από τη μέση, χωρίς να  

ρουφάτε την κοιλιά σας 
A  Για παντελόνι: Μέση (στο ύψος  

της ζώνης του παντελονιού)

  B  Για φόρμες και σακάκια: Περι-
φέρεια κοιλιάς (στο ύψος του 
αφαλού)

4 Περιφέρεια γλουτών  
  Στο πιο φαρδύ σημείο των γλουτών

5 Ύψος καβάλου 
  Από τον καβάλο μέχρι το δάπεδο

6 Περιφέρεια μηρού 
 Στο πιο φαρδύ σημείο των μηρών

7 Μήκος χεριών 
 Μετριέται από τον ώμο μέχρι τον  
 καρπό, πάνω από τον αγκώνα με  
 διπλωμένο χέρι

 Μήκος σακακιού 
  Χωρίς γιακά, μέχρι το στρίφωμα  

(μετρούμενο σε σακάκι κατάλληλου 
μεγέθους)

Μέτρα για έτοιμα ενδύματα και παραγγελία:

3

6

a

b

1

7
2

5

4

Διεθνή νούμερα για κανονική γραμμή / International normal sizes

Νούμερο (αριθμός παραγ-
γελίας) /
Size (Order Number)

XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Ανάστημα σε cm / 
Body height in cm 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Περιφέρεια θώρακα σε cm / 
Chest circumference in cm 2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Περιφέρεια μέσης σε cm / 
Waist circumference in cm 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Νούμερο για τζιν σε ίντσες
Μέση / μήκος
Jeans size in inch
Waist / length

25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Διεθνή κοντά νούμερα / International short sizes

Νούμερο (αριθμός παραγ-
γελίας) /
Size (Order Number)

S – 6 (..13) M – 6 (..14) L – 6 (..15) XL – 6 (..16)

Ανάστημα σε cm / 
Body height in cm 1 166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178

Περιφέρεια θώρακα σε cm / 
Chest circumference in cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Περιφέρεια μέσης σε cm / 
Waist circumference in cm 3 74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110

Νούμερο για τζιν σε ίντσες
Μέση / μήκος
Jeans size in inch
Waist / length

29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5

Διεθνή μακριά νούμερα / International long sizes

Νούμερο (αριθμός παραγ-
γελίας) /
Size (Order Number)

S + 6 (..23) M + 6 (..24) L + 6 (..25) XL + 6 (..26)

Ανάστημα σε cm / 
Body height in cm 1 178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Περιφέρεια θώρακα σε cm / 
Chest circumference in cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Περιφέρεια μέσης σε cm / 
Waist circumference in cm 3 68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Νούμερο για τζιν σε ίντσες
Μέση / μήκος
Jeans size in inch
Waist / length

27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5
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1  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

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Παπούτσια εργα-
σίας χωρίς προ-
στασία από κο-
ψίματα
ƒ

•  Για σταθερή στάση και καλή προστα-
σία, με αντιολισθητικό πέλμα και 
ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων

•  Για εργασίες στο ύπαιθρο ή στο συνεργείο

•  Μεγάλη άνεση και προστασία από 
τραυματισμούς

Προστατευτικά άρ-
βυλα για χειριστές 
αλυσοπριόνων
ƒ

•  Για σωστή προστασία κατά την  
εργασία με το αλυσοπρίονο

•  Με ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων  
και προστατευτικά ένθετα

•  Για ασφαλή στάση και σταθερό  
κράτημα των ποδιών

Δερμάτινα 
άρβυλα 
FUNCTION  
για χειριστές 
αλυσοπριόνων

 

Εξωτερικό υλικό από υδροαπω-
θητικό βοδινό δέρμα.  
Μεγάλη άνεση χάρη στην ανα-
πνέουσα υφασμάτινη φόδρα, 
επενδυμένος γιακάς, στιβαρά 
γαντζάκια για τα κορδόνια, 
προστασία της μύτης με αντοχή 
σε φθορά και τριβή, αντικραδα-
σμική ενδιάμεση σόλα από PU, 
υψηλή σταθερότητα στο  
βάδισμα χάρη στο αντιολισθη-
τικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 39 – 47
Κωδικός

0088 532 04..

184,40 €

Μποτάκι 
ασφαλείας 
Worker S2
Εξωτερικό υλικό από υδρο-
απωθητικό βοδινό δέρμα 
υψηλής ποιότητας. Υφασμά-
τινη φόδρα από υλικό που 
αναπνέει και στεγνώνει γρή-
γορα, επενδυμένος γιακάς, 
αντανακλαστικές λωρίδες 
και στις δύο πλευρές, αφαι-
ρούμενοι πάτοι, απόσβεση 
κραδασμών, πέλμα από  
καουτσούκ / EVA με αντοχή 
στα καύσιμα και στα λάδια 
κατά EN 20345 S2.

Μεγέθη 39 – 48
Κωδικός

0088 530 01..

118,50 €

Μποτάκι 
ασφαλείας 
Worker S3
Εξωτερικό υλικό από υδρο-
απωθητικό βοδινό δέρμα 
υψηλής ποιότητας. Υφα-
σμάτινη φόδρα από υλικό 
που αναπνέει και στεγνώνει 
γρήγορα, επενδυμένος 
γιακάς, αντανακλαστικές 
λωρίδες και στις δύο πλευ-
ρές, 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

0088 489 00..

114,20 €

Δερμάτινα άρ-
βυλα DYNAMIC 
Ranger για 
χειριστές αλυ-
σοπριόνων

 

Εξωτερικό υλικό από υδροαπω-
θητικό βοδινό δέρμα υψηλής 
ποιότητας. Μεγάλη άνεση 
στο βάδισμα, αναπνέουσα 
υφασμάτινη φόδρα, επενδυ-
μένος γιακάς, προστασία της 
μύτης με αντοχή σε φθορά και 
τριβή, στιβαρά γαντζάκια για 
τα κορδόνια, αντικραδασμική 
ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή 
σταθερότητα στο βάδισμα χάρη 
στο αντιολισθητικό αυλακωτό 
πέλμα, κατάλληλα για BGR 191.

Μεγέθη 36 – 50 1

Κωδικός

0088 532 05..

230,50 €

Δερμάτινα  
άρβυλα 
DYNAMIC S3 
για χειριστές 
αλυσοπριόνων

 

Εξωτερικό στρώμα από  
εξαιρετικά υδροαπωθητικό  
αργασμένο δέρμα νουμπούκ 
υψηλής ποιότητας. Για γενική 
χρήση, χάρη στην προστασία 
από διάτρηση S3 επίσης 
κατάλληλα για εργοτάξια. Εσω-
τερικό στρώμα με εξαιρετικές 
ιδιότητες αναπνοής που ευνοεί 
τη μεταφορά της υγρασίας, 
επενδυμένος γιακάς, στιβαρά 
γαντζάκια για τα κορδόνια, 
θηλιές που επιτρέπουν εύκολο 
πέρασμα των κορδονιών, αφαι-
ρούμενος εργονομικός πάτος, 
ατσάλινη ενδιάμεση σόλα για 
προστασία από διάτρηση, προ-
στασία της μύτης με αντοχή σε 
φθορά και τριβή, αντικραδα-
σμική ενδιάμεση σόλα από PU, 
υψηλή σταθερότητα στο βάδι-
σμα χάρη στο αντιολισθητικό 
αυλακωτό πέλμα, κατάλληλα 
για BGR 191.

Μεγέθη 39 – 48
Κωδικός

0088 532 01..

287,40 €

Δερμάτινα άρ-
βυλα DYNAMIC 
GTX για χειρι-
στές αλυσο-
πριόνων

  

Εξωτερικό στρώμα από 
υδροαπωθητικό δέρμα, 
σε συνδυασμό με τη νέα 
αδιάβροχη μεμβράνη GORE-
TEX® Extended Comfort. 
Μεγάλη άνεση χάρη στην 
εργονομική εσωτερική σόλα, 
εύχρηστοι κρίκοι κορδονιών, 
προστασία της μύτης με 
αντοχή σε φθορά και τριβή, 
υψηλή σταθερότητα στο 
βάδισμα χάρη στο αντιολι-
σθητικό αυλακωτό πέλμα, 
αντανακλαστικά ένθετα για 
αυξημένη ασφάλεια.

Μεγέθη 36 – 50 1

Κωδικός

0088 532 03..

376,00 €
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 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

1 Διαφορετική σόλα στα νούμερα 36 – 38 και 48 – 50
 Βασικός εξοπλισμός

Γαλότσες 
FUNCTION  
για χειριστές  
αλυσοπριόνων

 

Βαθύ αυλακωτό πέλμα από 
καουτσούκ, αυτοκαθαρι-
ζόμενο, με καλό κράτημα. 
Ρυθμιζόμενος υφασμάτινος 
γιακάς για το δέσιμο των 
κορδονιών, επίσης κατάλλη-
λα για πολύ φαρδιές γάμπες, 
μικρό βάρος χάρη στο χαμη-
λό σχέδιο, αυλάκωση στην 
περιοχή της καμάρας, υψηλή 
σταθερότητα στο βάδισμα 
χάρη στο αντιολισθητικό 
αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 39 – 47
Κωδικός

0088 493 01..

91,70 €

Γαλότσες 
Special  
για χειριστές  
αλυσοπριόνων

  

Βαθύ αυλακωτό πέλμα από 
καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμε-
νο, με καλό κράτημα. Πάνω 
μέρος από καουτσούκ με 
κορδόνια, αντανακλαστικές 
λωρίδες, αυλάκωση στην 
περιοχή της καμάρας, υψηλή 
σταθερότητα στο βάδισμα 
χάρη στο αντιολισθητικό  
αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 36 – 50
Κωδικός

0088 493 00..

112,30 €
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Προστατευτικά άρβυλα για χειριστές αλυσοπριόνων

Δερμάτινα άρβυλα 
FUNCTION για χειριστές 
αλυσοπριόνων 

0088 532 04.. 184,40 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤
Δερμάτινα άρβυλα DYNAMIC 
Ranger  για χειριστές 
αλυσοπριόνων

0088 532 05.. 230,50 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤1 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤
Δερμάτινα άρβυλα DYNAMIC 
S3  για χειριστές αλυσοπρι-
όνων

0088 532 01.. 287,40 20 ⬤ /⬤ 2,0 1 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤

Δερμάτινα άρβυλα Dynamic 
GTX  για χειριστές αλυσο-
πριόνων

0088 532 02.. 359,50 20 ⬤ /⬤ 2,2 1 ⬤ ⬤ ⬤1 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

Άρβυλα πεζοπορίας 
ADVANCE GTX για χειριστές 
αλυσοπριόνων

0088 532 03.. 376,00 20 ⬤ /⬤ 2,5 2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

Γαλότσες FUNCTION  για 
χειριστές αλυσοπριόνων 0088 493 01.. 91,70 32 ⬤ /⬤ 2,9 1 – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ – ⬤ – –

Γαλότσες Special για 
χειριστές αλυσοπριόνων 0088 493 00.. 112,30 35 ⬤ /⬤ 3,1 3 – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – –

Προστασία  
προσώπου, ακοής 
και κεφαλιού,  
προστατευτικά 
γάντια και  
γάντια εργασία
ƒ

•  Προστασία κεφαλιού, αφτιών και  
ματιών από θόρυβο, αγκίδες και  
μικρές πέτρες

•    Συνδυασμοί από ασπίδα και  
ωτασπίδες που ρυθμίζονται σύμφωνα 
με προσωπικές προτιμήσεις

•   Κατάλληλη προστασία των ματιών,  
αυτιών και χεριών για κάθε χρήση

Ωτασπίδες  
Concept 23
Εξαιρετικά ελαφριές, ρυθμι-
ζόμενες, με μαλακά μαξιλα-
ράκια για υψηλή άνεση,  
EN 352, SNR 23 (H:27; 
M:20; L:14), στρεφόμενα  
κελύφη/στήριγμα.

Κωδικός

0000 884 0539

13,40 €

Ωτοασπίδες 
Concept 24
Σταθερό, αεροδιαπερατό  
μεταλλικό στήριγμα. Μαλα-
κά μαξιλαράκια για υψηλή 
άνεση, EN 352, SNR 24 
(H:28; M:22; L:14).

Κωδικός

0000 884 0542

27,80 €

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 0543

27,80 €

Ωτοασπίδες 
Concept 24
Σταθερό, αεροδιαπερατό  
μεταλλικό στήριγμα. Μαλα-
κά μαξιλαράκια για υψηλή 
άνεση, EN 352, SNR 24 
(H:28; M:22; L:14).

Κωδικός

0000 884 0541

19,60 €

Στήριγμα 
ωτασπίδων με 
Bluetooth® 
(BT) – 
DYNAMIC BT
Πολλές δυνατότητες χρήσης, 
π.χ. σε συνδυασμό με 
smartphone, με Bluetooth® 
4.0, είσοδος AUX, διάρκεια 
μπαταρίας έως 38 ώρες, EN 
352, SNR 29, (H:33; M:26; 
L:18).

Κωδικός

0000 884 0519

135,70 €

Σετ ασπίδα 
προσώπου / 
ωτασπίδων 
DYNAMIC  
BT-PC
Με ασπίδα από πολυανθρα-
κικό κατά EN 166.

Κωδικός

0000 884 0538

156,10 €

Σετ ασπίδα 
προσώπου / 
ωτασπίδων 
DYNAMIC BT-N
Με πλέγμα από νάιλον  
κατά EN 1731.

Κωδικός

0000 884 0537

156,10 €

Άρβυλα πε-
ζοπορίας 
ADVANCE GTX 
για χειριστές 
αλυσοπριό-
νων

  

Εξωτερικό στρώμα από ποιοτι-
κό και εξαιρετικά υδροαπωθη-
τικό δέρμα βελουτέ ορεινών 
βοδιών, για επαγγελματική 
χρήση αλυσοπρίονου σε 
πλαγιές και στην περιποίηση 
δέντρων. Στιβαρά γαντζάκια, 
θηλιές που επιτρέπουν εύκολο 
πέρασμα των κορδονιών, 
αδιάβροχη μεμβράνη GORE-
TEX® με εξαιρετικές ιδιότητες 
αναπνοής. Εξαιρετικά απορ-
ροφητικός και εργονομικός 
αφαιρούμενος πάτος υψηλής 
ποιότητας, πρόσθετη προστα-
σία από υγρασία και φθορά 
χάρη στην ψηλή άκρη από 
καουτσούκ, αντικραδασμική 
ενδιάμεση σόλα από PU, 
μεγάλη σταθερότητα στο 
βάδισμα χάρη στο ειδικό αντι-
ολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη 39 – 48 
Κωδικός

0088 532 02..

359,50 €
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 Βασικός εξοπλισμός +   Καλό 1  Διατίθεται ως παρελκόμενο (δεν περιλαμβάνεται στο σετ κράνους) 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 340 KAI 341 Προαιρετικό ++ Πολύ καλό

– Δεν υπάρχει
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Σειρά FUNCTION Παρελκόμενα 1

FUNCTION Basic

0000 888 0810 46,20 SNR 24  
(H:27; M: 22; L:15)

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από νάιλον HDPE 6 σημείου – Άνοιγμα + Ισοθερμικό ύφασμα – 61 % ⬤ + – – – – –

FUNCTION Universal

0000 888 0809 54,60 SNR 26  
(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από νάιλον ABS 4 σημείου – Άνοιγμα + Συνθετικό δέρμα ⬤ 55 % – ++ – – – –

Σειρά DYNAMIC Παρελκόμενα 1

DYNAMIC Ergo

0000 888 0808 76,50 SNR 28  
(H:34; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από νάιλον ABS 6 σημείου ⬤ Άνοιγμα,  
ρυθμιζόμενο ++ Ισοθερμικό υλικό – 41 % – ++ – – – – –

DYNAMIC X-Ergo

0000 888 0807 96,90 SNR 30  
(H:35; M:27; L:20)

352,  
397,  
1731

Μεταλλικό πλέγμα ABS 6 σημείου ⬤ Άνοιγμα,  
ρυθμιζόμενο ++ Ισοθερμικό υλικό – 60 % – +++ – – – – 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 340
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 Βασικός εξοπλισμός +   Καλό 1  Διατίθεται ως παρελκόμενο (δεν περιλαμβάνεται στο σετ κράνους) 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 340 και 341 Προαιρετικό ++ Πολύ καλό

– Δεν υπάρχει ++ Εξαιρετικό
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Σειρά advance Παρελκόμενα 1

ADVANCE Vent

0000 888 0801 93,80 SNR 27
(H:30; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Μεταλλικό πλέγμα,  
υψηλή φωτοδιαπερατότητα ABS 6 σημείου – ⬤ Άνοιγμα +++ Ισοθερμικό υλικό ⬤ 65 –  

70 % ⬤ +++ –

ADVANCE X-Vent

0000 888 0802 120,40 SNR 29
(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από ατσάλι, πολύ 
υψηλή φωτοδιαπερατότητα ABS 6 σημείου – ⬤ Άνοιγμα +++ Ισοθερμικό υλικό ⬤ 75 –  

80 % ⬤ +++ –

ADVANCE X-Vent με 
προστατευτικό αυχένα

0000 888 0805 125,50 SNR 29
(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Πλέγμα από ατσάλι, πολύ 
υψηλή φωτοδιαπερατότητα ABS 6 σημείου – ⬤ Άνοιγμα +++ Ισοθερμικό υλικό – 75 –  

80 % ⬤ +++ –

Spezial Παρελκόμενα 1

Integra

0000 884 0180 69,40 SNR 29
(H:25; M:24; L:18)

166,  
352,  
397,  
1731

Πλέγμα από νάιλον HDPE 4 σημείου – – Άνοιγμα + Συνθετικό δέρμα – 55 % ⬤ + – – – – – –
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Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ 2 Προσφέρει 100 % προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
3   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)!

1   Στηρίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, ασφαλίζει από 
γλίστρημα. Δυνατότητα ατομικής ρύθμισης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ ADVANCE
ƒ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΥΑΛΙΑ

ΛΟΥΡΙ ΠΙΓΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ωτασπίδες BT

Ασπίδα προ-
σώπου με 
προστασία 
της ακοής,  
κοντός τύπος 
με πλαστικό 
φύλλο

Με διπλό στήριγμα κεφα-
λής 1 και τέσσερα ωτοβύ-
σματα. EN 166, EN 352, SNR 
33 (H : 32; M : 29; L : 29). 23

Κωδικός

0000 884 0255

21,60 €

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). 23

Κωδικός

0000 884 0253

48,40 €

Επαγγελματικός συνδυα-
σμός, άριστη ισορροπία, ρυθ-
μιζόμενα λουριά στήριξης, 
εύκολη ρύθμιση, αντιθαμπω-
τική επίστρωση και στις δύο 
όψεις, αποσπώμενα μέρη, 
τμήμα προστασίας μετώπου 
με σχισμές αερισμού, με 
ασπίδα από πολυανθρακικό, 
κατηγορία προστασίας B  
(120 m/s) nach EN 166,  
EN 352, SNR 28. 23

G500 PC
Κωδικός

0000 884 0256

71,10 €

Ασπίδα προ-
σώπου με 
προστασία 
της ακοής, 
κοντός τύπος 
με πλέγμα 
από νάιλον

Με διπλό στήριγμα κεφα-
λής και τέσσερα ωτοβύσμα-
τα. EN 352, EN 1731, SNR 33 
(H : 32; M : 29; L : 29). 3

Κωδικός

0000 884 0252

21,60 €

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). 3

FUNCTION
Κωδικός

0000 884 0251

26,50 €

Με στήριγμα κεφαλής με  
μαλακή επένδυση και ωτοα-
σπίδες. Μεγαλύτερη ασπίδα, 
πρόσθετη προστασία του 
μετώπου. EN 352,  
EN 1731, SNR 30 (H : 34; 
M : 27; L : 18). 3

Κωδικός

0000 884 0254

47,90 €

Ασπίδα  
προσώπου 
με προστασία 
της ακοής, 
κοντός τύπος 
με πλέγμα 
από νάιλον

 

Επαγγελματικός συνδυα-
σμός, άριστη ισορροπία, 
ρυθμιζόμενα λουριά 
στήριξης, εύκολη ρύθμιση, 
φοριέται με ή χωρίς κελύφη 
ανάλογα με τη χρήση, τμήμα 
προστασίας μετώπου με 
σχισμές αερισμού, πλέγμα 
από νάιλον. EN 352, EN 
1731, SNR 28 (H : 35; M : 26; 
L : 16). 3

G500
Κωδικός

0000 884 0231

69,00 €

Ωτοβύσματα
Κωνικού σχήματος, από 
αφρό πολυουρεθάνης 
με πολύ καλές τιμές 
απόσβεσης. Μαλακό υλικό, 
εφαρμόζουν ευχάριστα 
στον ακουστικό πόρο, δύο 
ζευγάρια ανά συσκευασία, 
EN 352, SNR 33  
(H :32; M :29; L :29).

Κωδικός

0000 886 0411

3,50 €

NEO

Σετ 
ωτασπίδων ET
Για κράνη της σειράς 
ADVANCE.

Κωδικός

0000 889 9043

127,50 €

NEO

Λουρί πιγου-
νιού
Για κράνη της σειράς 
ADVANCE.

Κωδικός

0000 889 8007

15,30 €

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΣΠΙΔΑΣ
Για κράνη της σειράς 
ADVANCE.

Κωδικός

0000 889 8008

7,20 €

Προστατευτικό 
αυχένα
Για σετ κράνους  
FUNCTION Basic.

Κωδικός

0000 889 8004

8,40 €

Για σετ κράνους  
FUNCTION Universal.

Κωδικός

0000 884 0435

8,40 €

Για σετ κράνους  
FUNCTION DYNAMIC.

Κωδικός

0000 889 8009

12,50 €

Για σετ κράνους  
ADVANCE.

Κωδικός

0000 889 8006

12,60 €

Εξωτερική 
στερέωση  
κράνους
Για σετ κράνους  
FUNCTION Universal.

Κωδικός

0000 884 0428

11,50 €

Ενσωματω-
μένα γυαλιά 
προστασίας
Για κράνος DYNAMIC 
X-Ergo. Κατάλληλα για 
όλες τις εκδόσεις LightPlus 
(βλέπε σελίδα 339-342) 
ADVANCE Vent και 
ADVANCE X-Vent.

Κωδικός

0000 894 9402

13,70 €
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 Βασικός εξοπλισμός
– Δεν υπάρχει
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Σειρά FUNCTION

Light
0000 884 0360

8,40 EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ – – ⬤

Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0362 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0361 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Astrospec
0000 884 0369

10,50 EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0368 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Σετ γυαλιών και 
ωτοβυ-σμάτων

0000 884 0309 29,40 EN 166/
EN 352 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Με προστασία της ακοής,  

Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Σειρά DYNAMIC

Contrast
0000 884 0363

11,50 EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0364 Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0365 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0366 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Light Plus
0000 884 0372

18,90 EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0371 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0370 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Σειρά ADVANCE

Super Fit
0000 884 0373

23,20 EN 166 F (45 m/s) – – ⬤ ⬤ – ⬤

Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης

0000 884 0374 Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως

0000 884 0375 Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό

Γυαλιά ασφαλείας για χρήστες γυαλιών όρασης

Super OTG

0000 884 0358 25,80 EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Γενικής χρήσης, Ιδανικά για 
χαμηλό φωτισμό

Ultrasonic

0000 884 0359 30,90 EN 166 B (120 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤
Αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκό-
φτης, ιδανικά για χαμηλό φωτισμό 
και συνθήκες με πολλή σκόνη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ342 343
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+    Gut – nicht vorhanden
++  Sehr gut
+++ Hervorragend
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Σειρά FUNCTION

Προστατευτικά γάντια

FUNCTION 
Sensotouch 
NEO

M=9 0088 611 1109

4,30 Πλεκτό εμβαπτι-
σμένο σε νιτρίλιο

EN 388

EN 420
+++ +++ + – Ελαστικό

Κατάλληλο για τον 
χειρισμό κινητού τηλε-

φώνου και τάμπλετ
L=10 0088 611 1110

XL=11 0088 611 1111

FUNCTION 
Universal

Einheits- 
Μεγέθη 0088 611 1410 4,20

Πλάτη από  
γνήσιο δέρμα 

βοδιού / καμβά

EN 388

EN 420
+ + ++ – Ανοιχτά  

μανικέτια Μακριά μανικέτια

FUNCTION 
DuroGrip

S=8 0088 611 1008

7,30 Πλεκτό εμβαπτι-
σμένο σε λάτεξ

EN 388

EN 420
++ + +++ ++ Ελαστικό

Καλό κράτημα  
(και με υγρασία),  

καλή προστασία από 
την υγρασία

M=9 0088 611 1009

L=10 0088 611 1010

XL=11 0088 611 1011

Γάντια προστασίας από το κρύο

FUNCTION 
ThermoGrip

S=8 0088 611 1208

7,30 Πλεκτό εμβαπτι-
σμένο σε λάτεξ

EN 388

EN 420
++ + +++ +++ Ελαστικό

Καλό κράτημα  
(και με υγρασία),  

καλή προστασία από 
την υγρασία

M=9 0088 611 1209

L=10 0088 611 1210

XL=11 0088 611 1211

Γάντια προστασίας από κοψίματα

FUNCTION 
Protect MS

S=8 0088 610 0108

31,50
Πλάτη από γνήσιο 

δέρμα βοδιού / 
Υφασμάτινη πλάτη

EN 388

EN 420
+ + +++ ++ Ελαστικό

Κατηγορία  
προστασίας από  

κοψίματα 0

M=9 0088 610 0109

L=10 0088 610 0110

XL=11 0088 610 0111

Σειρά dynamic

Προστατευτικά γάντια

DYNAMIC 
Duro

S=8 0088 611 1308

10,50 Πλάτη από γνήσιο 
δέρμα βοδιού

EN 388

EN 420
++ + +++ – Ανοιχτά  

μανικέτια
Όλες οι επιφάνειες 

από δέρμα

M=9 0088 611 1309

L=10 0088 611 1310

XL=11 0088 611 1311

DYNAMIC  
SensoLight

S=8 0088 611 0808

13,70
Πρόβειο  

δέρμα / Υφασμάτινη 
πλάτη

EN 388

EN 420
++ +++ ++ –

Ελαστικό,  
με ταινία  
βέλκρο

Ελαφρύ, με  
αντανακλαστικές  

λωρίδες

M=9 0088 611 0809

L=10 0088 611 0810

XL=11 0088 611 0811

Μ
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Σειρά dynamic

Προστατευτικά γάντια

DYNAMIC 
Vent

S=8 0088 611 0908

17,90 Συνθετικό δέρμα /
Υφασμάτινη πλάτη

EN 388

EN 420
++ ++ – –

Ελαστικό,  
με ταινία  
βέλκρο

Ελαφρά, με  
αναπνέον 

υλικό

M=9 0088 611 0909

L=10 0088 611 0910

XL=11 0088 611 0911

Γάντια προστασίας από το κρύο

DYNAMIC 
ThermoVent

S=8 0088 611 0508

25,20 Δέρμα χοίρου / 
Υφασμάτινη πλάτη

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ ++ Ελαστικό Aναπνέον υλικό

M=9 0088 611 0509

L=10 0088 611 0510

XL=11 0088 611 0511

Γάντια προστασίας από κοψίματα

DYNAMIC 
Protect MS

S=8 0088 610 0008

58,10
Ελαφρύ, με 

αντανακλαστικές 
λωρίδες

EN 388

EN 420

EN ISO 
11393 
(381)

++ ++ +++ ++ Ελαστικό
Κατηγορία  

προστασίας από  
κοψίματα 1

M=9 0088 610 0009

L=10 0088 610 0010

XL=11 0088 610 0011

Σειρά advance

Προστατευτικά γάντια

ADVANCE 
Duro

M=9 0088 611 0609

18,90

Πλάτη από  
γνήσιο δέρμα  

βοδιού /  
Υφασμάτινη πλάτη

EN 388

EN 420
++ ++ +++ + Ελαστικό Προστασία των  

καρπώνL=10 0088 611 0610

XL=11 0088 611 0611

ADVANCE 
Ergo M=9 0088 611 0409

18,90
Πρόβειο  

δέρμα / Υφασμάτινη 
πλάτη

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ –

Ελαστικό,  
με ταινία  
βέλκρο

Αντανακλαστικές  
λωρίδεςL=10 0088 611 0410

XL=11 0088 611 0411

ADVANCE 
Ergo MS

S=8 0088 611 0708

21,00
Πλάτη από γνήσιο 

δέρμα βοδιού / 
Υφασμάτινη πλάτη

EN 388

EN 420

EN ISO 
11393 
(381)

+++ +++ ++ –
Ελαστικό,  
με ταινία  
βέλκρο

Αναπνέον υλικό,  
αντανακλαστικές  

λωρίδες

M=9 0088 611 0709

L=10 0088 611 0710

XL=11 0088 611 0711

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ344 345
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ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η 
STIHL: ΜΕΣΑ  
ΣΤΗ ΜΟΔΑ.
ƒ
348 Strong Roots

362 Urban

368 Wild Kids

378 TIMBERSPORTS®

387 Brand collection

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ346 347
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΉΣΉΣ ΣΕ ΕΥΡΏ

Strong Roots
ƒ

Η μοναδική σειρά προϊόντων STRONG 
ROOTS είναι εμπνευσμένη από την  
άθικτη φύση και την ιστορία της  
επιχείρησής μας. Ανακαλύψτε το γνήσιο 
λουκ με τις πρακτικές λεπτομέρειες και 
εξορμήστε!

NEO

Σακάκι φλις 
ICON
Αυτό το σακάκι φλις από 
100 % πολυεστέρα με 
κουκούλα σε μπλε και γκρι 
χρώμα, σας δίνει τέλεια 
 εμφάνιση στην πεζοπορία, 
και όχι μόνο. Με το υφασμέ-
νο αλυσοπρίονο στην αρι-
στερή πλευρά του θώρακα 
και το σχέδιο φελλού στην 
πλάτη, το σακάκι αυτό δεν 
πρέπει να λείπει σε καμία 
από τις περιπέτειές σας.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 03..

126,40 €

NEO

Σακάκι φλις 
ICON
Αυτό το μπλε σακάκι φλις 
από 100 % πολυεστέρα 
χαρίζει τέλεια εμφάνιση στο 
μονοπάτι, και όχι μόνο. Με 
το υφασμένο αλυσοπρίονο 
στην αριστερή πλευρά του 
θώρακα και το σχέδιο φελ-
λού στην πλάτη, το σακάκι 
αυτό δεν πρέπει να λείπει σε 
καμία από τις περιπέτειές 
σας.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 610 05..

126,40 €

NEO

Σακάκι ICON
Ένα σακάκι που όχι μόνο 
σας κρατάει ζεστό, αλλά 
έχει και ωραία εμφάνιση. 
Αυτό το σακάκι εκδρομών 
από 73 % βαμβάκι και 27 % 
πολυαμίδιο, σε σκούρο γκρι 
χρώμα με πράσινη φόδρα 
παραλλαγής με σχέδια αλυ-
σοπρίονων και όρθιο γιακά, 
διαθέτει πολλές πρακτικές 
και λειτουργικές λεπτομέρει-
ες. Τα καλυμμένα φερμουάρ, 
δύο σε κάθε πλευρά του 
θώρακα, η πλευρική τσέπη 
και η μακριά πλάτη κάνουν 
το σακάκι αυτό ιδανικό για 
κάθε εκδρομή στη φύση. 
Κομψές λεπτομέρειες όπως 
το υφασμένο αλυσοπρίονο 
στην αριστερή πλευρά 
του θώρακα και το σχέδιο 
φελλού στην πλάτη ολοκλη-
ρώνουν τον σχεδιασμό.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 04..

253,40 €

NEO

Σακάκι ICON
Ένα καλλίγραμμο γυναικείο 
σακάκι που όχι μόνο σας 
κρατάει ζεστό, αλλά έχει 
και ωραία εμφάνιση. Αυτό 
το μαύρο σακάκι εκδρομών 
από 73 % βαμβάκι και 
27 % πολυαμίδιο, με μπλε 
φόδρα παραλλαγής με 
σχέδια αλυσοπριόνων και 
μπλε όρθιο γιακά, διαθέτει 
πολλές πρακτικές και 
λειτουργικές λεπτομέρειες. 
Τα καλυμμένα φερμουάρ, 
δύο σε κάθε πλευρά του 
θώρακα, η πλευρική τσέπη 
και η μακριά πλάτη κάνουν 
το σακάκι αυτό ιδανικό για 
κάθε εκδρομή στη φύση. 
Κομψές λεπτομέρειες όπως 
το υφασμένο αλυσοπρίονο 
στην αριστερή πλευρική 
τσέπη και το σχέδιο φελλού 
στην πλάτη ολοκληρώνουν 
τον σχεδιασμό.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 610 06..

252,70 €

NEO

Σακάκι 
CONTRA 59
Το σακάκι CONTRA από 
100% βαμβάκι με γιακά 
γουνάκι κάνει αναδρομή στο 
έτος γέννησης του αλυσοπρί-
ονου Contra. Οι τσέπες στον 
θώρακα και οι πλευρικές 
τσέπες προσφέρουν αρκετό 
χώρο για όλα όσα θέλετε να 
πάρετε μαζί σας. Ο λογότυ-
πος «Contra-lightning» και 
η φόδρα με τυπωμένο ανα-
λυτικό σχέδιο του CONTRA 
μαγνητίζουν τα βλέμματα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 01..

289,10 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σακάκι τζιν 
LEGENDARY
Εξαιρετικής ποιότητας 
βαμβάκι, κλασικό 
σχέδιο «LEGENDARY 
PERFORMANCE»: όλα τα 
έχει το σκούρο μπλε τζιν 
σακάκι μας! Οι εξωτερικές 
τσέπες, τα χαρακτηριστικά 
μεταλλικά πριτσίνια και τα 
σήματα Vintage 1926 τονί-
ζουν τη μοναδική εμφάνιση.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 09..

180,60 €

NEO

Πουκάμισο
Όχι μόνο για ξυλοκόπους! 
Αυτό το καρέ πουκάμισο 
από 100% βαμβάκι, με 
δύο τσέπες στον θώρακα 
και σχέδιο φελλού στην 
πλάτη, συνδυάζεται τέλεια 
με το αγαπημένο σας τζιν. 
Κομψές λεπτομέρειες είναι 
η προέκταση από denim και 
οι ραμμένες λεπτομέρειες 
από denim στα μανίκια. 
Λαναρισμένο προς τα πάνω, 
εμφανίζεται το κεντημένο 
αλυσοπρίονο.

ΚΟΚΚΙΝΟ / ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 620 01..

90,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σακάκι 
 εκδρομών 
«Badge»
Αυτό το καφέ σακάκι εκδρο-
μών από 59 % βαμβάκι, 39 % 
πολυαμίδιο και 2% πολυεστέ-
ρα έχει τρία διαφορετικά 
σήματα για να το προσαρ-
μόσετε στα προσωπικά σας 
γούστα – σχέδιο φελλού με 
αλυσοπρίονο, υφασμένο 
σήμα με τσεκούρι ή Contra. 
Οι δύο τσέπες στον θώρακα 
και δύο πλευρικές τσέπες 
χωρούν όλα όσα χρειάζεστε. 
Οι καλόγουστες λεπτομέ-
ρειες όπως το καλυμμένο 
φερμουάρ, οι επωμίδες και 
η μπλε φόδρα παραλλαγής 
με σχέδια αλυσοπριόνων 
κάνουν το σακάκι ένα πραγ-
ματικό must.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 07..

252,70 €

 

Έτσι δίνετε σωστά την 
παραγγελία σας:

1. Επιλέξτε το ρούχο που θέλετε. 
2.  Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το 

νούμερο σας, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα. 
Χρησιμοποιήστε τους εξής αριθμούς:  

Ανδρικά:  S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L= ..46/XL = ..50

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 349
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΉΣΉΣ ΣΕ ΕΥΡΏ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

NEO

Πουκαμίσα
Όχι μόνο για τις εκδρομές 
σας! Αυτή η καρέ πουκαμίσα 
σε κόκκινο/μπλε από 100 % 
βαμβάκι με μικρό όρθιο 
γιακά, τσέπη στον θώρακα 
και σχέδιο φελλού στην 
πλάτη, συνδυάζεται τέλεια 
με το αγαπημένο σας τζιν. 
Κομψές λεπτομέρειες είναι 
η προέκταση από denim και 
οι ραμμένες λεπτομέρειες 
από denim στα μανίκια. 
Λαναρισμένο προς τα πάνω, 
εμφανίζεται το κεντημένο 
αλυσοπρίονο. Θα γίνει το 
νέο αγαπημένο κομμάτι στην 
ντουλάπα σας!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 620 04..

90,40 €

NEO

Πλεκτή ζακέ-
τα CONTRA 59
Η πλεκτή ζακέτα CONTRA 
σε γκρι μελανζέ από 80 % 
μαλλί και 20 % πολυαμίδιο 
με λάστιχο είναι ιδανική για 
τις κρύες μέρες του χρόνου. 
Τα μεγάλα κουμπιά, ο παλιός 
λογότυπος STIHL στην τσέπη 
και το σήμα Contra θυμίζουν 
τα αυθεντικά ρούχα εργασί-
ας των ξυλοκόπων της δεκαε-
τίας του 50.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 02..

234,70 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ με 
κουκούλα 
ICON
Ένα casual ρούχο για τις 
ήπιες μέρες. Το καφέ 
μας φούτερ με κουκούλα 
από 60 % βαμβάκι και 
40 % πολυεστέρα είναι 
εξαιρετικά άνετο και σας 
κρατά ζεστό. Το υφασμένο 
αλυσοπρίονο αριστερά 
στον θώρακα και το σχέδιο 
φελλού STIHL LEGENDARY 
PERFORMANCE στην πλάτη 
δίνουν έναν μοδάτο τόνο.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 620 06..

108,30 €

NEO

Πουλόβερ 
ICON
Κουμπωμένο ή ακούμπωτο, 
είναι δική σας επιλογή. Το 
καινούργιο μας πλεκτό που-
λόβερ με όρθιο γιακά σε γκρι 
χρώμα, από 85 % βαμβάκι 
και 15 % μαλλί, φροντίζει για 
ευχάριστη ζεστασιά τα ψυχρά 
βράδια. Το υφασμένο αλυσο-
πρίονο στην αριστερή πλευρά 
του θώρακα, το σχέδιο φελ-
λού στην πλάτη και η κομψή 
πατιλέτα με τα κουμπιά δίνουν 
έναν ξεχωριστό τόνο. 

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 620 03..

144,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ 1926
Αυτό το άνετο βαμβακερό 
φούτερ με αστρίφωτα 
μανίκια σε γκρι μελανζέ σε 
στιλ heritage είναι ιδανικό 
για κάθε ταξίδι. Το μεγάλο 
διακοσμητικό έμβλημα 1926 
και τα μοναδικά vintage 
σήματα κάνουν το φούτερ 
αυτό απαραίτητο για όλους 
εκείνους που λατρεύουν το 
heritage στιλ.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 24..

90,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Γιλέκο 
LEGENDARY
Αυτό το σκούρο μπλε γιλέκο 
από 100 % βαμβάκι, με 
έντονη πατιλέτα, οδηγεί 
κατευθείαν «back to the 
roots». Φοριέται τέλεια με 
φανέλα ή πουκάμισο, και δεν 
πρέπει να λείπει από καμία 
γκαρνταρόμπα. Οι εξωτερι-
κές τσέπες στα πλάγια και 
στον θώρακα δεν είναι μόνο 
όμορφες αλλά και πρακτικές. 
Τα σήματα Vintage φροντί-
ζουν για μια ξεχωριστή νότα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 610 08..

126,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt  
fir forest
Καθημερινό κόκκινο 
μπλουζάκι με στρογγυλή 
λαιμόκοψη, με καλαίσθητη 
εκτύπωση tone-in-tone 
στον θώρακα. Το ευχάριστο 
μείγμα από 95 % βαμβάκι 
και 5 % ελαστάνη θα κάνει 
αυτό το μπλουζάκι ένα από 
τα αγαπημένα σας ρούχα.

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 600 22..

54,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt  
FIR FOREST
Αυτό το χαλαρό μπλε μπλου-
ζάκι από 100 % βαμβάκι 
μπλε με εκτύπωση δάσους 
στον θώρακα δεν είναι μόνο 
ιδανικό για εκδρομές στη 
φύση.

ΜΠΛΕ
ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 21..

54,00 €

NEO

Φούτερ με 
κουκούλα 
ICON
Ένα casual ρούχο για τις 
ήπιες μέρες. Το γκρι μας 
φούτερ με κουκούλα από 
60 % βαμβάκι και 40 % 
πολυεστέρα είναι εξαιρετικά 
άνετο και σας κρατά ζεστό 
όταν αρχίζουν οι ψύχρες. 
Κομψές λεπτομέρειες όπως 
τα αστρίφωτα άκρα των 
μανικιών, το μικρό υφασμένο 
αλυσοπρίονο στην αριστερή 
πλευρά του θώρακα και το 
σχέδιο φελλού στην πλάτη 
δίνουν εκείνο το «κάτι».

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 620 05..

108,30 €

NEO

Φούτερ ICON
Φούτερ με στρογγυλή 
λαιμόκοψη για όλες τις 
περιστάσεις. Από 88 % βαμ-
βάκι και 12 % πολυεστέρα. 
Ξεχωριστή ιδιαιτερότητα: 
Η χνουδωτή εσωτερική όψη 
είναι στραμμένη προς τα 
έξω και δίνει στο φούτερ μια 
ασυνήθιστη εμφάνιση. Μικρό 
αλυσοπρίονο αριστερά 
στον θώρακα και το σχέδιο 
φελλού STIHL «LEGENDARY 
PERFORMANCE» στην 
πλάτη.

ΧΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 14..

ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 15..

90,40 €

NEO

Μπλουζάκι 
πόλο ICON
Κομψό understatement. 
Αυτό το μπλουζάκι πόλο, 
με μικρό αλυσοπρίονο στον 
θώρακα και σχέδιο φελλού 
στην πλάτη, είναι ιδανικό 
τόσο για τον ελεύθερο χρό-
νο όσο και για τη δουλειά. 
Χάρη στην τέλεια εφαρμογή 
και το ευχάριστο βαμβάκι 
θα γίνει σίγουρα ένα από τα 
αγαπημένα σας κομμάτια.

ΓΚΡΙ
92 % ΒΑΜΒΑΚΙ,  
8 % ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ  
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 11..

ΧΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 12..

ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 13..

72,00 €

NEO

T-Shirt ICON
Μια καλαίσθητη άποψη! 
Αυτό το μπλουζάκι με στρογ-
γυλή λαιμόκοψη, με μικρό 
υφασμένο αλυσοπρίονο 
στην αριστερή πλευρά του 
θώρακα και σχέδιο φελλού 
στην πλάτη, θα γίνει το 
αγαπημένο ρούχο ολονών. 
Η άνετη γραμμή και το 
100 % βαμβάκι κάνουν το 
μπλουζάκι ένα τέλειο basic.

ΓΚΡΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 08..

ΧΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 09..

ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 10..

54,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ350 351
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T-Shirt  
Contra
Η παλαιού τύπου όψη του 
T-shirt «CONTRA» της STIHL 
δίνει μια εντελώς ιδιαίτερη 
εμφάνιση. Η μεγάλη εκτύπω-
ση με αλυσοπρίονο Contra 
στον θώρακα με used όψη 
υπογραμμίζει το vintage στιλ 
αυτού του άνετου αντρικού 
T-shirt με εντελώς προσωπι-
κό στιλ.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0464 002 14..

44,20 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt 1926
Cult μπλουζάκι από 100 % 
βαμβάκι σε ποιότητα sweat, 
με μεγάλο έμβλημα 1926 
στον θώρακα και σήμα 
STIHL heritage στη ραφή.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 23..

54,00 €

NEO

T-Shirt ICON
Χαλαρό γυναικείο basic 
μπλουζάκι. Αυτό το μπλουζά-
κι με στρογγυλή λαιμόκοψη 
από ευχάριστο μείγμα υλικών 
(95 % βαμβάκι, 5 % ελαστά-
νη) με σήμα αλυσοπρίονου 
στον θώρακα και σχέδιο φελ-
λού στην πλάτη, ντύνει την 
κάθε γυναίκα.

ΓΚΡΙ
65 % ΒΑΜΒΑΚΙ,  
30 % ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, 5 % ΕΛΑΣΤΑΝΉ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 600 16..

ΧΑΚΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 600 17..

ΜΠΛΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 600 18..

54,00 €

T-shirt  
Explore
Ένα μπλουζάκι για όσους 
αγαπούν τις περιπέτειες. 
Έτσι φαίνεται ήδη από 
μακριά, ποιες είναι οι προθέ-
σεις σας. T-shirt με μεγάλη 
εκτύπωση φύσης στη μπρο-
στινή πλευρά και επιγραφή 
«EXPLORE THE UNSEEN». 
Το 100 % βαμβάκι φροντίζει 
για άνεση σε κάθε εκδρομή.

ΚΑΦΕ
ΜΕΓΕΘΗ S – XL
Κωδικός

0420 600 19..

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ  
ΑΝΟΙΞΗ 2020
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 600 20..

54,00 €

Κασκέτα
Για κεφάλια με χαρακτήρα! 
Κάποτε απαραίτητο μέρος 
της καθημερινής ένδυσης, 
σήμερα ένα εξαιρετικό 
αξεσουάρ. Η κασκέτα αυτή, 
με ιστορικό λογότυπο STIHL 
σε σήμα από γνήσιο δέρμα 
στην πίσω πλευρά, είναι 
ένα κλαστικό κομμάτι που 
χαρίζει προσωπικότητα στην 
εμφάνισή σας! Το μείγμα υλι-
κών από 47 % πολυεστέρα, 
45 % μαλλί, 3 % πολυαμίδιο, 
3 % πολυακρυλικό, και 2 % 
βισκόζη εξασφαλίζει ευχά-
ριστη άνεση. Διπλωμένη, 
μεταφέρεται άνετα στην 
τσέπη σας. Για να την έχετε 
πάντα κοντά.

ΜΕΓΕΘΗ S (55 cm)
Κωδικός

0420 650 0055

ΜΕΓΕΘΗ M (57 cm)
Κωδικός

0420 650 0057

ΜΕΓΕΘΗ L (59 cm)
Κωδικός

0420 650 0059

32,60 €

Πλεκτός 
σκούφος
Άνετος σκούφος που δεν 
είναι μόνο ζεστός, αλλά και 
ωραίος στην εμφάνιση: Το 
λάστιχο με τις πορτοκαλί 
και σκούρο γκρι ρίγες και 
το σήμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE» στη 
μπροστινή πλευρά χαρίζουν 
στον σκούφο αυτό την χαρα-
κτηριστική εμφάνιση STIHL. 
Το μαλακό πλεκτό υλικό από 
100 % πολυακρυλικό έχει 
ευχάριστη αίσθηση χωρίς να 
προκαλεί φαγούρα.

Κωδικός

0420 140 0001

28,40 €

Μαντίλι
Πλεκτό αξεσουάρ για τα 
κρύα του χειμώνα: Το λάστι-
χο ριπ με τις χαρακτηριστι-
κές λωρίδες σε πορτοκαλί 
χρώμα δίνει ένα ξεχωριστό 
ύφος σ’ αυτό το κλασικό 
σκούρο γκρι μαντίλι από 
100 % πολυακρυλικό. Το ραμ-
μένο σήμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE» δίνει έναν 
πρόσθετο τόνο.

Κωδικός

0420 140 0002

35,70 €

Γάντια
Τα γάντια από 100% πολυα-
κρυλικό με δίχρωμη όψη ριπ 
εφαρμόζουν τέλεια χάρη 
στο μαλακό πλεκτό υλικό. 
Και το καλύτερο: Η μοναδική 
λειτουργία touch στον δείκτη 
και στον αντίχειρα επιτρέπει 
χειρισμό κινητού και τά-
μπλετ, χωρίς να αφαιρείται 
το γάντι.

ΜΕΓΕΘΗ S – XL
Κωδικός

0420 150 00..

33,70 €

NEO

Καπέλο 
HERITAGE
Το καβουράκι, κλασικό 
καπέλο με στενό γείσο και 
βαθούλωμα, φοριόταν ήδη 
στο Hollywood τη δεκαετία 
του 1940. Το δικό μας είναι 
από 100% βαμβάκι σε μπλε 
χρώμα και με σήμα STIHL 
Vintage στο πλάι, μαζί με 
θήκη.

ΜΕΓΕΘΗ S (55 cm)
Κωδικός

0420 650 0255

ΜΕΓΕΘΗ M (57 cm)
Κωδικός

0420 650 0257

ΜΕΓΕΘΗ L (59 cm)
Κωδικός

0420 650 0259

ΜΕΓΕΘΗ XL (61 cm)
Κωδικός

0420 650 0261

67,00 €

NEO

Σκούφος 
HERITAGE
Σκούφος από μεικτές ίνες με 
σήμα vintage στο λάστιχο, 
φροντίζει για ζεστασιά στο 
κεφάλι. 70 % πολυακρυλικό, 
30 % μαλλί

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0008

37,30 €

NEO

Πλεκτός 
σκούφος ICON
Απλός, αλλά όμορφος. 
 Αυτός ο σκούφος τύπου 
beanie από 100 % πολυα-
κρυλικό με σήμα φελλού στο 
μπροστινό μέρος είναι ένα 
απαραίτητο αξεσουάρ για 
τις κρύες μέρες.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0007

37,30 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ352 353
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΉΣΉΣ ΣΕ ΕΥΡΏ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

Καπελάκι 
WOOD
Για τους trendy λάτρεις της 
περιπέτειας! Αυτό το καπε-
λάκι με πέντε πάνελ σε μπλε 
και λαδί χρώμα, από λεπτό 
κοτλέ 100 % βαμβάκι, με 
σήμα «INTO THE WOODS» 
στο μπροστινό μέρος, δεν 
 είναι μόνο πρακτικό αλλά 
έχει και πολύ στιλ! Ρυθμίζε-
ται με κούμπωμα snapback.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 140 0003

20,30 €

Καπελάκι 
NATURE
Όμορφο διαχρονικά 
καπελάκι, με λιτό 
σχεδιασμό αλλά 
γεμάτο όμορφες 
λεπτομέρειες. Ένα δερ-
μάτινο σήμα με την επι-
γραφή «LEGENDARY 
PERFORMANCE» 
διακοσμεί τη μπρο-
στινή πλευρά σ’ αυτό 
το καπελάκι του 
μπέιζμπολ από 100 % 
βαμβάκι. Με μεταλλική 
αγκράφα για ρύθμιση 
της περιφέρειας.

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0080

20,00 €

Καπελάκι 
FAMILY OWNED
Με το καπελάκι trucker 
FAMILY OWNED της STIHL 
από 55 % βαμβάκι και 45 % 
πολυεστέρα, με λουρί ρύθμι-
σης και ανοίγματα μεγάλων 
βρόχων, το κεφάλι σας 
παραμένει πάντα δροσερό. 
Το σήμα «FAMILY OWNED» 
από βαμβάκι διαγωνάλ 
χαρίζει στο προστατευτικό 
αυτό καπελάκι μια χαλαρή 
όψη vintage.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0001

28,40 €

Trucker cap 
CONTRA
Το καπελάκι trucker 
«CONTRA» συνδυάζει δύο 
μύθους: το παλαιάς σχολής 
καπελάκι μπέιζ-μπολ και 
το θρυλικό αλυσοπρίονο 
«CONTRA» της STIHL. 
Και όπως αρμόζει σε ένα 
καπελάκι από πολυεστέρα σε 
στιλ trucker cap, το μέγεθος 
ρυθμίζεται με κούμπωμα 
snapback.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0083

20,00 €

NEO

Καπελάκι 
ICON
Το μπλε καπελάκι ICON με 
κεντητό αλυσοπρίονο στη 
μπροστινή πλευρά είναι 
ένα όμορφο αξεσουάρ που 
ταυτόχρονα προστατεύει 
από τον ήλιο. Από 50 % 
μαλλί και 50 % πολυεστέρα. 
Ρυθμίζεται με κούμπωμα 
snapback.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0005

37,30 €

NEO

Καπελάκι 
CORK
Το νέο μας καπελάκι CORK 
αξίζει την προσοχή σας. Από 
μείγμα υλικών από 100 % 
βαμβάκι και με σχέδιο φελ-
λού στη μπροστινή πλευρά, 
μαγνητίζει τα βλέμματα. 
Οι διακοσμητικές ραφές 
και το σήμα αλυσοπρίονου 
πάνω στο πάνελ φελλού ολο-
κληρώνουν τον σχεδιασμό. 
Ρυθμίζεται με μεταλλική 
αγκράφα.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0006

46,90 €

NEO

Καπελάκι 
CONTRA 59
Για τους λάτρεις της λεπτο-
μέρειας! Αυτό το δίχρωμο 
καπελάκι denim από 100 % 
βαμβάκι με κλιπ αναβαθ-
μίζει κάθε εμφάνιση. Το 
μεγάλο σήμα 1959 στην πίσω 
πλευρά, η επιγραφή «contra 
lightning» στη μπροστινή 
πλευρά και τα διακοσμητικά 
καρφιά με ιστορικό λογότυπο 
STIHL, σας χαρίζουν ένα 
αυθεντικό λουκ. Οι ραφές 
σε χρωματική αντίθεση στην 
πίσω πλευρά ενισχύουν το 
used look.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0004

56,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
HERITAGE
Καπελάκι σε στιλ trucker 
cap με μπροστινή πάνελ από 
βαμβάκι, ρύθμιση με ταινία 
βέλκρο και πάνελ από δίχτυ 
για ευχάριστο κλίμα κεφα-
λιού. Το μεγάλο έμβλημα 
με τον ιστορικό λογότυπο 
STIHL στη μπροστινή πλευρά 
τραβάει τα βλέμματα.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 640 0009

37,30 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ354 355
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Λαιμός
Βόλτα στην πόλη ή εκδρομή; 
Δεν υπάρχει λόγος να 
κρυώνετε. Ο λαιμός από 
ζεστό και μαλακό φλις 
πολυεστέρα φοριέται και 
βγαίνει εύκολα και χάρη 
στην κλασική καρό εκτύπωση 
συνδυάζεται με κάθε ντύσι-
μο. Το σήμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE» δίνει έναν 
κουλ τόνο.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 160 0105

24,20 €

NEO

Φουλάρι 
Φοριέται ως μπαντάνα, 
χωνευτά ή κλασικά γύρω 
από τον λαιμό. Το φουλάρι 
μας από 100 % βαμβάκι με 
εμφάνιση used denim με 
vintage εκτύπωση τελειοποι-
εί κάθε εμφάνιση.

ΓΚΡΙ
Κωδικός

0420 660 0008

37,30 €
Ζώνη
Τίποτα δεν ξεφεύγει! Αυτή η 
ζώνη από γνήσιο δέρμα και 
μεταλλική αγκράφα κρατάει 
τα πάντα στη θέση τους. 
Ο ιστορικός λογότυπος πάνω 
στην αγκράφα μαγνητίζει 
τα βλέμματα. Έχει μήκος 
120 cm, πλάτος 4 cm και 
ρυθμίζεται ανάλογα με τον 
σωματότυπο. Ταιριάζει σε 
κάθε παντελόνι!

Κωδικός

0420 660 0002

61,10 €

NEO

Γάντια 
CONTRA 59
Αυτά τα γάντια από γνήσιο 
δέρμα με μανικέτια και 
φόδρα από 50 % μαλλί και 
50 % πολυαμίδιο δίνουν μια 
νέα ερμηνεία στα γάντια 
εργασίας της δεκαετίας 
του 50. Με branding και 
δερμάτινες αγκράφες, τα 
χέρια σας παραμένουν 
ζεστά όταν κάνει κρύο και 
επιπλέον έχουν και κλασάτη 
εμφάνιση.

ΜΕΓΕΘΗ S
Κωδικός

0420 650 0108

ΜΕΓΕΘΗ M
Κωδικός

0420 650 0109

ΜΕΓΕΘΗ L
Κωδικός

0420 650 0110

ΜΕΓΕΘΗ XL
Κωδικός

0420 650 0111

80,40 €

Σακίδιο WOOD
Σακίδιο από 80% πολυε-
στέρας και 20 % νάιλον με 
χωρητικότητα 30 λίτρων 
και έξυπνη διαρρύθμιση. 
Η καλή κυκλοφορία του 
αέρα προλαμβάνει τον δυ-
σάρεστο ίδρωμα της πλάτης. 
Πρακτική εξωτερική τσέπη, 
θέση για μπουκάλι, κάλυμμα 
βροχής, ιδανικό για κάθε 
ταξίδι.

53 x 32 x 24 cm
Κωδικός

0420 160 0001

81,50 €

Τσαντάκι  
πρώτων  
βοηθειών
Για παν ενδεχόμενο! Εκτός 
από αυτοκόλλητα έμπλα-
στρα, τσιρότα, επίδεσμο 
και μαντηλάκια, αυτό το 
πρακτικό τσαντάκι περιέχει 
επίσης ένα τσιμπιδάκι, 
ένα ψαλιδάκι, γάντια μίας 
χρήσης και ένα αδιάβροχο. 
Περιεχόμενα: Επίδεσμος 
γάζας, επίδεσμος στερέω-
σης, έμπλαστρο σε ρολό, 
τσιρότα (2 μικρά, 4 μεσαία, 
4 μεγάλα), 1 συσκευασία 
μαντηλάκια, 1 ζευγάρι γάντια 
μίας χρήσης, 1 αδιάβροχο, 
1 ψαλίδι, 1 τσιμπιδάκι.

12 x 17 x 5 cm
Κωδικός

0420 160 0003

12,10 €

Σουγιάς με 
ξύλινη λαβή
Το απόλυτο πολυεργαλείο! 
Έξυπνο μαχαίρι πολλαπλών 
χρήσεων από την Victorinox 
με λαβή από ξύλο καρυδιάς. 
Διαθέτει κατσαβίδι, ανοιχτή-
ρι κονσέρβας, τιρμπουσόν, 
ανοιχτήρι μπουκαλιών, 
απογυμνωτή καλωδίων, 
διατρητή/ράφτη και μικρό 
πριόνι. Όλα όσα μπορεί να 
χρειαστείτε στην εκδρομή!

9,1 x 1,75 cm
Κωδικός

0420 160 0000

80,60 €

Μαχαιροπί-
ρουνα εκδρο-
μής
Αυτό το σετ μαχαιροπίρουνα 
από ανοξείδωτο χάλυβα με 
λαβές από μαύρο πλαστικό 
ινών γυαλιού δεν πρέπει να 
λείπει σε καμία εκδρομή. Το 
μαχαίρι και το πιρούνι με 
ενσωματωμένο ανοιχτήρι 
διπλώνονται για ασφάλεια 
κατά τη μεταφορά.

Κωδικός

0464 150 0040

21,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ356 357
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Τιράντες
Αυτές οι μοδάτες τιράντες, 
σε παραδοσιακό και ταυτό-
χρονα υπερσύγχρονο σχέδιο, 
κλέβουν τις εντυπώσεις τόσο 
με τζιν όσο και με υφασμάτι-
νο παντελόνι.

Κωδικός

0420 660 0005

46,90 €

Ισοθερμι-
κές κάλτσες 
CAMOUFLAGE
Ιδανικές για τις χειμερινές 
σας εξορμήσεις! Αυτές οι 
άνετες κάλτσες από 75 % 
βαμβάκι, 20 % πολυαμίδιο 
και 5 % ελαστάνη με trendy 
εμφάνιση παραλλαγής κρα-
τούν τα πόδια σας ζεστά και 
την υγρασία απέξω.

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 150 0638

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 150 0642

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 150 0646

ΜΠΛΕ / ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 150 0738

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 150 0742

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 150 0746

15,20 €

Ισοθερμικές 
κάλτσες
Ταιριάζουν, εφαρμόζουν, 
δεν πέφτουν! Έτσι πρέπει να 
είναι οι ισοθερμικές κάλτσες. 
Τις έχουμε σε πολλά χρώ-
ματα. Το ισοθερμικό μείγμα 
υλικών, με 35 % βαμβάκι, 
50 % πολυεστέρα Coolmax, 
10 % πολυαμίδιο και 5 % ελα-
στάνη οδηγεί την υγρασία 
προς τα έξω και διατηρεί τα 
πόδια σας ζεστά. Έχουν ιδα-
νική γραμμή και είναι τέλειες 
μέσα στο παπούτσι.

ΓΚΡΙ
ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 150 0338

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 150 0342

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 150 0346

ΜΠΛΕ 
ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 150 0438

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 150 0442

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 150 0446

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 150 0538

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 150 0542

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 150 0546

15,20 €

Σουγιάς
Αυτός ο σουγιάς από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας έχει 
πολλές χρήσεις στη φύση. 
Η λαβή του πτυσσόμενου 
 μαχαιριού με ασφαλιζόμενη 
λεπίδα είναι κατασκευα-
σμένη από ματ ανοξείδωτο 
χάλυβα και στρωματοποιημέ-
νες ίνες γυαλιού, αντέχει 
σε όλα τα φορτία και είναι 
ιδανική για περιπέτειες στη 
φύση.

ΛΕΠΙΔΑ 8 cm
Κωδικός

0464 186 0010

22,00 €

Φλασκί 
 ξύλινο
Στο χιονοδρομική εκδρομή ή 
στον περίπατο στο βουνό, το 
ξύλινο φλασκί με χαραγμένο 
λογότυπο STIHL θα μαγνητί-
ζει τα βλέμματα. Το κλασικό 
αυτό φλασκί από ανοξείδωτο 
χάλυβα περικλείεται από 
ένα ξύλινο κέλυφος από λα-
δωμένη βουνοφτελιά. Κάθε 
φλασκί κατασκευάζεται στο 
Τιρόλο και αποτελεί μοναδι-
κό κομμάτι, χάρη στα νερά 
του ξύλου.

90 ml
Κωδικός

0464 255 0010

57,10 €

Θήκη ζώνης
Με αυτή την πρακτική θήκη 
ζώνης από αδιάβροχο υλικό 
έχετε όλα τα σημαντικά σας 
αντικείμενα πάντοτε κοντά. 
Η μεγάλη κυρίως θήκη και οι 
δύο μικρότερες μπροστινές 
θήκες προσφέρουν αρκετό 
χώρο για ό,τι πρέπει να έχετε 
πάνω σας. Η φόδρα παραλ-
λαγής, η σταθερή μεταλλική 
στερέωση και το σήμα 
«INTO THE WOODS» στη 
μπροστινή πλευρά κάνουν 
αυτή τη θήκη ζώνης από 
100 % πολυεστέρα ένα πολύ 
στιλάτο αξεσουάρ!

Κωδικός

0420 160 0002

30,50 €

NEO

Τσάντα 
Weekender 
Heritage
Γεμάτη κομψές λεπτομέρειες 
αλλά και πρακτικά και στι-
βαρή, η τσάντα Weekender 
Heritage από 100 % καμβά 
με απλικέ από γνήσιο δέρμα 
χωράει όλα όσα χρειάζεστε 
στην εκδρομή με την παρέα 
ή στο γυμναστήριο. 

Εκλεκτές λεπτομέρειες όπως 
το σήμα vintage στη μπρο-
στινή πλευρά δημιουργούν 
έναν θαυμαστό λειτουργικό 
σχεδιασμό heritage.

Κωδικός

0420 660 0006

263,00 €

Πορτοφόλι 
HERITAGE
Το πορτοφόλι αυτό από 
βαμβάκι με απλικέ από γνή-
σιο δέρμα είναι το ιδανικό 
συμπλήρωμα της εμφάνισής 
σας και ολοκληρώνει τη σει-
ρά προϊόντων Heritage μας 
με όμορφο και λειτουργικό 
τρόπο.

Κωδικός

0420 660 0009

93,80 €

Αναμνηστι-
κό μεταλ-
λικό σήμα 
HERITAGE
Γιορτάζουμε τα 60 χρόνια 
του STIHL «CONTRA»! Προς 
τιμήν του πρώτου βενζινοκί-
νητου αλυσοπρίονου μονού 
χειριστή, δεν πρέπει να 
λείπει κάποιο αναμνηστικό 
για τους συλλέκτες μας! Το 
μεταλλικό σήμα με ανάγλυ-
φη εικόνα STIHL «CONTRA» 
και πρωτότυπη επιγραφή 
είναι ένα κόσμημα για τον 
τοίχο σας. Απλή τοποθέτηση 
με τέσσερις οπές.

Κωδικός

0420 660 0004

10,10 €

Αναπτήρας 
Zippo
Ανάψτε! Αυτός ο cult ανα-
πτήρας με ιστορικό λογότυπο 
STIHL είναι το ιδανικό δώρο 
για τους αγαπημένους σας, 
ή απλά για τον εαυτό σας! 
Με δοκιμασμένη ποιότητα 
Zippo, αυτός ο αναπτήρας 
θυέλλης δεν είναι μόνο ένα 
κομψοτέχνημα, αλλά και μια 
επένδυση ζωής.

Κωδικός

0420 660 0001

70,40 €

Κύπελλο  
με ζάρια
Αυτό το κύπελλο από ξύλο 
πυξαριού με πιστοποίηση 
FSC κάνει τα παιχνίδια με 
ζάρια ακόμα πιο διασκεδα-
στικά. Τα έξι κλασικά ζάρια 
σε φυσικό χρώμα είναι 
κατάλληλα για ατελείωτες 
ώρες χαράς με τυχερά 
παιχνίδια. Το κύπελλο με 
στάνταρ μέγεθος είναι 
εφοδιασμένο με ιστορικό 
λογότυπο STIHL.

Κωδικός

0464 918 0000

10,50 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ358 359
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NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Μπουκάλι
Διψάει κανείς; Χάρη στο 
μπουκάλι μονού τοιχώματος 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
με εγχάραξη και καπάκι 
μπαμπού έχετε πάντα κάτι 
μαζί σας για να ξεδιψάσετε 
στην εκδρομή. Χωρητικότητα 
750 mL.

Κωδικός

0420 660 0010

11,70 €

Θερμός 
Ζεστό ή κρύο; Με το θερμός 
μας μπορείτε να έχετε το 
ένα ή το άλλο. Διπλό τοίχω-
μα από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με μόνωση κενού για να 
διατηρείται το κρύο κρύο και 
το ζεστό ζεστό. Πρακτικό και 
κομψό, με κύπελλο.

500 ml
Κωδικός

0464 251 0010

13,70 €

Δοχείο φαγη-
τού HERITAGE
Το δοχείο φαγητού Heritage 
θυμίζει τις καλές παλαιές 
εποχές. Αυτό το πρακτικό 
δοχείο από λευκοσίδηρο 
είναι κάτι παραπάνω από 
ένα συλλεκτικό κομμάτι. Σαν 
πρακτικό αξεσουάρ για κάθε 
μέρα, αυτό το ρετρό δοχείο 
φαγητού έχει αρκετό χώρο 
για ψωμί, φρούτα, σνακ και 
σάντουιτς. Κατάλληλο για 
τρόφιμα, ακατάλληλο για 
πλυντήριο πιάτων.

Περίπου 18,5 x 11 x 5,4 cm
Κωδικός

0464 259 0020

26,30 €

Επισμαλτωμέ-
νο φλιτζάνι
Δεν είναι μόνο ο ιστορικός 
λογότυπος STIHL που κάνει 
το φλιτζάνι αυτό ένα ρετρό 
συλλεκτικό είδος: Το φλι-
τζάνι του καφέ από άσπρο 
σμάλτο με μαύρο χείλος 
είναι ένα κλασικό κομμάτι. 
Με χωρητικότητα 0,5 L έχει 
το κατάλληλο μέγεθος για 
ένα μεγάλο διάλειμμα στην 
εκδρομή.

Κωδικός

0464 257 0020

9,50 €

Μοντέλο 
βανάκι VW T1 
1:43
Αυτό το μοντέλο του VW T1 
του 1955 με όλες τις λεπτο-
μέρειες κάνει τους συλλέ-
κτες να καρδιοχτυπήσουν. Το 
VW «Bulli» σε βαριά έκδοση 
από χυτό ψευδάργυρο είναι 
ζωγραφισμένο με πρωτότυπα 
χρώματα σε ιστορικό σχέδιο 
STIHL. Το θρυλικό βαν VW 
της Schuco σε κλίμακα 1:43 
κάθεται πάνω σε πλαστική 
βάση και προστατεύεται από 
ένα διαφανές κάλυμμα.

Κωδικός

0464 935 0100

42,00 €

Ιστορικά μο-
ντέλα αλυσο-
πριόνων
Αυτές οι μικρογραφίες θα 
κάνουν τους συλλέκτες να 
καρδιοχτυπήσουν. Κατασκευ-
ασμένες από την Schuco από 
χυτό ψευδάργυρο σε κλίμα-
κα 1:12 και ζωγραφισμένες 
στα πρωτότυπα χρώματα, 
μας μεταφέρουν πίσω στον 
χρόνο στις παλαιές εποχές 
της STIHL.

TYP BL
Κωδικός

0464 035 0210

TYP BLK
Κωδικός

0464 035 0220

TYP BBÜ
Κωδικός

0464 035 0230

TYP CONTRA
Κωδικός

0464 035 0240

36,80 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ360
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Urban
ƒ

Με την κολεξιόν URBAN είστε 
 καλυμμένος από άποψη στιλ. Εδώ θα 
βρείτε τα καινούργια αγαπημένα 
 κομμάτια σας, από άνετα φούτερ με 
κουκούλα μέχρι στιλάτες κάλτσες.

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Πάρκα
Αντρικό πάρκα από υδραπω-
θητικό υλικό. Μελετημένη 
φόδρα με διχτυωτό ύφασμα 
στους ώμους και στην περι-
οχή του θώρακα, μανικέτια 
σε πορτοκαλί, με λίγα λόγια: 
Ένα στιβαρό ρούχο για το 
φθινόπωρο και την άνοιξη. 
Λειτουργικό και αξιόπιστο. 
Εξωτερικό στρώμα: 100 % 
πολυαμίδιο, φόδρα: 100 % 
πολυεστέρας.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 210 01..

252,70 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Πάρκα
Το υδραπωθητικό υλικό 
αυτού του γυναικείου πάρκα 
έχει λίγο πιο μακρύ κόψιμο. 
Και εδώ, η μελετημένη αλλά 
εξαιρετικά κομψή φόδρα με 
διχτυωτό ύφασμα στην περι-
οχή των ώμων και του θώρα-
κα, εκτός από εντυπωσιακή 
εμφάνιση, φροντίζει και 
για άνετο κλίμα. Εξωτερικό 
στρώμα: 100 % πολυαμίδιο, 
φόδρα: 100 % πολυεστέρας.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 210 02..

252,70 €

Ζακέτα 
 φόρμας
Το ρετρό συναντά το ντιζάιν: 
Το άνετο στιλ αυτής της 
ζακέτας STIHL με μανίκια 
ραγκλάν από 95 % πολυεστέ-
ρα και 5 % ελαστάνη, όρθιο 
γιακά και μανικέτια σε αντί-
θετο χρώμα, συμπληρώνεται 
τέλεια με το κεντητό σήμα 
«CHAINSAWS» πάνω στον 
θώρακα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 210 00..

93,80 €

Παντελόνι 
φόρμας
Χρώμα μπλε, 95 % πολυε-
στέρας, 5 % ελαστάνη. Με 
ελαστική μέση και κορδόνι. 
Απλικέ «CHAINSAWS» 
στο μπροστινό μέρος, δύο 
χωνευτές τσέπες, μια πισινή 
τσέπη.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 230 00..

66,30 €

Φούτερ με 
κουκούλα
Για τους trendsetters. Το 
100% βαμβάκι εγγυάται 
μεγάλη άνεση, ενώ ο 
συνδυασμός χρωμάτων από 
πράσινο, άσπρο και μαύρο 
κάνει το φούτερ αυτό ένα 
απόλυτο must για όλες 
τις περιστάσεις, που δεν 
πρέπει να λείπει από καμία 
ντουλάπα.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 220 01..

46,20 €

Φούτερ
Με αυτό το γυναικείο φού-
τερ σε στιλ color-blocking 
είστε πάντα στη μόδα. Το 
100 % βαμβάκι και η πλεκτή 
πατιλέτα εγγυώνται μεγάλη 
άνεση, ενώ ο συνδυασμός 
χρωμάτων από γκρι, άσπρο 
και μαύρο κάνει το φούτερ 
αυτό ένα απόλυτο must για 
όλες τις περιστάσεις, που 
δεν πρέπει να λείπει από 
καμία ντουλάπα.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 11..

61,10 €

Φούτερ  
Wood Circle
Ένα κομμάτι της φύσης μέσα 
στην πόλη: Αυτό το γκρι 
φούτερ με λογότυπο STIHL 
πάνω σε φόντο με νερά 
ξύλου, συνδυάζει το αστικό 
στιλ με στοιχεία της φύσης. 
Χάρη στο χνουδωτό υλικό 
από 50 % βαμβάκι και 50 % 
πολυεστέρα και το βουρτσι-
σμένο εσωτερικό, φοριέται 
άνετα με φυσική αίσθηση.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0464 028 03..

51,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ με 
κουκούλα 
ICON
Πράσινο φούτερ από 100 % 
βαμβάκι με ψηλό εσωτε-
ρικό γιακά, μακρύ κόψιμο, 
oversized γραμμή, εξωτερική 
τσέπη στο αριστερό μανίκι, 
σήμα «CHAINSAWS» … Είναι 
ακριβώς αυτό που γράφει: 
Legendary Performance!

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 220 02..

46,20 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φόρεμα με 
κουκούλα
Βόλτα στην πόλη με αυτό 
το χαλαρό φόρεμα με κου-
κούλα από 100 % βαμβάκι 
σε πράσινο χρώμα. Με ριπ 
μανσέτες στα μανίκια και 
στη μέση, μεγάλη τσέπη 
καγκουρό μπροστά, φοριέται 
μόνο του αλλά επίσης σε 
συνδυασμό με κοντό παντε-
λόνι, leggings ή τζιν.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 220 03..

Τιμή αναμένεται

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ ICON
Χουχουλιάρικη διάθεση; Το 
χαλαρό «loose fit» κόψιμο 
με ψηλό γιακά και το μοτίβο 
«CHAINSAWS» προσφέρει 
αυτό που υπόσχεται. 100% 
βαμβάκι και υπέροχη αίσθηση 
άνεσης.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 18..

30,50 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 363
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ GROW
Η γραμμή «LET IT GROW» 
συνδέει ελκυστικό τυπογρα-
φικό σχεδιασμό με κλασικά 
στοιχεία ντιζάιν. Όπως εδώ, 
στο μαύρο χαλαρό φούτερ 
μας από 80 % βαμβάκι και 
20 % πολυεστέρα με άσπρες 
λωρίδες στα μανίκια. Ένα 
πραγματικό «must»!

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 200 14..

61,10 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ GROW
Γυναικείο φούτερ με χαλαρό 
κόψιμο, από 80 % βαμβάκι 
και 20 % πολυεστέρα, ιδα-
νικό για εκδρομές. Η μαύρη 
επιγραφή «LET IT GROW» 
στον θώρακα, οι μαύρες 
λωρίδες αντίθεσης στα μα-
νίκια και η τσέπη καγκουρό 
κάνουν αυτό το φούτερ ένα 
αγαπημένο κομμάτι που 
συνδυάζεται με όλα.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 17..

61,10 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt GROW
T-shirt GROW

Αεράτο, φαρδύ κόψιμο, 
με λάστιχο στη στρογγυλή 
λαιμόκοψη, τσέπη στο 
στήθος με επιγραφή «LET IT 
GROW» και φτιαγμένο από 
100 % βαμβάκι. Έτσι είναι τα 
«must» για τους άντρες!

ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 200 12..

ΜΑΥΡΟ
ΑΝΤΡΙΚΑ ΜεΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 200 13..

30,50 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt GROW
Χαλαρό, κομψό και πολύ-
πλευρο – αυτό είναι το νέο 
μας T-shirt σε λευκό χρώμα 
από 100 % βαμβάκι. Το 
κορδόνι στη μέση επιτρέπει 
ρύθμιση, η χαλαρή στρογγυ-
λή λαιμόκοψη δεν στενεύει 
και το τυπογραφικό σχέδιο 
«LET IT GROW» δίνει τη 
νότα. Διατίθεται και σε γκρι, 
από 90 % βαμβάκι και 10 % 
πολυεστέρα.

ΛΕΥΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 15..

ΓΚΡΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 16..

30,50 €

T-Shirt
Σωστό basic ρούχο για 
όλους. Άσπρο μπλουζάκι 
με φαρδιά λαιμόκοψη από 
100 % βαμβάκι, με καλαί-
σθητη στάμπα με λογότυπο 
STIHL στο μπροστινό μέρος 
σε πορτοκαλί και μαύρο.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 200 04..

35,60 €

T-Shirt
Βασικό μπλουζάκι που είναι 
εντελώς ουάου! Άσπρο 
T-shirt με φαρδιά λαιμόκοψη 
από 95 % βαμβάκι και 5 % 
ελαστάνη για τέλεια εφαρ-
μογή. Καλαίσθητη στάμπα με 
λογότυπο STIHL στο μπρο-
στινό μέρος σε πορτοκαλί 
και μαύρο.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 05..

35,60 €

T-Shirt
Μια πραγματική οφθαλμο-
παγίδα! Αυτό το γυναικείο 
T-shirt με στρογγυλό λαιμό 
και στενή μέση, από 95 % 
βαμβάκι και 5 % ελαστάνη, 
με γκρι στάμπα στην μπρο-
στινή πλευρά, ανεβάζει το 
καθημερινό ντύσιμο σε άλλο 
επίπεδο!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 200 06..

30,50 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Sweatpants 
ICON
Πιο άνετο δεν γίνε-
ται! Χαλαρό κόψιμο, 
κορδόνι στη μέση, 
επίραμμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE», σήμα 
«CHAINSAW»... Συγγνώμη,  
τι άλλο θα θέλατε.

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜεΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 230 01..

80,40 €

T-shirt  
WOOD CIRCLE
Με την καλαίσθητη εκτύ-
πωση σε σχέδιο ξύλου και 
τον λογότυπο STIHL πάνω 
στον θώρακα, αυτό το casual 
μπλουζάκι με στρογγυλή 
λαιμόκοψη από καθαρό βαμ-
βάκι θα γίνει το αγαπημένο 
σας κομμάτι στη ζούγκλα 
της μεγαλούπολης.

ΜΠΛΕ
ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 200 07..

30,50 €

ΓΚΡΙ
ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0464 002 09..

35,60 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
ICON Gold
Ένα από τα κορυφαία 
κομμάτια μας είναι το νέο 
μας καπελάκι με χρυσό 
αλυσοπρίονο στη μπροστινή 
πλευρά πάνω σε φόντο 
φελλού. Το ατού του, είναι 
το μείγμα υλικών από 100 % 
βαμβάκι και φελλό.

ΜΕΓΕΘΗ Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός

0420 240 0006

46,90 €

NEO

Πλεκτός 
σκούφος ICON
Κουλ αξεσουάρ για τον περί-
πατο στην πόλη. Από 100 % 
πολυακρυλικό. Με κεντητό 
αλυσοπρίονο στο λάστιχο.

ΜΑΥΡΟ
ΜΕΓΕΘΗ Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός

0420 240 0002

ΡΟΖ
ΜΕΓΕΘΗ Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός

0420 240 0004

46,90 €

NEO

Καπελάκι 
ICON Denim
Άνετο καπελάκι με πέντε πά-
νελ από μαύρο denim, 100 % 
βαμβάκι. Κεντητό αλυσοπρί-
ονο στο μπροστινό μέρος, 
ελαστικό λουρί ρύθμισης ή, 
με λίγα λόγια: Σας κάνει, σας 
πάει και σας δροσίζει.

ΜΕΓΕΘΗ Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός

0420 240 0003

37,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
ψαρά ICON
Αυτό το άνετο μαύρο 
καπελάκι one size από 100 % 
βαμβάκι με κεντρικό σήμα 
«CHAINSAWS» τελειοποιεί 
την εμφάνισή σας.

ΜΕΓΕΘΗ Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός

0420 240 0005

34,80 €

NEO

Κάλτσες
Με αυτές τις σούπερ 
trendy κάλτσες από 75 % 
βαμβάκι, 20 % πολυαμίδιο 
και 5 % ελαστάνη σε λευκό 
χρώμα με πορτοκαλί/μαύρες 
λωρίδες, μπορείτε να είστε 
σίγουροι για το στιλ σας!

ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 250 0038

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 250 0042

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 250 0046

13,20 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ364 365
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NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Επαγωγικός 
φορτιστής
Φόρτιση χωρίς καλώδιο! 
Μπορεί να φαίνεται μαγικό, 
το πόσο γρήγορα φορτίζουν 
οι συσκευές σας με τον νέο 
μας επαγωγικό φορτιστή από 
ξύλο καρυδιάς με πιστοποί-
ηση FSC. Τάση φόρτισης: 
2A για γρήγορη φόρτιση. 
Με μεγάλη εγχάραξη στην 
ξύλινη επιφάνεια. Ελέγξτε αν 
η συσκευή σας είναι κατάλ-
ληλη για επαγωγική φόρτιση.

Κωδικός

0420 960 0011

23,60 €

Σακίδιο 
CHAINSAW
Στιλάτο. Πρακτικό. Λει-
τουργικό. Με χωρητικότητα 
20 L, αυτό το σακίδιο από 
ανθεκτικό, υδραπωθητικό πο-
λυεστέρα χωράει τα πάντα. 
Η μεγάλη κυρίως θήκη, οι 
θήκες στο μπροστινό μέρος 
και στο πλάι και η ειδική 
θήκη για notebook με φόδρα 
φροντίζουν για τάξη, ενώ 
τα επενδυμένα λουριά εξα-
σφαλίζουν άνετη μεταφορά. 
Σε μαύρο χρώμα. 100 % 
πολυεστέρας, τυπωμένη 
φόδρα, υδραπωθητικό, σήμα 
«CHAINSAWS».

Κωδικός

0420 260 0000

100,00 €

NEO

Αθλητικό 
 σακίδιο ICON
Άλλοι το λένε αθλητικό σακί-
διο, άλλοι καθημερινό. Εμείς 
το λέμε απλά ένα πρακτικό 
σακίδιο από πολυεστέρα 
με κουλ σχεδιασμό, που 
μεταφέρεται στον ώμο ή την 
σπλάτη και σίγουρα δεν πρό-
κειται ποτέ να το ξεχάσετε.

Κωδικός

0420 260 0006

27,90 €

NEO

Θήκη ζώνης 
ICON
Με αυτό το τσαντάκι γοφού 
σε γκρι μελανζέ της σειράς 
Urban έχετε τα χέρια σας 
ελεύθερα! Αυτή η στιβαρή 
θήκη ζώνης από πολυεστέρα 
έχει αρκετό χώρο για τα πιο 
σημαντικά σας αντικείμενα. 
Διαθέτει θήκη με φερμουάρ 
στο πίσω μέρος.

Κωδικός

0420 260 0005

56,30 €

Powerbank 
ξύλινο
Με το powerbank από ξύλο 
καρυδιάς με πλάτη από 
αλουμίνιο ξαναφορτίζετε 
εύκολα το κινητό, τη φωτο-
γραφική μηχανή και άλλες 
συσκευές. Το powerbank 
με μπαταρία ιόντων λιθίου 
και σύνδεση USB χωράει 
σε κάθε τσέπη και είναι μια 
αξιόπιστη πηγή ενέργειας 
για τον δρόμο.

9 x 9 cm
Κωδικός

0420 260 0003

30,50 €

Ξύλινα 
 σκουλαρίκια
Δεν χρειάζεται να είναι όλα 
χρυσά και διαμάντια: Αυτά 
τα νοσταλγικά σκουλαρίκια 
από ξύλο δαμασκηνιάς και 
ασημένιο κούμπωμα είναι 
πολύ ιδιαίτερα κοσμήματα. 
Τα σκουλαρίκια σε σχήμα 
καρδιάς με όμορφα νερά 
έχουν διαστάσεις 1 x 1 cm 
και είναι διακοσμημένα 
με καλαίσθητο λογότυπο 
STIHL που τα κάνει ακόμα 
πιο ξεχωριστά. Μέσα στο 
μαύρο κουτάκι κοσμημάτων, 
προσφέρονται τέλεια σαν 
δώρο!

Κωδικός

0464 177 0000

21,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ366
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Wild Kids
ƒ

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, μπορούμε να κάνουμε 
την παιδική καρδιά τους να χτυπάει με 
 ξέφρενο ρυθμό. 

 

Έτσι δίνετε σωστά  
την παραγγελία σας  
για παιδικά ρούχα:

62 – 68 = 2 – 6 μηνών, 74 – 80 = 7 – 12 μηνών, 
86 – 92 = 13 – 24 μηνών, 98 – 104 = 3 – 4 ετών, 
110 – 116 = 5 – 6 ετών, 122 – 128 = 7 – 8 ετών, 
134 – 140 = 9 – 10 ετών, 146 – 152 = 10 – 12 ετών

Αδιάβροχο
Με τα παιδικά αδιάβροχα 
STIHL, δεν υπάρχει «κακός» 
καιρός. Τα σακάκι από 
100% πολυεστέρα με ειδική 
αδιάβροχη επίστρωση και 
συγκολλημένες ραφές είναι 
στεγανό σε κάθε είδους και-
ρό. Χρώμα πορτοκαλί, 100 % 
πολυεστέρας με επίστρωση 
πολυουρεθάνης, αδιάβροχο. 
Με αντανακλαστική εκτύπω-
ση αλυσοπρίονου μπροστά, 
επιγραφή «ON DUTY» και 
λογότυπο STIHL.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 410 0204

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 410 0216

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 410 0228

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 410 0240

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 410 0252

54,10 €

Αδιάβροχο 
παντελόνι
Δεν φοβόμαστε πια τις 
λακκούβες με τα νερά! Αυτό 
το παντελόνι από αδιάβροχο 
υλικό είναι ιδανικό όταν 
το χώμα μετατρέπεται σε 
λάσπη ή για «singing and 
dancing in the rain». Το 
υδραπωθητικό υλικό από 
100 % πολυεστέρα με επί-
στρωση από πολυουρεθάνη 
είναι ιδανικό για παιχνίδι 
στη λάσπη και καθαρίζεται 
εύκολα.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 430 0104

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 430 0116

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 430 0128

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 430 0140

40,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Αδιάβροχο 
PACKABLE
Η ξαφνική βροχή δεν 
τρομάζει κανένα. Το πράσινο 
αδιάβροχο από 100% υδα-
τοαπωθητικό υλικό, κρατάει 
στεγνούς τους μικρούς μας 
φίλους. Διαθέτει φανταχτερά 
και πρακτικά ταυτόχρονα φερ-
μουάρ, ελαστικές μανσέτες 
που αποτρέπουν την εισροή 
νερού, ψηλό γιακά και κουκού-
λα για απόλυτη προστασία.

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 410 0316

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 410 0328

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 410 0340

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 410 0352

63,00 €

Φούτερ με 
κουκούλα 
YOUNG WILD
Αυτό το trendy φούτερ με 
κουκούλα κάνει τα παιδιά να 
νιώθουν όμορφα. Τα μανίκια 
σε αντίθετα χρώματα και 
η κουκούλα κάνουν τέλειο 
συνδυασμό με την εκτύπωση 
«YOUNG WILD & STIHL» 
στην μπροστινή πλευρά. Τα 
μαλακά λάστιχα στο κάτω 
μέρος και στα μανίκια και 
η τσέπη καγκουρό προσφέ-
ρουν μεγάλη άνεση. Χρώμα 
γκρι μελανζέ: 60 % βαμβάκι, 
40 % πολυεστέρας Χρώμα 
μπλε: 100% βαμβάκι με 
color-blocking look.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 420 0004

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 420 0016

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 420 0028

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 420 0040

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 420 0052

54,10 €

Βρεφικό σετ 
BEAVER
Τέντωσε τα αφτάκια σου! 
Στο βρεφικό καροτσάκι, 
στο buggy ή στην αγκαλιά 
της μαμάς ή του μπαμπά, 
φορώντας το βρεφικό σετ 
«BEAVER» μπορείς να 
ανακαλύψεις τον κόσμο με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Σακάκι: 54 % βαμβάκι και 
46 % πολυεστέρας, παντελό-
νι: 100 % βαμβάκι.

ΜΕΓΕΘΗ 62 – 68
Κωδικός

0420 450 0468

ΜΕΓΕΘΗ 74 – 80
Κωδικός

0420 450 0480

ΜΕΓΕΘΗ 86 – 92
Κωδικός

0420 450 0492

50,90 €

Μακρυμάνικο
Αυτό το μακρυμάνικο από 
άνετο μείγμα βαμβακιού με 
casual πατιλέτα που καταλή-
γει σε χαμηλό όρθιο γιακά, 
δεν αρέσει μόνο στους 
νέους. Αυτό που τους ενθου-
σιάζει πάνω απ’ όλα, είναι 
τα patches με κουλ σχέδια 
με εκσκαφέα, αλυσοπρίονο 
και επιγραφή «WILD KIDS». 
Χρώμα γκρι μελανζέ, 60 % 
βαμβάκι, 40 % πολυεστέρας, 
όρθιος γιακάς με πατιλέτα 
σε αντίθετο χρώμα, διάφορα 
σχέδια σε στιλ καρτούν, 
στρίφωμα στα μανίκια με 
λάστιχο.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0304

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0316

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0328

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0340

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 400 0352

40,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 369
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

Μακρυμάνικη 
πουκαμίσα 
για κορίτσια
Girls just wanna have 
fun! Αυτή η μακρυμάνικη 
πουκαμίσα για κορίτσια σε 
μοντέρνο σχέδιο καρό είναι 
ό,τι πρέπει να διασκέδαση. 
Τα χαριτωμένα σήματα με 
φιγούρες κόμικς – από αλυ-
σοπρίονο μέχρι τον κάστορα 
της STIHL – είναι εξίσου 
αξιοπρόσεκτα όσο το κλα-
σικό απλικέ «LEGENDARY 
-PERFORMANCE» στην 
πλάτη. Χρώμα κόκκινο και 
μαύρο καρό. 100 % βαμβάκι, 
διάφορα σχέδια σε στιλ καρ-
τούν, στρογγυλή λαιμόκοψη 
με πυκνή πλέξη.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0404

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0416

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0428

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0440

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 400 0452

40,00 €

T-shirt 
BEAVER
Το νέο μπλουζάκι Beaver 
από 100 % βαμβάκι συμπλη-
ρώνει την κολεξιόν «WILD 
KIDS». Με το παιδικό σχέδιο 
κάστορα και το άτακτο σλό-
γκαν «DONT GROW UP IT‘S 
A TRAP!» θα τραβήξει όλα 
τα βλέμματα στην παιδική 
χαρά.

ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0504

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0516

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0528

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0540

ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0604

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0616

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0628

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0640

20,30 €

T-shirt 
«YOUNG WILD»
Αυτό το μπλουζάκι σε 
πορτοκαλί χρώμα από 100 % 
βαμβάκι για «άγρια» παιδιά 
είναι εξαιρετικά μαλακό και 
ανθεκτικό. Χάρη στη στάμπα 
«YOUNG WILD & STIHL» 
στην μπροστινή πλευρά 
και το σήμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE», οι μικροί 
μας φίλοι θα το λατρέψουν.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0004

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0016

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0028

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0040

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 400 0052

24,20 €

T-shirt 
«YOUNG WILD»
Αυτό το μπλουζάκι σε 
γκρι χρώμα από 100 % 
βαμβάκι για «άγρια» παιδιά 
είναι εξαιρετικά μαλακό και 
 ανθεκτικό. Χάρη στη στάμπα 
«YOUNG WILD & STIHL» 
στην μπροστινή πλευρά 
και το σήμα «LEGENDARY 
PERFORMANCE», οι μικροί 
μας φίλοι θα το λατρέψουν.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 400 0104

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 400 0116

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 400 0128

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 400 0140

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 400 0152

26,30 €

Παντελόνι
Ιδανικό για μικρούς 
ατακτούληδες σε μεγάλες 
περιπέτειες. Αυτό το παιδικό 
παντελόνι είναι εξαιρετικά 
στιβαρό και ενισχυμένο 
στα γόνατα και στην έδρα 
με μπαλώματα σε αντίθετο 
 χρώμα. Το υδραπωθητικό 
μείγμα βαμβακιού είναι 
ιδανικό για παιχνίδι έξω και 
καθαρίζεται εύκολα. Χρώμα 
γκρι, 65 % πολυεστέρας, 
35 % βαμβάκι, ελαστική 
μέση που ρυθμίζεται σε 
 φάρδος, δύο τσέπες μπρο-
στά, μία τσέπη στον μηρό.

ΜΕΓΕΘΗ 98 – 104
Κωδικός

0420 430 0004

ΜΕΓΕΘΗ 110 – 116
Κωδικός

0420 430 0016

ΜΕΓΕΘΗ 122 – 128
Κωδικός

0420 430 0028

ΜΕΓΕΘΗ 134 – 140
Κωδικός

0420 430 0040

ΜΕΓΕΘΗ 146 – 152
Κωδικός

0420 430 0052

54,10 €

Ζιπουνάκι 
BEAVER
Από μικρός στα μεγάλα 
 σχέδια: Φτιαγμένο από 
μαλακό, φιλικό στο δέρμα 
μείγμα βαμβακιού, το ζιπου-
νάκι αυτό με σχέδιο κάστο-
ρα φροντίζει ώστε το μωρό 
σας να αισθάνεται  ζεστά 
και όμορφα. Το πρακτικό 
σταυρωτό κλείσιμο στους 
ώμους και οι τρεις κόπιτσες 
στην περιοχή του καβάλου 
διευκολύνουν το ντύσιμο.

ΜΕΓΕΘΗ 62 – 68
Κωδικός

0420 450 0168

ΜΕΓΕΘΗ 74 – 80
Κωδικός

0420 450 0180

ΜΕΓΕΘΗ 86 – 92
Κωδικός

0420 450 0192

40,00 €

Γαλότσες
Θα ήθελαν να έβρεχε κάθε 
μέρα: με τις γαλότσες 
STIHL, τα παιδιά δεν πρό-
κειται να βρέξουν τα πόδια 
τους ούτε όταν πηδούν στις 
γεμάτες νερό λακκούβες του 
δρόμου. Γι’ αυτό φροντίζει το 
αδιάβροχο υλικό από 100 % 
πολυουρεθάνη. Η ευλύγιστη 
αντιολισθητική σόλα σε 
αντίθετο χρώμα φροντίζει 
για καλό κράτημα, ακόμα και 
σε βρεγμένα πεζοδρόμια με 
μεγάλη κλίση.

ΜΕΓΕΘΗ 24
Κωδικός

0420 450 0224

ΜΕΓΕΘΗ 26
Κωδικός

0420 450 0226

ΜΕΓΕΘΗ 28
Κωδικός

0420 450 0228

ΜΕΓΕΘΗ 30
Κωδικός

0420 450 0230

28,40 €

Κάλτσες
Βήμα προς βήμα. Οι χνου-
δωτές, μαλακές βρεφικές 
κάλτσες από 89 % βαμβάκι, 
9 % λάικρα και 2 % ελαστάνη 
με το γλυκό τους σχέδιο δεν 
φιγουράρουν μόνο τέλεια 
στα πόδια του μωρού σας, 
αλλά η μαλακή εσωτερική 
τους πλευρά έχει τέλεια 
μαλακή αφή. Χάρη στην 
αντιολισθητική επίστρωση 
στις σόλες, αυτές οι κάλτσες 
θα δώσουν στον μικρό 
ερευνητή καλό κράτημα στα 
πρώτα του βηματάκια.

ΜΕΓΕΘΗ 17
Κωδικός

0420 450 0017

ΜΕΓΕΘΗ 18
Κωδικός

0420 450 0018

ΜΕΓΕΘΗ 19
Κωδικός

0420 450 0019

13,70 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ370 371
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Κάλτσες 
BEAVER
Μαλακά, χνουδωτά πα-
πουτσάκια που κρατούν 
τα ποδαράκια του μωρού 
ζεστά, χωρίς να στενεύουν. 
Τα έξυπνα σχέδια με τους 
κάστορες δείχνουν ποιο 
παπούτσι πάει στο κάθε πόδι. 
Αυτό διευκολύνει και τους 
νέους γονείς!

ΜΕΓΕΘΗ 17
Κωδικός

0420 450 0317

ΜΕΓΕΘΗ 18
Κωδικός

0420 450 0318

ΜΕΓΕΘΗ 19
Κωδικός

0420 450 0319

28,60 €

Σκουφάκι SAW
Όταν πιάσουν τα κρύα, εμείς 
έχουμε το κατάλληλο πλεκτό 
σκουφάκι για τους νέους 
μας ερευνητές. Με μπλε και 
πορτοκαλί λωρίδες, σκούρο 
μπλε λάστιχο και χαριτωμένη 
πορτοκαλί φούντα, αυτός ο 
σκούφος από 100 % ακρυλι-
κό κρατάει ζεστά τα αφτιά.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 440 0000

20,30 €

NEO

Πλεκτός 
σκούφος 
ADVENTURE
Η μαμά πάντα λέει: μην 
 ξεχάσεις τον σκούφο σου! 
Με αυτό το χαρούμενο πρά-
σινο σκούφο με πορτοκαλί 
φούντα, αυτό σίγουρα δεν 
θα ακουστεί ξανά. Κατα-
σκευασμένος από 100 % 
πολυακρυλικό, αυτός ο 
σκούφος δεν είναι μόνο σού-
περ ζεστός, αλλά και ένας 
μαγνήτης για τα βλέμματα 
χάρη στο χρωματιστό σήμα 
«FUTURE LUMBERJACK»!

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 440 0002

37,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
LUMBERJACK
Αυτό το καπελάκι σε κόκ-
κινο χρώμα με ραφές σε 
κοντράστ χρώμα και σήμα 
«FUTURE LUMBERJACK» 
στο μπροστινό μέρος είναι 
super trendy αλλά και πρα-
κτικό όταν έχει ήλιο. Χάρη 
στο κούμπωμα με clip, το 
βαμβακερό αυτό καπελάκι 
εφαρμόζει σε κάθε κεφάλι.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 440 0006

27,90 €

NEO

Σκούφος 
ADVENTURE
Όταν πιάνουν τα κρύα, δεν 
πρέπει να λείπει αυτό το χει-
μωνιάτικο σκουφάκι. Αυτός ο 
ζεστός σκούφος από 100 % 
υδραπωθητικό πολυακρυ-
λικό με φόδρα sherpa δεν 
προστατεύει μόνο το κεφάλι 
από το χειμωνιάτικο κρύο, 
αλλά και τα αφτιά. Ιδανικό 
για όλες τις περιπέτειες στη 
φύση. Τα πτερύγια για τα 
αφτιά μπορούν να διπλωθούν 
προς τα πάνω ή να στερεω-
θούν στο πηγούνι με ταινία 
βέλκρο.

ΜΕΓΕΘΗ XXS / 51
Κωδικός

0420 450 0551

ΜΕΓΕΘΗ XS / 53
Κωδικός

0420 450 0553

46,90 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
ADVENTURE
Αυτό το καπελάκι σε πρά-
σινο χρώμα με ραφές σε 
κοντράστ χρώμα και σήμα 
«ADVENTURE» στο μπροστι-
νό μέρος είναι super trendy 
αλλά και πρακτικό όταν έχει 
ήλιο. Χάρη στο κούμπωμα 
με clip, το βαμβακερό αυτό 
καπελάκι εφαρμόζει σε κάθε 
κεφάλι.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 440 0005

27,90 €

NEO

Αθλητι-
κό σακίδιο 
LUMBERJACK
Πάω να πάρω το σακίδιό μου 
και έρχομαι! Η χρωματιστή 
μας αθλητική τσάντα από 
πολυεστέρα χωράει όλα τα 
αθλητικά είδη και επιπλέον 
είναι και όμορφη. Το τέλειο 
σακίδιο για κάθε περιπέ-
τεια. Τα σήματα «CRAZY 
BEAVER» και «FUTURE 
LUMBERJACK» αναδεικνύ-
ουν την τσάντα σε αστέρι σε 
κάθε παιδική χαρά.

Κωδικός

0420 460 0007

24,10 €

NEO

Πορτοφόλι 
ADVENTURE
Για να μη χαθεί τίποτα 
στις εξερευνήσεις σας, 
υπάρχει το νέο μας πορτο-
φόλι «ADVENTURE» από 
πολυεστέρα που κρέμεται 
από τον λαιμό. Μπλε με 
πολύχρωμο σήμα «FUTURE 
LUMBERJACK» και πορτο-
καλί φόδρα, είναι ιδανικό για 
χαρτζιλίκι.

Κωδικός

0420 460 0008

27,90 €

Σαλιάρα 
BEAVER
Λερωθείτε όσο θέλετε! Η 
σαλιάρα με σχέδιο κάστορα 
συνδυάζεται τέλεια με το 
ζιπουνάκι «BEAVER» και δεν 
πρέπει να λείπει από κανένα 
βρεφικό γεύμα. Η διπλής 
επεξεργασίας σαλιάρα 
από 95 % βαμβάκι και 5 % 
ελαστάνη με ρέλιασμα σε 
πορτοκαλί χρώμα δεν αφήνει 
τίποτα να περάσει και εφαρ-
μόζει πάντα τέλεια, χάρη στη 
ρυθμιζόμενη ταινία βέλκρο.

ΜΕΓΕΘΗ XXS – XS
Κωδικός

0420 460 0000

18,90 €

Πιπίλα 
QuickStop
Η πιπίλα «QuickStop» σε 
πρακτική διπλή συσκευασία 
βοηθά τους μικρούς οπα-
δούς της STIHL με ηλικία 
από 6 έως 18 μήνες να ηρε-
μήσουν και να κοιμηθούν. Η 
πιπίλα είναι κατασκευασμένη 
από σιλικόνη κατάλληλη για 
τρόφιμα και ικανοποιεί το ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο EN 1400.

Κωδικός

0464 095 0070

17,90 €

NEO

Βρεφική 
 κουβέρτα
Αυτή η ποιοτική βρεφική 
κουβέρτα δεν ξεχωρίζει μόνο 
για την όμορφη εμφάνισή 
της, αλλά είναι και ιδανική 
για κουκούλωμα, μπουσούλη-
μα, παιχνίδι και ξεκούραση. 
Με πάνω και κάτω εξωτερικό 
στρώμα από 100 % βαμβάκι, 
η ελκυστική αυτή κουβέρτα 
είναι ένα όμορφο απόκτημα 
για το βρεφικό δωμάτιο. 
Χάρη στο παραγέμισμά της 
από 100 % πολυεστέρα, η 
κουβέρτα κάνει ασφαλές το 
παιχνίδι και το μπουσούλημα 
προσφέροντας ευχάριστη 
απαλότητα.

Κωδικός

0420 460 0013

27,70 €

Ξύλινη αλυσί-
δα για πιπίλα
Τίποτα δεν χάνεται! Αυτή η 
αλυσίδα πιπίλας από φυσικό 
ξύλο πυξαριού είναι το τέ-
λειο αξεσουάρ για τους πολύ 
μικρούς οπαδούς της STIHL. 
Η αλυσίδα αποτελείται από 
ξύλινες μπίλιες με σχέδια 
STIHL όπως ο Tim Timber, 
ο κάστοράς μας, ή αλυσο-
πρίονα σε στιλ κόμικς. Το 
μεταλλικό κλιπ κρατάει την 
αλυσίδα πάντα στη θέση της.

Κωδικός

0464 095 0050

16,80 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ372 373
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Κράνος 
 παιχνίδι

Πιστή απομίμηση επαγγελ-
ματικού κράνους STIHL. 
Πλαστικό ABS, ρυθμιζόμενο 
μέγεθος, πτυσσόμενη 
ασπίδα και ωτασπίδες, χωρίς 
προστατευτική λειτουργία, 
κατάλληλο για παιδιά από 3 
ετών και άνω.

Κωδικός

0420 460 0001

20,30 €

Χορτοκοπτι-
κό-παιχνίδι 
που λειτουρ-
γεί με μπατα-
ρίες

Το χορτοκοπτικό-παιχνίδι 
κάνει περίπου τον ίδιο ήχο 
με το πραγματικό, και είναι 
ό,τι πρέπει για παιδιά που 
θέλουν να «βοηθήσουν» 
στις δουλειές του κήπου. Το 
κοπτικό μηχάνημα παιχνίδι 
λειτουργεί με μπαταρίες 
και ρυθμίζεται σε ύψος, 
δίνοντας χαρά για πολλά 
χρόνια. Η ένταση του ήχου 
ρυθμίζεται.

Κωδικός

0464 937 0000

35,70 €

Αλυσοπρίο-
νο-παιχνίδι 
που λειτουρ-
γεί με μπατα-
ρίες

Αυτό το αλυσοπρίονο-παι-
χνίδι είναι τόσο πιστό 
στο αληθινό, που δεν θα 
ενθουσιάσει μόνο τα παιδιά! 
Η κινούμενη αλυσίδα και ο 
ήχος αλυσοπρίονου κάνουν 
το παιχνίδι με αυτό το παι-
δικό αλυσοπρίονο ακόμα πιο 
διασκεδαστικό. Παραδίδεται 
μαζί με μπαταρίες, ώστε 
ο νεαρός χειριστής του να 
μπορεί να πιάσει αμέσως 
δουλειά.

Κωδικός

0464 934 0000

23,20 €

Ανταλλακτική 
αλυσίδα για 
αλυσοπρίο-
νο-παιχνίδι 
Τέσσερις αλυσίδες από  
καουτσούκ, ένα εργαλείο.

Κωδικός

0464 934 0095

2,50 €

NEO

Σετ 
 μπαλωμάτων
Αυτό το σετ μπαλωμάτων 
είναι ένα must για όλους 
τους μικρούς ερευνητές. 
Με τα μπαλώματα, κάθε 
ρούχο μπορεί να μετατραπεί 
σε ένα ζηλευτό κομμάτι. 
Το σετ αποτελείται από 3 
αυτοκόλλητα μπαλώματα 
με υπέροχα σχέδια: 
«FUTURE LUMBERJACK», 
«ADVENTURE CAMP» ή 
«CRAZY BEAVER». Υπάρχει 
κάτι για τον καθένα.

Κωδικός

0420 460 0009

14,80 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Μαντήλι 
 πολλαπλών 
χρήσεων
Το μαντήλι πολλαπλών χρή-
σεων για παιδιά είναι «Made 
in Germany» και προστατεύ-
ει από την ακτινοβολία UV, 
κάτι που είναι πολύ χρήσιμο 
στη διάρκεια των ζεστών 
μηνών. Το υλικό Coolmax 
(100 % πολυεστέρας) και 
η θερμορύθμιση είναι δύο 
ακόμα θετικές ιδιότητες. 
Επιπλέον, το μαντήλι πολ-
λαπλών χρήσεων αναπνέει, 
απομονώνει τις οσμές και 
στεγνώνει γρήγορα.

Κωδικός

0420 460 0014

13,80 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Τρισδιάστατο 
παζλ
Φτιάξε το δικό σου αλυ-
σοπρίονο! Τρισδιάστατο 
ξύλινο παζλ αλυσοπρίονο, 
αποτελούμενο από 4 τάβλες 
21 x 34 x 0,3 cm από ξύλο με 
πιστοποίηση FSC.

Κωδικός

0420 460 0011

13,80 €

Εικονογραφη-
μένο βιβλίο
Ερευνητές, προσοχή! Ακο-
λουθήστε τον κάστορα και 
τον νάνο του κήπου σε μια 
εξερεύνηση στις τέσσερις 
εποχές, ζήστε μικρές περι-
πέτειες και ανακαλύψτε την 
αγωνία του πρωταθλήματος 
STIHL TIMBERSPORTS®. Το 
εικονοβιβλίο μας «Οι τέσσε-
ρις εποχές» αποτελείται από 
12 σελίδες και απευθύνεται 
σε παιδιά από 2 έως 6 ετών.

Κωδικός

0420 460 0006

22,40 €

Μαξιλάρι σε 
σχήμα αλυσο-
πρίονου
Όποιος θέλει να πάρει το 
αγαπημένο του μηχάνημα 
μαζί του μέχρι και στο 
κρεβάτι, τώρα μπορεί: Το 
αλυσοπρίονο STIHL υπάρχει 
τώρα και σε μαξιλάρι! Το 
μαξιλάρι-αλυσοπρίονο από 
απαλό ύφασμα είναι σίγουρα 
ένα ξεχωριστό must για 
όλους εκείνους που θέλουν 
να ονειρεύονται STIHL τη 
νύχτα!

Κωδικός

0464 095 0200

24,20 €

Επιτραπέζιο 
ξύλινο
Εδώ θέλει γερά νεύρα! Ο 
γκρινιάρης υπάρχει τώρα και 
σε ειδική έκδοση STIHL. Κα-
τασκευασμένο από ξύλο με 
πιστοποίηση FSC, το κλασικό 
αυτό επιτραπέζιο παιχνίδι 
προσφέρει διασκέδαση 
για μικρούς και μεγάλους. 
 Φυσικά, και τα 16 πιόνια 
είναι ζωγραφισμένα με 
αλυσοπρίονα και τα ζάρια 
έχουν το χαρακτηριστικό 
πορτοκαλί χρώμα.

20 x 20 cm
Κωδικός

0420 360 0002

31,50 €

Δοχείο 
 φαγητού
Μέσα στο δοχείο φαγητού  
«Made by Koziol» χωράνε 
σάντουιτς, σνακ, φρούτα και 
ψωμάκια με μεγάλη άνεση. 
Χάρη στις στρογγυλεμένες 
γωνίες, το δοχείο δεν σκα-
λώνει πουθενά. Το ανάγλυφο 
σχέδιο αλυσοπρίονου και ο 
λογότυπος STIHL δίνουν στο 
δοχείο μια τέλεια εμφάνιση.

17 x 12,5 x 6,5 cm
Κωδικός

0464 259 0010

11,50 €

Ξύλινος 
 πύργος
Γερά νεύρα και σταθερό 
χέρι! Αυτά θέλει ο κλασικός 
ξύλινος πύργος σε έκδοση 
STIHL. Ο πύργος από ξύλο 
κουκουναριάς με πιστοποίη-
ση FSC είναι ένα αγαπημένο 
παιχνίδι ικανότητας για 
μικρούς και μεγάλους που 
πάνω απ’ όλα θέλει σταθερό 
χέρι. Τα 54 τουβλάκια και 
το κουτί φύλαξης είναι όλα 
διακοσμημένα με λογότυπο 
STIHL χαραγμένο με λέιζερ.

Κωδικός

0464 959 0010

20,00 €

Σουηδικό 
σκάκι
Το σουηδικό σκάκι Kubb παί-
ζεται εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια από μεγάλους και 
μικρούς. Σκοπός είναι να ρί-
ξετε πρώτα τους κύβους που 
ονομάζονται «αγρότες» και 
στη συνέχεια τον «βασιλιά» 
που στέκεται στο κέντρο, 
χρησιμοποιώντας ξύλινες 
ράβδους. Τα κομμάτια αυτού 
του παιχνιδιού δεξιοτεχνίας 
είναι κατασκευασμένα από 
πιστοποιημένο πευκόξυλο.

Κωδικός

0464 927 0010

50,40 €

Μπάλα ποδο-
σφαίρου
Με τη μπάλα αυτή από 
συνθετικό δέρμα χωρίς PVC, 
μέγεθος 5, σε σχέδιο κλασι-
κής μπάλας ποδοσφαίρου, 
μεγάλα και μικρά παιδιά θα 
διασκεδάσουν ώρες στην 
πλατεία και στον κήπο. Η 
μπάλα είναι ραμμένη στο 
χέρι. Η σαμπρέλα βουτυλίου 
με βαλβίδα ασφαλείας 
φροντίζει για καλύτερη 
συγκράτηση του αέρα.

Κωδικός

0464 936 0020

15,80 €

Φιγούρα 
 δασεργάτη 
της Bruder
Με τη φιγούρα δασεργάτη 
της Bruder, αγόρια αλλά 
και κορίτσια μπορούν να 
αφήσουν τη φαντασία τους 
ελεύθερη. Ο δασεργάτης 
έχει κινητά χέρια και πόδια 
και φυσικά φέρνει μαζί του 
όλο τον εξοπλισμό του, 
αποτελούμενο από κράνος, 
μπιντόνι βενζίνης και αλυσο-
πρίονο.

Περίπου 11 cm
Κωδικός

0464 972 0000

18,90 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ374 375
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Παιδικό 
 ποδηλατάκι
Free-riders, προσοχή! Με το 
παιδικό ποδηλατάκι από ξύλο 
οξιάς με πιστοποίηση FSC, 
τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 
παίζοντας να διατηρούν 
την ισορροπία τους και 
με τον τρόπο αυτό, προε-
τοιμάζονται για το πρώτο 
τους «κανονικό» ποδήλατο. 
Το ρυθμιζόμενο ύψος της 
σέλας κάνει το ποδηλατάκι 
κατάλληλο για παιδιά από 3 
έως 6 χρονών.

Κωδικός

0464 944 0000

131,60 €

Γάντια 
 εργασίας
Αυτά τα παιδικά γάντια 
εργασίας δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τα μεγάλα. 
Οι πλάτες των γαντιών είναι 
κατασκευασμένες από ένα 
ελαστικό μείγμα υλικών από 
Spandex και ελαστάνη και 
διακοσμημένες με εμφανή 
λογότυπο STIHL. Η εσωτε-
ρική πλευρά των γαντιών 
αποτελείται από ανθεκτικό 
τεχνητό δέρμα. Έτσι το παι-
χνίδι στην ύπαιθρο γίνεται 
ακόμα πιο διασκεδαστικό!

ΜΕΓΕΘΗ S (5 – 7 ετών)
Κωδικός

0464 939 0040

ΜΕΓΕΘΗ M (7 – 10 ετών)
Κωδικός

0464 939 0050

ΜΕΓΕΘΗ L (10 ετών και άνω)
Κωδικός

0464 939 0060

11,50 €

Κάστορας 
«TIM TIMBER» 
by Steiff
Ένας φίλος για πάντα. Ο 
λούτρινος κάστορας «TIM 
TIMBER» by Steiff δεν έχει 
οπαδούς μόνο στα μικρά 
παιδιά. Φτιαγμένο από 
εξαιρετικά απαλό γουνάκι, 
είναι ιδανικό για ατελείωτες 
αγκαλίτσες. Εάν χρειαστεί, 
το λούτρινο μπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο στους 30 °C.

22 cm
Κωδικός

0464 971 0200

100,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Λούτρινο 
ζαρκάδι
Χαδιάρηδες προσοχή! Αυτό 
το ζαρκάδι από εξαιρετικά 
απαλό υλικό θα γίνει εγγυ-
ημένα το νέο φαβορί στο 
παιδικό δωμάτιο.

20 cm
Κωδικός

0420 460 0012

8,30 €

Λούτρινη 
 αλεπού
Αυτή η αλεπού δεν κλέβει 
κότες, αλλά καρδιές. Τα χα-
διάρικο αυτό λούτρινο ζωάκι 
από εξαιρετικά απαλό υλικό 
θα γίνει ο καλύτερος φίλος 
του μικρού σας.

20 cm
Κωδικός

0420 460 0004

6,10 €

Σακίδιο
Με χωρητικότητα 7,5 L και 
επιπλέον εξωτερικές θήκες, 
αυτό το σακίδιο χωράει όλα 
όσα χρειάζεται τα μικρά μας 
παιδιά να έχουν μαζί τους 
στον παιδικό σταθμό. Καλή 
κατανομή του βάρους σε 
επενδυμένα λουριά, καλή 
προστασία χάρη στο 100 % 
πολυεστέρα και κουλ εμφά-
νιση με μοντέρνο σχέδιο 
«WILD KIDS». Πάντα μαζί, ο 
φίλος μας ο κάστορας.

23 x 31 x 11 cm
Κωδικός

0420 460 0002

30,50 €

Νεσεσέρ
Αυτό το νεσεσέρ από 
100 % πολυεστέρα είναι 
ό,τι χρειάζεται να έχει μαζί 
του το παιδί του στην πρώτη 
διανυκτέρευση σε φιλικό 
σπίτι ή στον παιδικό σταθμό. 
Η μεγάλη θήκη με φερμουάρ 
και η εσωτερική θήκη με 
δίχτυ φροντίζουν για τάξη σ’ 
αυτό το ευρύχωρο νεσεσέρ.

22 x 16 cm
Κωδικός

0420 460 0003

20,30 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ376
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NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σακάκι Coach
Το σακάκι coach μας από 
100 % πολυεστέρα είναι 
κατάλληλο για κάθε καιρό 
και έχει πραγματικά καλή 
εμφάνιση. Κόπιτσες με σήμα 
το τσεκούρι και σταυρωτά 
τσεκούρια σε λευκό χρώμα 
πάνω στο θώρακα ολοκλη-
ρώνουν τον σχεδιασμό. Το 
σακάκι έχει δύο πλευρικές 
τσέπες και κορδόνι στο 
στρίφωμα της μέσης.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 510 03..

108,30 €

Αντιανεμικό 
Δεν περνάει τίποτα! Το 
μαύρο μας αντιανεμικό είναι 
τέλειο για τον ελεύθερο 
χρόνο και τον αθλητισμό. Το 
μείγμα υλικών από 80 % πο-
λυεστέρα και 20 % ελαστάνη 
προστατεύει από τον αέρα, 
αλλά αναπνέει και στεγνώνει 
γρήγορα. Μανίκια σε αντίθε-
το χρώμα με τα πορτοκαλί 
ένθετα, αντανακλαστικά 
σταυρωτά τσεκούρια στον 
θώρακα και στάμπα με τον 
λογότυπο STIHL στην πλάτη. 
Η κουκούλα και ο όρθιος 
γιακάς από ελαστικό υλικό 
και οι πλευρικές χωνευτές 
τσέπες με φερμουάρ ολο-
κληρώνουν το σύνολο.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 510 01..

91,20 €

TIMBERSPORTS®
ƒ

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.

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ισοθερμι-
κή φανέλα 
GRADIENT
Με σταδιακή αλλαγή χρώμα-
τος από γκρι σε πορτοκαλί, 
αυτή η χαλαρή ισοθερμική 
φανέλα από 86 % πολυεστέ-
ρα και 14 % ελαστάνη είναι 
μια ιδανική προσθήκη για 
την αθλητική σας γκαρντα-
ρόμπα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 26..

63,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ισοθερμική 
φανέλα TEC
Αυτή τη ισοθερμική φανέλα 
σε γκρι χρώμα, από 86 % 
πολυεστέρα και 14 % 
ελαστάνη με λεπτομέρειες 
σε πορτοκαλί, θα γίνει το 
αγαπημένο σας κομμάτι 
στις αθλητικές σας δρα-
στηριότητες. Ο λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS® 
στον θώρακα και το επανα-
λαμβανόμενο σχέδιο με τα 
σταυρωτά τσεκούρια μέσα 
σε πορτοκαλί πλαίσιο, δίνουν 
έναν ανάλαφρο τόνο στη 
φανέλα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 25..

54,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ισοθερμι-
κή φανέλα 
GRADIENT
Από κίτρινο σε γκρι. Με τη 
νέα μας ισοθερμική φανέλα 
από 86 % πολυεστέρα 
και 14 % ελαστάνη, είναι 
σίγουρο ότι θα κλέψετε τις 
εντυπώσεις . Με λογότυπο 
σε κίτρινο χρώμα στην δεξιά 
πλευρά, είναι η ιδανική 
φανέλα για να κάψετε θερ-
μίδες.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 500 27..

46,70 €

Μπλουζάκι 
πόλο
Για τους λάτρεις του κλασι-
κού, αυτό το μπλουζάκι πόλο 
είναι η σωστή επιλογή. Από 
100 % βαμβάκι σε ποιότητα 
τζέρσεϊ με πατιλέτα 3 κου-
μπιών και λάστιχα και γιακά 
επίπεδης πλέξης, σε κομψό 
μαύρο χρώμα. Τα σταυρωτά 
τσεκούρια ως κέντημα στή-
θους και το πορτοκαλί ρέλι 
της λαιμόκοψης δίνουν έναν 
ξεχωριστό τόνο.

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 500 02..

40,00 €
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368..

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σακάκι με 
κουκούλα 
Gradient
Το σακάκι με κουκούλα 
από 92 % πολυεστέρα 
και 8 % ελαστάνη είναι 
τέλειο για κάθε δραστηρι-
ότητα. Το χρώμα αλλάζει 
σταδιακά από σκούρο 
σε ανοιχτό γκρι και έχει 
μικρά σταυρωτά τσεκούρια 
στον θώρακα. Φυσικά, δεν 
πρέπει να λείπει ο λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS® σε 
πορτοκαλί χρώμα στο μανίκι. 
Οι δύο πλευρικές τσέπες 
με φερμουάρ έχουν αρκετό 
χώρο για τα πιο σημαντικά 
αντικείμενα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 510 04..

144,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φούτερ AXE
Όταν αρχίζει να κάνει λίγο 
κρύο στις κερκίδες, φορέστε 
αυτό το φούτερ «AXE» 
από 100 % βαμβάκι. Με τη 
μεγάλη στάμπα με σταυρωτά 
τσεκούρια σε σχέδιο ξύλου 
στον θώρακα και το σήμα 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
στην πλάτη, είναι ένα must 
για κάθε οπαδό.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 24..

46,70 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Μακρυμάνι-
κη φανέλα 
GRADIENT
Για τις πρωινές ασκήσεις 
σας. Με τη σταδιακή αλλαγή 
χρώματος από πορτοκαλί σε 
σκούρο γκρι, αυτή η μακρυ-
μάνικη φανέλα με κουκούλα 
με ιδιότητες αναπνοής, 
φτιαγμένη από 95 % πολυ-
εστέρα και 5% ελαστάνη, 
αναμφίβολα θα γίνει το 
αγαπημένο σας ρούχο για 
τις αθλητικές σας δραστηρι-
ότητες. Κομψή λεπτομέρεια 
είναι τα σταυρωτά τσεκούρια 
στο πάνω μέρος.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 500 28..

80,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Πουλόβερ 
KISS MY AXE
Ένα πουλόβερ για όλες τις 
περιστάσεις. Το σακάκι με 
κουκούλα είναι κατασκευα-
σμένο από 100 % βαμβάκι. 
Το σήμα Timbersports® στον 
θώρακα και οι λωρίδες αντί-
θεσης σε πορτοκαλί χρώμα 
δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο. 
Το σακάκι έχει μεγάλη τσέπη 
καγκουρό.

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 510 02..

90,40 €

Φούτερ με 
κουκούλα AXE
Ακόμα καλύτερο από πριν! 
Το νέο μας ρούχο για όλες 
τις χρήσεις και περιστάσεις 
είναι αυτό το γκρι φούτερ 
με κουκούλα από τζέρσεϊ 
ντουμπλ φας. 55 % βαμβάκι, 
45 % πολυεστέρας, με 
ανάγλυφα τσεκούρια πάνω 
στον θώρακα. Οι κομψές 
λεπτομέρειες, όπως η πορτο-
καλί φόδρα της κουκούλας, 
τα μεταλλικά περικαψύλια 
του κορδονιού και το σήμα 
«STIHL TIMBERSPORTS® 
KISS MY AXE» στο μανίκι 
κάνουν το φούτερ αυτό 
ένα απόλυτο must για κάθε 
άντρα και γυναίκα!

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 520 06..

61,10 €

Φούτερ με 
κουκού-
λα STIHL 
TIMBERSPORTS®
Black is beautiful: το μαύρο 
αυτό φούτερ αποδεικνύει 
πόσο ισχύει αυτό. Με 
εξαίρεση το πορτοκαλί 
ρέλι της λαιμόκοψης και 
τον περίοπτο λογότυπο 
«STIHL TIMBERSPORTS®« 
στον θώρακα, αυτό το φού-
τερ με κουκούλα από καθαρό 
βαμβάκι είναι εξ ολοκλήρου 
φτιαγμένο στο πλέον διαχρο-
νικό χρώμα.

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0464 028 02....

41,00 €

Μακρυμάνικο
Κλέψτε τις εντυπώσεις! 
Εφαρμοστή και χωρίς 
ραφές, αυτή η γυναικεία 
γκρι μακρυμάνικη φανέλα 
από 52% πολυαμίδιο, 42% 
πολυεστέρα και 6% ελαστά-
νη έχει την τέλεια γραμμή. 
Ο κεντητός λογότυπος 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
στην πλάτη και τα κεντητά 
τσεκούρια πάνω στον θώ-
ρακα, δίνουν μια ξεχωριστή 
νότα.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 500 14..

40,70 €

Μακρυμάνικο
Εφαρμοστή ισοθερμική 
φανέλα χωρίς ραφές σε 
γκρι χρώμα από 62 % 
πολυαμίδιο και 38 % πολυε-
στέρα. Με κεντητό λογότυπο 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
στην πλάτη και κεντητά 
τσεκούρια πάνω στον θώρα-
κα, η φανέλα αυτή είναι το 
απόλυτο ρούχο βάσης που 
δεν πρέπει να λείπει από τη 
ντουλάπα σας!

ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 13..

40,70 €

T-shirt  
KISS MY AXE
Αυτό το άνετο σκούρο γκρι 
μπλουζάκι με στρογγυλή λαι-
μόκοψη από 62 % βαμβάκι, 
3 3% πολυεστέρα και 5 % 
ελαστάνη φοριέται ευχάρι-
στα πάνω στο δέρμα. Χάρη 
στο σήμα «KISS MY AXE» 
πάνω στον θώρακα, κάθε 
άλλη περιγραφή περισσεύει! 
Εδώ ξέρετε αμέσως περί 
τίνος πρόκειται!

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 500 17..

30,30 €

Τοπ
Κλέψτε τις εντυπώσεις! Αυτό 
το εφαρμοστό τοπ χωρίς 
ραφές σε γκρι χρώμα από 
52 % πολυαμίδιο, 42 % πο-
λυεστέρα και 6% ελαστάνη 
είναι το ιδανικό συμπλήρωμα 
για τα leggings μας. Ο 
κομψός κεντητός λογότυπος 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
στην πλάτη και τα κεντητά 
τσεκούρια πάνω στον θώ-
ρακα, δίνουν μια ξεχωριστή 
νότα.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 500 15..

38,80 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt AXE
Το μπλουζάκι «AXE» 
από 100 % βαμβάκι με 
στρογγυλή λαιμόκοψη δεν 
πρέπει να λείπει από καμία 
ντουλάπα. Στην μπροστινή 
πλευρά, μεγάλη στάμπα 
με σταυρωμένα τσεκούρια 
σε σχέδιο ξύλου. Στην 
πίσω πλευρά υπάρχει σήμα 
«STIHL TIMBERSPORTS®». 
Έτσι σας βγάζει ασπροπρό-
σωπο σε κάθε κερκίδα.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 23..

54,00 €

T-Shirt
Το κομψόν μετά του 
οφελίμου! Αυτό το 
μπλουζάκι με επιγραφή 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
είναι ένα must για κάθε οπα-
δό των αθλημάτων υλοτομί-
ας. Με τη χαλαρή γραμμή 
του και τον στρογγυλό λαιμό, 
αυτό το μπλουζάκι από 
καθαρό βαμβάκι κερδίζει τις 
εντυπώσεις και προσφέρει 
μεγάλη άνεση.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 500 00..

ΜΑΥΡΟ
ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 500 01..

26,30 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ380 381
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368..

T-shirt  
HOT SAW
Ό,τι γράφει απέξω, έχει 
μέσα! Με στρας στάμπα 
«HOT SAW» στο μπροστινό 
μέρος, αυτό το μπλουζάκι 
από 100 % βαμβάκι σε γκρι 
μελανζέ με φαρδιά λαιμόκο-
ψη είναι ένας πραγματικός 
μαγνήτης για τα βλέμματα! 
Το ημιστρογγυλό στρίφωμα 
και τα χαλαρά μανικάκια το 
κάνουν ένα must για κάθε 
γυναίκα με αυτοπεποίθηση.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 500 16..

20,30 €

T-shirt 
TIMBERSPORTS®
Αυτό το μπλου-
ζάκι με επιγραφή 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
είναι ένα must για κάθε οπα-
δό των αθλημάτων υλοτομί-
ας. Με τη χαλαρή γραμμή 
του και τον στρογγυλό λαιμό, 
αυτό το μπλουζάκι από 
καθαρό βαμβάκι κερδίζει τις 
εντυπώσεις και προσφέρει 
μεγάλη άνεση.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0464 002 12....

17,90 €

Τοπ ATHLETIC 
γυναικείο
Μέσα και έξω: Το ισοθερ-
μικό τοπ «ATHLETIC» είναι 
ιδανικό για το καθημερινό 
workout. Το διχτυωτό ύφα-
σμα δημιουργεί ένα τέλειο 
κλίμα, ενώ το χαλαρό κόψιμο 
και το στρογγυλεμένο στρί-
φωμα δίνουν την ελευθερία 
κινήσεων που χρειάζεστε. 
Με στάμπες στο μπροστινό 
και πίσω μέρος.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 520 01..

40,00 €

T-shirt  
STAND TO 
YOUR TIMBER
Δείξε σημαία! Με αυτό το 
μπλουζάκι μας από 100 % 
βαμβάκι με στρογγυλή 
λαιμόκοψη, ξεκαθαρίζετε 
μία και καλή πού ανήκετε. 
Η μεγάλη στάμπα «STAND 
TO YOUR TIMBER» στην 
μπροστινή πλευρά δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο για 
παρεξηγήσεις!

ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 08..

ΓΚΡΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 500 09..

25,40 €

Sport-
leggings
Για να γράφει «POWER» 
απέξω, σίγουρα θα έχει 
power από μέσα! Αυτά τα 
γκρι leggings από ισοθερ-
μικό υλικό, αποτελούμενο 
από 86 % πολυεστέρα και 
14 % ελαστάνη, κάνουν ό,τι 
υπόσχονται. Εφαρμόζουν 
τέλεια στο σώμα και δίνουν 
απόλυτη ελευθερία κινήσε-
ων. Έχουν καλές ιδιότητες 
αναπνοής, στεγνώνουν 
γρήγορα και δίνουν στιλ με 
τις allover εκτυπώσεις στη 
μέση και στην εσωτερική 
πλευρά των γονάτων. Οι 
επιγραφές «PWR» και 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
που είναι τυπωμένες στο αρι-
στερό πόδι, δίνουν έμπνευση 
για να δώσετε το εκατό τοις 
εκατό!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 530 03..

40,70 €

Μπόξερ
Το STIHL TIMBERSPORTS® 
κάνει ένα βήμα παραπάνω: 
με αυτό το εφαρμοστό 
μπόξερ από καθαρό βαμ-
βάκι. Η επιγραφή «KISS 
MY AXE» στο λάστιχο της 
μέσης ολοκληρώνει τον κουλ 
σχεδιασμό.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 530 01..

20,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σετ από 2 
μπόξερ
Το κλασικό τώρα και σε 
καρώ. Το μπόξερ από 95% 
βαμβάκι και 5% ελαστάν 
διατίθεται σε δύο διαφορε-
τικούς χρωματικούς καρώ 
συνδυασμούς. Το «KISS MY 
AX» στην ελαστική μέση 
ολοκληρώνει το σχέδιο.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 530 08..

33,40 €

Αθλητικό τοπ
Γιόγκα ή κάποιο άλλο άθλη-
μα; Κανένα πρόβλημα με το 
αθλητικό μας τοπ! Το μείγμα 
υλικών από 86 % πολυεστέρα 
και 14 % ελαστάνη δεν δίνει 
μόνο καλό κράτημα, αλλά 
επίσης αναπνέει και στεγνώ-
νει γρήγορα. Η εκτύπωση 
allover σε γκρι, πορτοκαλί 
και άσπρο και το φαρδύ λά-
στιχο στήριξης τονίζουν την 
ξεχωριστή  εμφάνιση αυτού 
του αθλητικού τοπ!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 520 05..

25,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σορτς TEC
Το σορτς 
STIHL TIMBERSPORTS® 
«TEC» είναι ιδανικό για κάθε 
σχεδόν άθλημα. Το αναπνέον 
ύφασμα από 88 % πολυε-
στέρα και 12 % ελαστάνη 
δίνει αξεπέραστη άνεση. Η 
ελαστική μέση εξασφαλίζει 
τέλεια εφαρμογή. Το σχέδιο 
με τα μικρά σταυρωτά τσε-
κούρια στα πλαϊνά του σορτς 
υπογραμμίζουν τον τεχνικό 
σχεδιασμό.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 530 05..

72,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Μαγιό
Αυτό το μαγιό από 100 % 
πολυεστέρα έχει ακριβώς το 
σωστό χρώμα για εκείνους 
που προτιμούν ένα λιτό 
ρούχο για τις βουτιές τους. 
Κλασικό μαύρο με επιγραφή 
«KISS MY AXE» στο πίσω 
μέρος, πορτοκαλί διακοσμη-
τικές ραφές και μικρά σταυ-
ρωμένα τσεκούρια μπροστά. 
Μοδάτο μήκος μέχρι μόλις 
πάνω από τα γόνατα. Το λά-
στιχο μέσης και το κορδόνι 
κρατούν το σορτς στη θέση 
του. Η εσωτερική επένδυση 
με δικτυωτό ύφασμα φρο-
ντίζει ώστε το σορτς να μην 
κολλάει στα πόδια.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 530 06..

67,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Sport 
leggings
Για απόλυτη ελευθερία κινή-
σεων σε όλες τις αθλητικές 
δραστηριότητες φροντίζουν 
αυτά τα sport leggings 3/4 
από μείγμα υλικών με 86 % 
πολυεστέρα και 14 % ελα-
στάνη. Εφαρμόζουν τέλεια 
στο σώμα και είναι το ιδανι-
κό συμπλήρωμα για όλες τις 
ισοθερμικές φανέλες μας!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ XS – XL
Κωδικός

0420 530 07..

40,10 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ382 383
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Καπελάκι 
CHOP
Ένα καπελάκι που πα-
ροτρύνει! Με το μαύρο 
αυτό καπελάκι από 100 % 
πολυεστέρα δεν είστε μόνο 
σωστά εξοπλισμένος για 
κάθε διοργάνωση. Χάρη στο 
λιτό σχεδιασμό, ταιριάζει 
με κάθε ντύσιμο. Η άσπρη 
επιγραφή «SHUT UP AND 
CHOP» διακοσμεί το 
μπροστινό πάνελ. Το μέγεθος 
ρυθμίζεται με ένα snapback 
κούμπωμα.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 540 0002

24,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι AXE
Χάρη στο μεταλλικό κλιπ στο 
πίσω μέρος, αυτό το μαύρο 
καπελάκι μπέιζμπολ από 
100 % βαμβάκι με γκρι κε-
ντητό τσεκούρι προσαρμόζε-
ται σε κάθε κεφάλι. Ιδανικό 
αξεσουάρ για την επικείμενη 
σεζόν TIMBERSPORTS®.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 540 0013

37,30 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι  
KISS MY AXE
Ένα καπελάκι με σαφή 
 άποψη! Το καπελάκι αυτό 
από 100 % βαμβάκι με 
 μεγάλο σήμα «KISS MY 
AXE» στο μπροστινό μέρος, 
κάνει την καρδιά κάθε οπα-
δού να χτυπάει ξέφρενα. 

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 540 0014

37,30 €

Καπελάκι 
trucker KISS 
MY AXE
Στον δρόμο και στο πράσινο: 
Αυτό το κλασικό καπελάκι 
trucker από 100 % πολυε-
στέρα πάει παντού. Με απλή 
μαυρόασπρη αντίθεση, το 
καπελάκι οδηγεί το βλέμμα 
κατευθείαν στον λογότυπο 
«KISS MY AXE» που διακο-
σμεί το μπροστινό πάνελ. Το 
μέγεθος ρυθμίζεται με ένα 
snapback κούμπωμα.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0050

7,30 €

Καπελάκι AXE
Κλασικό κομμάτι σε νέα 
έκδοση: Το καπελάκι 
STIHL TIMBERSPORTS® 
«AXE» από καθαρό βαμβάκι 
με trendy used εμφάνιση 
έχει πολλά να δώσει. Η 
πορτοκαλί κάτω πλευρά του 
γείσου έρχεται σε όμορφη 
αντίθεση με τον υπόλοιπο 
σχεδιασμό σε χρώμα λαδί 
με απαλό εφέ washed-out. 
 Κορυφαία λεπτομέρεια 
όμως, πέρα από κάθε αμ-
φιβολία, είναι τα σταυρωτά 
τσεκούρια σε trendy τρισ-
διάστατο stick.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0060

28,40 €

NEO

Καπελάκι AXE
Με το καπελάκι snapback 
«AXE» είστε άριστα εξο-
πλισμένος για βόλτες στην 
πόλη. Με τις πολλές λεπτο-
μέρειες στον σχεδιασμό του, 
αυτό το άνετο καπελάκι από 
καθαρό βαμβάκι θα τραβάει 
όλα τα βλέμματα πάνω του. 
Όπως για παράδειγμα οι 
πορτοκαλί ραφές στο πλάι, 
το κουλ σήμα αλυσοπρίονο 
σε σχέδιο παραλλαγής στο 
κάτω μέρος, ή τα σταυρωτά 
τσεκούρια σε μοδάτο 
3D-stick που διακοσμούν το 
μπροστινό πάνελ.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 540 0015

26,00 €

Πλεκτός 
σκούφος KISS 
MY AXE
Ένα σκούφος με άποψη! Το 
υφασμένο σήμα «KISS MY 
AXE» πάνω στο γυριστό 
λάστιχο αυτού του κατά τα 
άλλα λιτού σκούφου από 
λεπτό πολυακρυλικό δηλώνει 
ξεκάθαρα τη θέση σας!

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 018 0030

11,50 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Αθλητική τσά-
ντα Compact
Η αθλητική μας τσάντα που 
τα χωράει όλα. Με διαστά-
σεις 25 x 50 x 23 cm, υπάρχει 
αρκετός χώρος για όλα όσα 
χρειάζεστε στο άθλημά σας. 
Πετσέτα, ρούχα, παπούτσια 
– όλα βρίσκουν τη θέση 
τους. Η τσάντα μπορεί να 
μεταφέρεται από τα κοντά 
χερούλια ή να φοριέται στον 
ώμο με το ρυθμιζόμενο 
λουρί. Το όμορφο σήμα 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
ολοκληρώνει την εμφάνιση 
της τσάντας.

Κωδικός

0420 560 0006

74,90 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Αθλητική 
 τσάντα  
KISS MY AXE
Σούπερ στιλάτη αθλητική 
τσάντα με επίστρωση πολυ-
ουρεθάνης, με μεγάλο σήμα 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
και πορτοκαλί κορδόνια. Η 
τσάντα φοριέται άνετα στην 
πλάτη ή στον ώμο, και είναι 
φυσικά επίσης βολική για τις 
εκδρομές σας.

Κωδικός

0420 560 0009

27,90 €

Καπελάκι  
KISS MY AXE
Οπαδοί των extreme 
αθλημάτων, προσοχή! 
Με αυτό το καπελάκι 
STIHL TIMBERSPORTS® 
είστε κατάλληλα εφοδιασμέ-
νοι για κάθε διοργάνωση! Το 
καπελάκι από 100 % βαμβά-
κι, με την κάτω πλευρά του 
γείσου σε αντίθετο χρώμα, 
ξεχωρίζει ειδικά για το 
μεγάλο stick «KISS MY AXE» 
στο μπροστινό πάνελ. Είναι 
παραπάνω από καπάκι του 
μπέιζμπολ: είναι στάση ζωής!

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0070

28,40 €

Ζώνη AXE
Τέλειο κράτημα, τέλειο λουκ: 
Η ζώνη αυτή από καθαρό 
βαμβάκι δεν φροντίζει μόνο 
για τη σωστή εφαρμογή 
του τζιν ή του παντελονιού 
εργασίας, αλλά παράλληλα 
εντυπωσιάζει με τη μεγάλη 
μεταλλική του αγκράφα. 
Γιατί τα φρεζαρισμένα 
σταυρωτά τσεκούρια εκφρά-
ζουν άποψη. Αν χρειάζεται, 
μπορείτε πολύ απλά να 
την κοντύνετε. Το στιβαρό 
μεταλλικό άκρο φροντίζει να 
μην ξεφτίσει η ζώνη.

ΜΗΚΟΣ 120cm
Κωδικός

0464 081 0030

30,50 €

Αθλητικό 
 κασκόλ 
Για τους πραγματικούς 
οπαδούς! Μαύρο πλεκτό 
ζακάρ κασκόλ από πολυα-
κρυλικό με κεντητό λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS® και 
τσεκούρια σε πορτοκαλί και 
άσπρο.
Κωδικός

0420 560 0002

18,30 €

Καπελάκι  
TIMBERSPORTS®
Back to the basics! Το 
μαύρο καπελάκι μπέιζμπολ 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
από καθαρό βαμβάκι 
είναι διακοσμημένο με έναν 
μεγάλο κεντητό λογότυπο 
«STIHL TIMBERSPORTS®». 
Ένα λιτό αλλά εκφραστικό 
must για κάθε επίσκεψη στη 
διοργάνωση!

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 021 0084

14,70 €

Μαντήλι 
 πεζοπορίας
Όποιος το έχει, δεν το 
αποχωρίζεται: Στον λαιμό, 
στο κεφάλι, στο μέτωπο, 
μπροστά από το στόμα ή 
όπως αλλιώς θέλετε: αυτό το 
μαντήλι πεζοπορίας με ποικι-
λία σχεδίων – αλυσοπρίονα, 
τσεκούρια, cookies και single 
bucks – μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί με άπειρους τρόπους 
σε κάθε εκδρομή.

Κωδικός

0464 016 0050

8,40 €

Αθλητική 
 τσάντα
Για να τα έχετε όλα μαζί 
σας – στην προπόνηση, 
στον αγώνα, στο γυμνα-
στήριο: Η αθλητική τσάντα 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
τα χωράει όλα. Χάρη στη 
μεγάλη κυρίως θήκη, την 
ασφαλιζόμενη εσωτερική 
θήκη και την ειδική θήκη για 
παπούτσια, όλα τα πράγματά 
σας έχουν τη δική τους θέση 
μέσα σ’ αυτή την αθλητική 
τσάντα.

Κωδικός

0420 560 0000

71,40 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ384 385
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Πετσέτα
Η πετσέτα 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
είναι ιδανική για αθλητές, 
γιατί το μαλακό ύφασμά της 
έχει ευχάριστη αίσθηση στο 
δέρμα και απορροφά την 
υγρασία με μεγάλη ευκολία. 
Με διαστάσεις 50 x 100 cm, 
η πετσέτα χωράει τέλεια 
στην αθλητική τσάντα.

50 x 100 cm
Κωδικός

0420 560 0001

25,20 €

Κύπελλο για 
τον καφέ
Το κύπελλο καφέ από 
πορσελάνη με σχεδιασμό 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
είναι όμορφο όσο και 
πρακτικό: Με χωρητικότητα 
300 mL, καπάκι και αντι-
ολισθητική επιφάνεια από 
μονωτική σιλικόνη, αυτό το 
κύπελλο πολλαπλών χρήσεων 
κρατά ζεστό το ρόφημα σας.

Κωδικός

0464 283 0000

17,90 €

Στυλό 
 διαρκείας
Στυλό διαρκείας με μαύρο 
ανταλλακτικό, ματ λακάρι-
σμα soft touch και μεταλλική 
μύτη, για τους οπαδούς του 
«STIHL TIMBERSPORTS®»!

Κωδικός

0464 516 0060

6,30 €

Μεταλλικό 
σήμα
Κρεμάστε το στον τοίχο! 
Ένα must για όλους τους 
οπαδούς της υλοτομίας. 
Μεταλλικό σήμα υψηλής 
ποιότητας, διαστάσεις 
30 x 40 cm, τέσσερις τρύπες 
για στερέωση στον τοίχο.

30 x 40 cm
Κωδικός

0420 560 0003

10,10 €

Ρολόι χειρός
Το ρολόι χειρός σε σχέδιο 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
δεν επιτρέπεται να λείπει 
στις εκδρομές σας. Το σώμα 
από συμπαγή ανοξείδωτο 
χάλυβα, το λουράκι από 
νάιλον και το κρύσταλλο από 
σκληρυμένο Crystex δίνουν 
μια ιδιαίτερη στιβαρότητα 
σ’ αυτό το αθλητικό ρολόι. 
Χάρη στο μίνιμαλ ντιζάιν, 
φοριέται επίσης σαν κλασικό 
αντρικό ρόλοι. Made by 
Jacques Lemans.

Κωδικός

0464 585 0040

78,50 €

Βάση 
 πινακίδας
Γιατί όχι και λίγο auto tuning; 
Βάση πινακίδας από στα-
θερό πλαστικό ABS υψηλής 
ποιότητας με ασφαλιζό-
μενο πλαίσιο και ποιοτικό 
μεντεσέ σε μαύρο σχέδιο 
«STIHL TIMBERSPORTS®». 
Σε συσκευασία των δύο.

Κωδικός

0420 560 0008

20,70 €

Mαξιλάρι
Ακόμα και οι πιο σκληρο-
πυρηνικοί οπαδοί θέλουν 
την άνεσή τους! Γι’ αυτό, το 
μαξιλάρι μας σε στιλ cookie 
με διάμετρο 34 cm είναι ιδα-
νικό για κάθε αγώνα! Κλείνει 
με πρακτική ταινία βέλκρο 
και διαθέτει γαντζάκι.

Ø 34 cm
Κωδικός

0464 765 0010

6,30 €

Πετσέτα 
 μπάνιου
Στην παραλία, στη σάουνα 
και στο μπάνιο, η μεγάλη 
πετσέτα μας δεν πρέπει 
να λείπει. Με συνδυασμό 
χρωμάτων από γκρι και 
σκούρο γκρι και υφασμένα 
τσεκούρια, δεν έχει μόνο 
ωραίο στιλ αλλά είναι επίσης 
απαλή και απορροφά την 
υγρασία με μεγάλη ευκολία.

70 x 140 cm 
Κωδικός

0420 560 0004

20,30 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σημειωματά-
ριο
Το σημειωματάριο με 
σπιράλ σε σχεδιασμό 
«STIHL TIMBERSPORTS®» 
είναι ιδανικό για γρήγορες 
σημειώσεις που δεν πρέπει 
να ξεχαστούν. Το καρέ χαρτί 
του μπλοκ έχει πιστοποίηση 
FSV και είναι δεμένο με με-
ταλλικό σπιράλ. Το ανθεκτικό 
μαύρο κάλυμμα με αφρώδες 
υπόστρωμα είναι διακο-
σμημένο με τον λογότυπο 
«STIHL TIMBERSPORTS®».

Κωδικός

0464 555 0010

15,80 €

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

Brand  
collection
ƒ

Το όνομα STIHL δεν είναι μόνο μια 
 μάρκα στα αλυσοπρίονα. STIHL 
 σημαίνει επίσης χαρά στην εργασία 
στη φύση και πάθος για τεχνικές 
 λεπτομέρειες.

Σακάκι fleece
Κλασική σχέδιο, δοκιμασμέ-
νο υλικό: Αυτό το σακάκι 
φλις, κατασκευασμένο από 
ζεστές και απαλές ίνες 
πολυεστέρα, προστατεύει 
από το κρύο και προσφέρει 
απόλυτη ελευθερία κινήσε-
ων. Το σήμα με τον λογότυπο 
στη μπροστινή πλευρά και οι 
πορτοκαλί ραφές στο μανι-
κέτι και στο εσωτερικό ρέλι 
συμπληρώνουν το σχέδιο.

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 910 00..

26,30 €

Sweatshirt 
STIHL
Δυνατό ντιζάιν για δυνατούς 
άντρες: Το shirt αυτό από 
απαλό μείγμα από 60 % 
βαμβάκι και 40 % πολυεστέ-
ρα προσαρμόζεται στο σώμα 
αλλά εφαρμόζει χαλαρά και 
άνετα. Το έγχρωμο τύπωμα 
αλυσοπρίονου στον θώρακα 
μαγνητίζει τα βλέμματα!

ΜΕΓΕΘΗ XS – XXL
Κωδικός

0420 900 03..

40,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Sweat jacket 
LOGO-CIRCLE
Τα νέο μας sweat jacket από 
100 % βαμβάκι με όρθιο 
γιακά και μανικέτια σε ριπ 
ύφανση συμπληρώνει κάθε 
εμφάνιση. Οι πορτοκαλί λε-
πτομέρειες στα μανικέτια και 
ο λογότυπος «LEGENDARY 
PERFORMANCE» στον 
θώρακα το κάνουν ένα πρα-
κτικό must για τους οπαδούς 
της STIHL.

ΜΕΓΕΘΗ S – L
Κωδικός

0420 910 02..

72,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σακάκι 
Softshell 
LOGO-CIRCLE
Λειτουργικό και ζεστό! 
Το νέο μας μαύρο σακάκι 
Softshell από 96 % πολυ-
εστέρα και 4 % ελαστάνη 
φοριέται όλο το χρόνο. 
Καλαίσθητες λεπτομέρειες 
όπως οι γκρι ώμοι, οι πορτο-
καλί τόνοι στην κουκούλα και 
στις πλευρικές τσέπες, και το 
φερμουάρ STIHL ElastoStart 
δίνουν στο σακάκι αυτό  μια 
ξεχωριστή εμφάνιση.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 910 01..

72,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ386 387
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ (..) ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΏΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 368.

T-shirt STIHL
Το μπλουζάκι αυτό από 
καθαρό βαμβάκι εντυπωσι-
άζει, και όχι μόνο λόγω του 
έντονου κλασικού πορτοκαλί 
χρώματος STIHL. Η μεγάλη 
στάμπα με τον λογότυπο σε 
άσπρο και οι επίσης άσπρες 
γραμμές στο δεξί μανίκι και 
στον ώμο δίνουν σ’ αυτό το 
μπλουζάκι με στρογγυλή 
λαιμόκοψη μια εμφάνιση που 
δεν μένει απαρατήρητη.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 00..

21,00 €

T-Shirt STIHL
Φόρα το με υπερηφάνεια! 
Αυτό το μπλουζάκι είναι μια 
πραγματική οφθαλμοπαγίδα. 
Με αυτό το μπλουζάκι με 
στρογγυλή λαιμόκοψη από 
90 % βαμβάκι και 10 % 
βισκόζη και λογότυπο STIHL 
σε τρία χρώματα, σίγουρα 
θα κάνετε εντύπωση. Εκτός 
αυτού, είναι εξαιρετικό 
άνετο.

ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 01..

21,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt  
LOGO-CIRCLE
Τι δεν πρέπει να λείπει 
από τη ντουλάπα κανενός 
οπαδού; Ακριβώς: αυτό το 
θρυλικό μπλουζάκι. Έχει 
καλή γραμμή και φοριέται 
ευχάριστα. Με τη μεγάλη 
στάμπα «LEGENDARY-
PERFORMANCE» στην 
πλάτη και τον καλαίσθητο 
λογότυπο STIHL αριστερά 
στον θώρακα δηλώνετε με 
απόλυτη σαφήνεια: Είμαι 
οπαδός!

ΓΚΡΙ 
90 % ΒΑΜΒΑΚΙ,  
10 % ΒΙΣΚΟΖΉ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 05..

ΜΑΥΡΟ
100 % ΒΑΜΒΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 06..

32,40 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

T-shirt  
MS 500¡
Το MS 500i είναι συνώνυμο 
για πρωτοπορία, ταχύτητα 
και ακρίβεια. Τις ίδιες αξίες 
εκπέμπει και αυτό μπλου-
ζάκι. Με τη μεγάλη στάμπα 
αλυσοπρίονο στην μπροστινή 
πλευρά, μεταδίδετε το 
μήνυμα.

ΓΚΡΙ 
90 % ΒΑΜΒΑΚΙ,  
10 % ΒΙΣΚΟΖΉ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 07..

ΜΑΥΡΟ 
100 % ΒΑΜΒΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ S – XXL
Κωδικός

0420 900 08..

36,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι του 
μπέιζ-μπολ 
LOGO-CIRCLE
Χάρη στο μεταλλικό κλιπ στο 
πίσω μέρος, αυτό το μαύρο 
καπελάκι μπέιζμπολ από 
100 % βαμβάκι με πορτοκαλί 
επιγραφή «LEGENDARY 
PERFORMANCE» προσαρ-
μόζεται σε κάθε κεφάλι.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 940 0001

27,90 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Καπελάκι 
LOGO-CIRCLE
Αυτό το καπελά-
κι «LEGENDARY 
PERFORMANCE» από 
100 % βαμβάκι σε μαύρο/
γκρι χρώμα με μεγάλο λογό-
τυπο στην μπροστινή πλευρά 
και πορτοκαλί διακοσμητικές 
ραφές τελειοποιεί κάθε 
εμφάνιση. Ρυθμίζεται με 
κούμπωμα snapback.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 940 0002

33,80 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Σκούφος 
LOGO
Νορβηγικό μοτίβο με αναφο-
ρά του λογότυπου STIHL. Ο 
συγκεκριμμένος σκούφος εί-
ναι το απόλυτο αξεσουάρ για 
το κρύο. Κατασκευασμένο 
από 70% πολυακρυλικό και 
το 30% μαλλί είναι εξαιρετι-
κά ζεστός.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0420 940 0003

37,30 €

Καπελάκι του 
μπέιζμπολ
Αυτό το μαύρο καπελάκι του 
μπέιζμπολ από πολυεστέρα 
με το μεγάλο κεντητό λογό-
τυπο STIHL εφαρμόζει σε 
κάθε κεφάλι! Έτσι φαίνεται 
ήδη από μακριά – αυτό είναι 
STIHL!

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Κωδικός

0464 015 0030

7,30 €

Σετ γραφής
Το νέο μας σετ γραφής σε 
μαύρη συσκευασία δώρου 
περιλαμβάνει ένα στυλό 
διαρκείας και ένα μηχανικό 
μολύβι. Με πορτοκαλί λεπτο-
μέρειες και επίστρωση soft 
touch για καλύτερο κράτημα.

Κωδικός

0420 360 0006

15,20 €

Σημειωματά-
ριο Lanybook
Αυτό το σημειωματάριο by 
Lanybook χωράει όλες τις 
ιδέες σας και, χάρη στις 
μικρές του διαστάσεις, μπαί-
νει εύκολα σε κάθε τσάντα. 
Το πορτοκαλί δέσιμο με 
ανάγλυφα νερά ξύλου δίνει 
μια στιλάτη αλλά διαχρονική 
νότα. Το γκρι λάστιχο με 
λογότυπο STIHL φροντίζει να 
μη χάσετε καμία σκέψη.

Κωδικός

0420 360 0003

18,30 €

Στικάκι USB 
αλυσοπρίονο 
8 GB 
Για όλους εκείνους που δεν 
θέλουν να αποχωριστούν 
το αλυσοπρίονο όταν είναι 
στο σπίτι. Το στικάκι μας σε 
σχήμα αλυσοπρίονο έχει 
σύνδεση USB 3.0 και χωρητι-
κότητα 8 GB. Η αποσπώμενη 
προστατευτική θήκη της 
αλυσίδας φροντίζει ώστε 
να μείνει καθαρή η σύνδεση 
USB.

Κωδικός

0420 360 0008

17,90 €

Πλαστικό 
Powerbank
Αυτό το μίνι powerbank σε 
σχέδιο STIHL δεν πιάνει 
πολύ χώρο και αλλά δια-
θέτει ισχύ. Με την ισχυρή 
ενσωματωμένη μπαταρία 
ιόντων λιθίου μπορείτε 
να φορτίσετε εύκολα και 
γρήγορα μικρές συσκευές 
όπως κινητά, τάμπλετ και 
φωτογραφικές μηχανές. Το 
μικρό powerbank από στιβα-
ρό πλαστικό είναι ιδανικό για 
τις εξορμήσεις σας.

Κωδικός

0464 580 0010

27,30 €

Ξύλινο στικά-
κι USB 16 GB
Με αυτό το στικάκι USB με 
σύνδεση USB 3.0, έχετε τα 
σημαντικά σας δεδομένα 
πάντα μαζί σας. Το στικάκι 
είναι κατασκευασμένο από 
φυσικό ξύλο καρυδιάς και 
έχει χωρητικότητα 16 GB. 
Το ασημένιο προστατευτικό 
καπάκι με λογότυπο STIHL 
φροντίζει να μείνει καθαρή η 
σύνδεση της κινητής μνήμης.

Κωδικός

0420 360 0007

15,30 €

Φορτιστής 
αυτοκινήτου 
USB
Αυτός ο εύχρηστος φορτι-
στής USB συνδέεται στον 
αναπτήρα του αυτοκινήτου 
και σας επιτρέπει να φορ-
τίζετε συσκευές όπως το 
κινητό σας κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης. Ο φορτιστής 
αυτοκινήτου USB σε σχέδιο 
STIHL είναι ένα πρακτικό 
αξεσουάρ για τις μεγάλες 
διαδρομές σας. Εννοείται 
ότι ο φορτιστής Quick Car 
Charger έχει πιστοποίηση 
EC και διαθέτει δύο υποδο-
χές USB.

Κωδικός

0464 579 0000

10,50 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Κάλτσες STIHL
Ψηλές κάλτσες εργασίας/
πεζοπορίας από ειδικό 
συνδυασμό Primaloft-Merino 
(40 % μαλλί Merino χωρίς 
mulesing ή βιοκτόνα, 24 % 
πολυακρυλικό, 18 % πολυα-
μίδιο, 16 % πολυεστέρα, 1 % 
ελαστάνη) εξασφαλίζουν 
άριστη ρύθμιση της θερ-
μοκρασίας ακόμα και σε 
συνθήκες έντονης χρήσης. 
Ειδικά όταν φοριούνται 
μέσα σε άρβυλα, οι τεχνο-
λογίες Cell Tech και Flexible 
Channels εξασφαλίζουν 
μόνωση, εκτόνωση πιέσεων 
και άριστη εφαρμογή. 

ΜΕΓΕΘΗ 35 – 38
Κωδικός

0420 950 0038

ΜΕΓΕΘΗ 39 – 42
Κωδικός

0420 950 0042

ΜΕΓΕΘΗ 43 – 46
Κωδικός

0420 950 0046

20,00 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Πορτοφόλι
Πορτοφόλι από σκούρο καφέ 
δέρμα υψηλής ποιότητας, 
φόδρα με καλαίσθητα σή-
ματα STIHL, ενσωματωμένη 
προστασία RFID.

Κωδικός

0420 960 0005

69,90 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ388 389
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Ομπρέλα
Η αυτόματη ομπρέλα μας 
σε μαύρο χρώμα με λεπτο-
μέρειες σε πορτοκαλί, πανί 
από 100 % πολυεστέρα σε 
ύφανση pongee και στα-
θερή λαβή είναι το ιδανικό 
αξεσουάρ για τη δική σας 
παράσταση του «Singing in 
the Rain». Χάρη στο αντιανε-
μικό σύστημα και τις ακτίνες 
από ίνες υάλου αντέχει και 
σε συνθήκες θυέλλης. Η 
μαλακή λαβή soft touch είναι 
ευχάριστη στο χέρι.

Ø περίπου 112 cm
Κωδικός

0420 360 0004

16,30 €

Πτυσσόμενη 
ομπρέλα
Για οποιαδήποτε πρόγνωση 
καιρού από αίθριο μέχρι 
νεφελώδες, καλό είναι να 
έχετε μαζί σας αυτή την 
πρακτική μαύρη αυτόματη 
ομπρέλα τσέπης. Με μήκος 
μόλις 28 cm σε κλειστή 
κατάσταση, η ομπρέλα αυτή 
χωράει σε κάθε τσάντα! Οι 
χρωματιστές λεπτομέρειες 
σε πορτοκαλί χρώμα, το πανί 
από 100 % πολυεστέρα σε 
ύφανση pongee, η σταθερή 
λαβή, το αντιανεμικό σύστη-
μα και οι ακτίνες από ίνες 
υάλου κάνουν την ομπρέλα 
αυτή ιδανική ακόμα και σε 
συνθήκες θύελλας. Η μαλακή 
λαβή soft touch είναι ευχάρι-
στη στο χέρι.

Ø περίπου 97 cm
Κωδικός

0420 360 0005

14,80 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ομπρέλα  
με λαβή 
 μπαμπού
Ομπρέλα, άνοιξε! Αυτό είναι 
το ξόρκι για την ανθεκτική 
ομπρέλα με στοιχεία από 
μπαμπού. Το σχέδιο έχει λευ-
κό χρώμα όταν είναι στεγνό, 
και αποκτά το πραγματικό 
του χρώμα όταν βρέχεται. 
Αυτόματη λειτουργία για 
γρήγορο άνοιγμα, ποιοτικό 
αντιανεμικό σύστημα και 
ακτίνες από ίνες υάλου για 
μεγάλη σταθερότητα σε 
δυνατούς ανέμους.

Ø περίπου 112 cm
Κωδικός

0420 960 0014

37,90 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ομπρέ-
λα  τσέπης 
με λαβή 
 μπαμπού
Μικρή, αλλά εντυπωσιακή. 
Η εύχρηστη ομπρέλα τσέπης 
με λαβή μπαμπού και 
μεταλλική αιχμή ανοίγει και 
κλείνει αυτόματα. Το πανί 
αποτελείται από 100 % πολυ-
εστέρα σε ύφανση pongee 
(ανακυκλωμένο πλαστικό 
κατά STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®). Όταν βρέ-
χεται, το εφέ Colormagic® 
αποκαλύπτει το πραγματικό 
χρώμα του σχεδίου.

Ø περίπου 98 cm
Κωδικός

0420 960 0015

34,60 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ομπρέλα με 
ξύλινη λαβή
Στιβαρή, αυτόματη ομπρέλα 
υψηλής ποιότητας με λαβή 
από ξύλο με πιστοποίηση 
FSC. Με ακτίνες και μπα-
στούνι από ίνες υάλου. Αλλά 
αν σας φαίνεται ότι έχει 
συνηθισμένο πανί, κάνετε 
λάθος! Εκτός από τα δύο 
τμήματα με το σήμα STIHL, 
η ομπρέλα έχει άλλα δύο 
τμήματα τύπου Wet-Print. 
Δηλαδή, όταν η ομπρέλα 
βρέχεται, εμφανίζονται άλλα 
δύο σήματα STIHL. Ας ελπί-
σουμε να βρέξει σύντομα! 

Ø περίπου 113 cm
Κωδικός

0420 960 0009

55,60 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Μεταλλικό 
μπρελόκ 
 αλυσοπρίονο
Κρατάει όλα τα κλειδιά 
σας. Το μεταλλικό μπρελόκ 
υψηλής ποιότητας σε σχήμα 
αλυσοπρίονο έχει συνολικό 
μήκος 9,5 cm μαζί με τον 
κρίκο.

Κωδικός

0420 960 0008

6,90 €

Μπρελόκ 
 δασικός 
 εργάτης
Νέα προσθήκη στη σειρά 
των μπρελόκ είναι ο δασι-
κός μας εργάτης! Με τις 
προσεγμένες λεπτομέρειες 
του, όπως το κράνος, οι ωτα-
σπίδες και το αλυσοπρίονο, 
θα γίνει σίγουρα ένα από τα 
αγαπημένα αξεσουάρ κάθε 
οπαδού της STIHL!

Κωδικός

0420 960 0002

2,60 €

Μπρελόκ 
 αλυσοπρίονο 
με ήχο
Πουθενά χωρίς το αλυσοπρί-
ονό μου! Με αυτό το μπρε-
λόκ σε σχήμα αλυσοπρίονο 
με ρεαλιστικό ήχο, έχετε πα-
ντού μαζί σας το αγαπημένο 
σας εργαλείο. Η αλυσίδα και 
ο κρίκος αυτού του μπρελόκ 
STIHL είναι κατασκευασμένα 
από γυαλιστερό επινικελω-
μένο χάλυβα. Με μπαταρίες 
κουμπιά (αλλάζουν).

Κωδικός

0420 960 0003

5,10 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Ανοιχτήρι 
 αρμοκόφτης
Προϊόντα STIHL για το 
συρτάρι της κουζίνας! 
Όμορφο και πρακτικό 
ανοιχτήρι σε σχήμα αρμο-
κόφτη από βουρτσισμένο 
μέταλλο,  διαστάσεις περίπου 
90 x 50 x 2 mm.

Κωδικός

0420 960 0012

7,20 €

NEO – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠO 
ΑΝΟΙΞΗ 2020

Φυλαχτό/ 
κρεμαστό 
τσεκούρι
Θέλετε κάτι πρωτότυπο για 
το βραχιόλι ή το κολιέ σας; 
Το νέο μας φυλαχτό με δύο 
σταυρωτά τσεκούρια από 
επιροδιωμένο ασήμι 925 
έχει μήκος 18 mm και έρχε-
ται σε όμορφη συσκευασία 
δώρου.

Κωδικός

0420 560 0007

20,70 €

Μπρελόκ 
 κράνος
Αυτό το μπρελόκ σε σχήμα 
κράνους είναι και εντυπωσι-
ακό, και πρακτικό. Το κράνος 
μινιατούρα είναι κατασκευ-
ασμένο από στιβαρό ακρυ-
λικό, ο κρίκος και η αλυσίδα 
από γυαλιστερό επινικελωμέ-
νο χάλυβα. Το πρακτικό αυτό 
μπρελόκ σε σχέδιο κράνος 
ασφαλείας είναι ένα must 
για κάθε οπαδό.

Κωδικός

0464 118 0020

1,00 €

Νάνος κήπου
Αυτός ο νάνος κήπου με το 
αλυσοπρίονο STIHL έτοιμο 
για δράση ψάχνει μια θέση 
στον κήπο σας! Έχει ύψος 
περίπου 20 cm και φοράει 
παντελόνι εργασίας, καρό 
πουκάμισο, τιράντες και 
φυσικά τον υποχρεωτικό 
σκούφο. Με τις πολλές κα-
λοδουλεμένες λεπτομέρειές 
του, έχει πλάκα και είναι ένα 
κόσμημα για κάθε κήπο.

Κωδικός

0464 371 0010

31,50 €

Φανάρι 
 θυέλλης
Vintage είναι το νέο διαχρο-
νικό. Το μοναδικό αυτό φα-
νάρι θυέλλης είναι ιδανικό 
για το βραδινό μπάρμπεκιου 
ή απλά σαν διακόσμηση του 
κήπου. Το γυαλί αντέχει σε 
θερμότητα και χτυπήματα. 
Με δοχείο για κλασικό φω-
τιστικό λάδι 340 mL, διακο-
σμημένο με λογότυπο STIHL, 
κάθε γέμισμα αρκεί για 
περίπου 20 ώρες. Το φανάρι 
είναι «Made in Germany».

Κωδικός

0420 360 0001

44,20 €

Μετρητής 
υγρασίας 
 ξύλου
Με αυτό τον πρακτικό μετρη-
τή υγρασίας δεν μπορείτε 
μόνο να μετρήσετε την υγρα-
σία καυσόξυλων ή οικοδο-
μικής ξυλείας. Μπορείτε να 
τον χρησιμοποιήσετε επίσης 
για να μετρήσετε αξιόπιστα 
την υγρασία άλλων υλικών, 
όπως γύψος ή τσιμέντο. 
Επιπλέον, η φορητή συσκευή 
δείχνει τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Παραδίδεται 
με 4 μπαταρίες (1,5V, LR44).

Κωδικός

0464 802 0010

20,00 €

Λουρί 
 βαλίτσας
Φυσικά, θέλουμε είμαστε 
κοντά σας και όταν ταξιδεύε-
τε! Το λουρί βαλίτσας μας, 
από 100 % ανθεκτικό πολυ-
εστέρα σε μαύρο χρώμα με 
υφασμένο λογότυπο, είναι 
ένα ιδανικό αξεσουάρ για 
το επόμενο ταξίδι σας. Χάρη 
στο λουκέτο συνδυασμού 
της TSA, η αποσκευές σας 
είναι ασφαλείς.

Κωδικός

0464 081 0020

11,50 €

Φυλαχτό/ 
κρεμαστό 
αλυσοπρίονο
Σε βραχιόλι ή κολιέ: Αυτό το 
φυλαχτό σε σχήμα αλυσοπρί-
ονου είναι ένα ιδιαίτερο 
κομμάτι. Το κρεμαστό από 
επιροδιωμένο ασήμι 925 εί-
ναι ένα πραγματικό κόσμημα 
και στερεώνεται με έναν μι-
κρό γάντζο σε κάθε βραχιόλι 
και γυναικείο κολιέ.

Κωδικός

0464 120 0070

23,20 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ390 391
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ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σετ από 
2  ξύλινα 
καρτ-ποστάλ
Προλάβετε! Υπάρχει 
πιο φυσικός τρόπος να 
επικοινωνήσετε με τους 
αγαπημένους σας, από το 
να στείλετε χαιρετίσματα με 
τα ξύλινα καρτ-ποστάλ μας; 
Σαν πρόσκληση, σαν κάρτα 
Save-the-Date, ή απλά για 
να στείλετε τα χαιρετίσματά 
σας: Οι καρτ-ποστάλ από 
100 % κόντρα πλακέ πύξου 
με θέματα από τη φύση θα 
πάρουν μια τιμητική θέση 
στον παραλήπτη τους.

Κωδικός

0464 177 0010

15,80 €

Φλιτζάνι 
Για καφέ, τσάι, καπουτσίνο 
ή ζεστή σοκολάτα: Αυτό το 
φλιτζάνι STIHL από πορσε-
λάνη υψηλής ποιότητας θα 
γίνει μόνιμο κομμάτι της 
ζωής σας, σε κάθε πρωινό ή 
διάλειμμα. Έχει το ιδανικό 
μέγεθος για το αγαπημένο 
σας ρόφημα και πλένεται 
στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικός

0464 257 0000

12,60 €

Σετ από 2 
φλιτζανάκια 
εσπρέσο
Αυτό το σετ από δύο φλιτζα-
νάκια εσπρέσο σε μοντέρνο 
σχεδιασμό STIHL κάνουν 
τον καφέ σας ακόμα πιο 
απολαυστικό. Τα φλιτζανάκια 
δεν έχουν λαβές, γιατί χάρη 
στο θερμομονωτικό πλαστικό 
δαχτυλίδι μπορείτε να τα 
πιάσετε χωρίς πρόβλημα.

Κωδικός

0464 257 0040

24,20 €

Σημειω-
ματάριο 
 αλυσοπρίονο 
με δερμάτινο 
δέσιμο
Αυτό το μεγάλο σημειω-
ματάριο με μαύρο δέσιμο 
από τεχνητό δέρμα και 
καλαίσθητη ανάγλυφη εικόνα 
αλυσοπρίονου, ανατρέχει 
στον κλασικό σχεδιασμό του 
μπλοκ σχεδίου. Λειτουργικές 
λεπτομέρειες όπως ο 
πορτοκαλί σελιδοδείκτης, 
το λάστιχο, και η θήκη στην 
τελευταία σελίδα δίνουν 
μια ξεχωριστή νότα σ’ αυτό 
σημειωματάριο.

Κωδικός

0464 555 0020

16,80 €

Ξύλινο στυλό 
διαρκείας
Αυτό το κομψό στυλό διαρ-
κείας είναι ιδανικό για δώρο 
υψηλής ποιότητας. Το κάτω 
μέρος του στυλό είναι κατα-
σκευασμένο από λαδωμένο 
ξύλο καρυδιάς, δημιουρ-
γώντας όμορφη αντίθεση 
με το γυαλιστερό μέταλλο 
του πάνω μέρους. Το στυλό 
αυτό με μπλε μελάνι κάθεται 
ιδιαίτερα ευχάριστα στο χέρι 
και δίνει εξαιρετική ποιότητα 
γραφής.

Κωδικός

0464 516 0080

18,90 €

Σετ από  
2 ποτήρια 
 μπίρας
Ας ξεκινήσει η αντρική βρα-
διά! Τα ποτήρια μπίρας μας 
με κλασικό κυλινδρικό σχήμα 
είναι κατάλληλα για μπίρες 
όλων των ειδών. Τα ποτήρια 
έχουν σταθερή βάση, είναι 
διακοσμημένα με κατακόρυ-
φο λογότυπο STIHL και είναι 
κατάλληλα για το πλυντήριο 
πιάτων. Διατίθενται σε συ-
σκευασία δύο τεμαχίων.

Κωδικός

0464 767 0010

11,50 €

Γραφίδα 
με στυλό 
 διαρκείας
Η γραφίδα μας με στυλό δι-
αρκείας είναι η τέλεια γέφυ-
ρα ανάμεσα στον αναλογικό 
και τον ψηφιακό κόσμο! Η 
γραφίδα από τη μία πλευρά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον χειρισμό κινητών 
τηλεφώνων και τάμπλετ, ενώ 
το καπάκι στην άλλη πλευρά 
κρύβει την ανοξείδωτη 
ατσάλινη μύτη ενός στυλό 
διαρκείας. Επίστρωση ματ 
χρωμίου, πορτοκαλί λογό-
τυπος STIHL και επιφάνειες 
καλυμμένες με καουτσούκ 
και καλό κράτημα.

Κωδικός

0464 516 0070

28,40 €

Μαχαίρι 
Kuhn Rikon 
για όλες τις 
 χρήσεις
Ένα μαχαίρι πρέπει να κόβει! 
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε την 
ελβετική ποιοτική εργασία. 
Το μαχαίρι μας αυτό, με 
λεπίδα από ανθρακοχάλυβα 
και αντικολλητική επίστρωση, 
είναι ευχάριστο στη χρήση 
και δεν πρέπει να λείπει από 
καμία κουζίνα.

Κωδικός

0464 196 0000

24,20 €

Φακός LED
Στιβαρός μαύρος φακός 
3W-LED από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο με εγχάραξη 
STIHL. Πρακτικό κουμπί 
ενεργοποίησης και απενερ-
γοποίησης στο πίσω μέρος 
του περιβλήματος. Παραδί-
δεται με 3 μπαταρίες AAA 
και λουράκι για τον καρπό.

Κωδικός

0420 360 0009

14,70 €

Χρονόμετρο
Αυτό το χρονόμετρο με 
κλασικό καντράν και δευ-
τερολεπτοδείκτη, ένδειξη 
ώρας σε μορφή 24ώρου και 
αντίστροφη μέτρηση είναι 
ένα must για τους λάτρεις 
των αντρικών ρολογιών. Το 
λουράκι από μαύρο δέρμα 
με αγκράφα δίνει στο 
αθλητικό αυτό ρολόι μια 
κομψή εμφάνιση, όπως και 
το συμπαγές περίβλημα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Made 
by Jacques Lemans.

Κωδικός

0464 585 0050

141,80 €

Αντρι-
κό ρολόι 
 πολλαπλών 
λειτουργιών 
Dualtime
Αυτό το ρολόι πολλαπλών 
λειτουργιών σε σχέδιο STIHL 
τα κάνει όλα: Εκτός από 
την κλασική ένδειξη της 
ώρας, διαθέτει λειτουργία 
διπλής ώρας που μπορεί να 
ρυθμιστεί ελεύθερα, ένδειξη 
ημερομηνίας και ένδειξη 
ώρας σε 24ωρη μορφή. Το 
συμπαγές περίβλημα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και το 
στιβαρό δερμάτινο λουράκι 
φροντίζουν, ώστε το ρολόι 
αυτό να μπορεί να συμμε-
τέχει σε κάθε περιπέτεια. 
Made by Jacques Lemans.

Κωδικός

0464 585 0060

225,40 €

Ρολόι τοίχου
Το ντιζάιν συναντά την 
ακρίβεια! Αυτό το ρολόι 
τοίχου με διαχρονικό ντιζάιν 
κατασκευάζεται από την 
Jacques Lemans. Το μινιμαλι-
στικό λουκ του ρολογιού με 
τους ασημένιους δείκτες και 
τις γραμμές ώρας πάνω στο 
μαύρο καντράν εστιάζει το 
βλέμμα εκεί που πρέπει: στην 
ώρα. Ο λογότυπος STIHL 
και ο λογότυπος Jacques 
Lemans συμπληρώνουν το 
σύνολο.

Κωδικός

0464 401 0020

37,80 €

Ρολόι χειρός
Αυτό το ρολόι χειρός σε 
περιορισμένα κομμάτια με 
αρίθμηση από 1 έως 999 
είναι ένα πραγματικό συλ-
λεκτικό είδος. Το περίβλημα 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
είναι επιστρωμένο με κομψό 
χρυσό IP και περικλείει το 
λιτό καντράν με τις χρυσές 
γραμμές ώρας και τους δεί-
κτες. Το δερμάτινο λουράκι 
σε στιλ Croco τελειοποιεί 
τον πολυτελή σχεδιασμό του 
ρολογιού. Made by Jacques 
Lemans.

Κωδικός

0464 585 0070

268,30 €

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Ξύλινη 
σεζλόνγκ
Προλάβετε! Αν θέλετε να χα-
λαρώσετε, πρέπει να βιαστεί-
τε! Η σεζλόνγκ STIHL από 
ακατέργαστο ξύλο πυξαριού 
με πιστοποίηση FSC είναι 
εγγύηση για χαλαρωτικά 
διαλείμματα στον ήλιο.

Κωδικός

0464 372 0000

57,10 €

Αιώρα
Αν θέλετε να χαλαρώσετε 
πραγματικά στο μεσημερια-
νό σας διάλειμμα ή μετά τη 
δουλειά, αυτή η αιώρα σας 
δίνει τη δυνατότητα. Κατα-
σκευασμένη από σταθερό 
βαμβάκι σύμφωνα με το 
πρότυπο ÖkoTex®, η αιώρα 
στερεώνεται εύκολα σε δέ-
ντρο ή τοίχο και προσφέρει 
χαλαρή ξεκούραση και ύπνο.

Κωδικός

0464 372 0010

47,30 €

Φόρμα  
φούρνου  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Ποιος είπε ότι η ζαχαρο-
πλαστική δεν αρέσει στους 
άντρες; Με αυτή τη φόρμα 
από πυράντοχο ανθρακο-
χάλυβα, κατάλληλη για 
τρόφιμα, δημιουργείτε σε 
χρόνο μηδέν γλυκά σε σχήμα 
αλυσοπρίονου. Η εσωτερική 
επίστρωση φροντίζει να 
μη σας κολλήσει το γλυκό! 
Αντοχή σε θερμοκρασίες 
έως 220 °C.

40 x 16 x 4,5 cm
Κωδικός

0420 360 0000

24,20 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL ΜΕ ΕΠΏΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ392 393
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ƒ

1 Επαναφορτιζόμενα μηχανήματα 
ƒ
Επαναφορτιζόμενα μοντέλα

Τα μηχανήματα STIHL με πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας 
χαρακτηρίζονται με ένα σύμβολο μπαταρίας. Το σύμβολο συνοδεύ-
εται από μια ένδειξη του τύπου της μπαταρίας, που δείχνει σε 
ποια σειρά μπαταριών ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν. Για όλες 
τις μπαταρίες μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά επιλεγμένες 
κυψέλες λιθίου, που ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια. 
Οι μπαταρίες μπορούν να ξαναφορτιστούν πλήρως μέχρι 1.200 
φορές χωρίς αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας. Η ακριβής 
επισήμανση εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας και τον τομέα 
χρήσης, αλλά και από τον τύπο κατασκευής και την ισχύ της 
μπαταρίας.

Σε όλα τα μηχανήματα του συστήματος AS 
χρησιμοποιούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου 
του τύπου AS. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρ-

χουν λυχνίες LED στο μηχάνημα που με ένα πάτημα του κουμπιού 
δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (εκτός από  
HSA 25).

Τα μηχανήματα της Σειράς AI διαθέτουν
σταθερά ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων
λιθίου και φορτίζονται με μετασχηματιστή.

Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Τα μηχανήματα του συστήματος AK 
λειτουργούν με ανταλλακτική μπαταρία 
ιόντων λιθίου τύπου AK, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά μηχανήματα. Για πρόσθετη 
ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση 
φόρτισης της μπαταρίας.

Το μηχανήματα του συστήματος AP είναι 
συμβατά με τις μπαταρίες AP και AR. Οι μπα-
ταρίες αυτές ξεχωρίζουν για την υψηλή ισχύ 

και την μεγάλη διάρκεια λειτουργίας τους. Για τους επαγγελματίες 
κυρίως, αυτά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά. 

ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΧΎΦΌΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των ταχυφορτιστών μειώνει  
τον συνολικό χρόνο φόρτισης μέχρι και κατά 30 % σε σχέση  
με συνηθισμένους φορτιστές, με το ίδιο ρεύμα φόρτισης  
Παράλληλα, η διαδικασία εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή  
φόρτιση, χωρίς υπερφόρτιση της μπαταρίας.

ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ

Τα μηχανήματα με ενσωματωμένη μπαταρία 
μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο με τη 
βοήθεια ενός κλειδιού ενεργοποίησης. Όταν 
αφαιρείται το κλειδί, το μηχάνημα μένει χωρίς 
ρεύμα. Έτσι τα μηχανήματα μπορούν να καθαρί-
ζονται, να φυλάσσονται και να μεταφέρονται με 
ασφάλεια.

ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ EC ΤΗΣ STIHL

Ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (EC) της STIHL  
λειτουργεί με υψηλή απόδοση και σχεδόν χωρίς φθορά, 
χάρη μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό κύκλωμα EC της EC. 

Το ευφυές αυτό κύκλωμα αναγνωρίζει τη μπαταρία που έχει συνδεθεί 
στο μηχάνημα και τροφοδοτεί τον κινητήρα EC με την κατάλληλη 
ισχύ. Έτσι εξασφαλίζει την βέλτιστη τροφοδοσία του μηχανήματος, 
με σταθερή ισχύ σε όλη τη διαδικασία εκφόρτισης της μπαταρίας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΌΧΗ 

Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL που 
φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και στη βροχή. Παράλληλα βέβαια πρέπει να τηρούνται 

οι 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. Διατη-
ρείτε τις μπαταρίες μακριά από περιβάλλον με αλάτι και βρόμικα 
υγρά. Στεγνώστε τη μπαταρία και το μηχάνημα μετά τη χρήση. Οι 
φορτιστές γενικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε στεγνό 
περιβάλλον.

ΧΡΗΣΗ ΧΏΡΙΣ ΏΤΑΣΠΙΔΕΣ 

Χάρη στην τεχνολογία της μπαταρίας, τα επαναφορτι-
ζόμενα μηχανήματά μας αποτελούν την ιδανική λύση 
για χώρους με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, όπως 

νοσοκομεία, πάρκα και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τηρείτε τις 
οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

3 Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά 
αλυσοπρίονα 
ƒ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΜΌΧΛΌΣ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΏΝ

Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση,  
επιτάχυνση και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα με το 
ένα μόνο χέρι.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΌΛΑΒΗΣ (W)

Η ηλεκτρική θέρμανση των λαβών φροντίζει 
για στεγνά και ζεστά χέρια, για καλύτερο κρά-
τημα και επομένως για μεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όταν χρειά-
ζεται, 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.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ (V)

Το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του  
καρμπιρατέρ με θερμοστάτη αποκλείει το  
πάγωμα του καρμπιρατέρ κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.

ΕΡΓΌΝΌΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Επιτρέπει άνετο χειρισμό του αλυσοπρίονου σε κάθε στάση  
εργασίας.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΌΎ ΠΤΏΣΗΣ

Υπερυψωμένη ενδεικτική γραμμή στο καπάκι ενός αλυσοπρίονου, 
η οποία σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα την κατεύθυνση πτώσης 
κατά το ρίξιμο δέντρων.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ 395



ΦΙΛΤΡΌ HD2

Το φίλτρο HD2 αποτελείται από πολυαιθυλένιο 
με πόρους που είναι έως και κατά 70 % πιο 
λεπτοί απ’ ό,τι σε φίλτρο μεμβράνης ή πολυ-
αμιδίου. Έτσι, απομακρύνει ακόμα και την πιο 
λεπτή σκόνη. Επιπλέον, απωθεί το νερό και το 
λάδι. Τα στρογγυλά φίλτρα με επένδυση PET 

διαθέτουν ένα σύστημα ταχείας αλλαγής που επιτρέπει τοποθέτηση 
και αφαίρεση χωρίς εργαλεία και με ελάχιστους μόνο χειρισμούς.

ΠΙΣΏ ΠΡΌΦΎΛΑΚΤΗΡΑΣ 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.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εξασφαλίζει σταθερό μείγμα καυσίμου-αέρα, ακόμα και με την 
προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

ΧΕΙΡΌΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΎΣΙΜΌΎ

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 ανάφλε-
ξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΌΎ ΡΎΘΜΙΖΌΜΕΝΗΣ ΠΑΡΌΧΗΣ

Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας απαι-
τούν και διαφορετική παροχή λαδιού. Η ρυθμιζόμενη αντλία λα-
διού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την παρεχόμενη ποσότητα 
λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

ΠΛΕΎΡΙΚΌΣ ΤΕΝΤΏΤΗΡΑΣ ΑΛΎΣΙΔΑΣ

Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλί-
ζει ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας.

ΛΏΡΙΔΑ ΒΎΘΙΣΗΣ

Για καλύτερο έλεγχο της κατεύθυνσης κατά 
την εργασία με βύθιση της λάμας, υπάρχει η 
υπερυψωμένη λωρίδα βύθισης στο καπάκι της 
μίζας. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και 
νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης 
από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του 
κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

ΑΝΤΙΔΌΝΗΤΙΚΌ 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 εκκίνησης, 
το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην πίεση συμπί-
εσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις λόγω 
απότομων αυξομειώσεων της δύναμης. Το ελατήριο 
μεταδίδει αυτόματα την αποθηκευμένη ενέργεια 
στον στροφαλοφόρο άξονα. Άυτός, καθώς αρχίζει 

να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα. Το 
σύστημα επιτρέπει μείωση της ταχύτητας τραβήγματος κατά δύο τρίτα.

STIHL INJECTION (i)
 
 

Η τεχνολογία έγχυσης προσφέρει στον χρήστη το πλεονέκτημα του 
πολύ εύκολου χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών 
λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που 
χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση παραμέτρους 
που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει άριστη απόδοση και 
πολύ καλή επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η συσκευή 
ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή καυσίμου και τον ακριβή 
χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. Το καύσιμο ψεκάζεται 
απευθείας μέσα στον στροφαλοθάλαμο μέσω της βαλβίδας έγχυσης. 
Ο μοναδικός συνδυασμός της τεχνολογίας ελαφριάς κατασκευής με 
υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη 
απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι διαθέσιμη στην αγορά, από 
μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

ΤΑΧΎΤΕΝΤΏΤΗΡΑΣ ΑΛΎΣΙΔΑΣ STIHL (B)

Με τον ειδικό ρυθμιστικό τροχό μπορείτε να 
τεντώσετε την αλυσίδα γρήγορα και χωρίς κόπο, 
χωρίς κανένα εργαλείο. Για να χαλαρώστε την 
αλυσίδα, στρέφετε το ρυθμιστικό ροδάκι προς 
τα αριστερά. Για να τεντώσετε την αλυσίδα, 
στρέφετε το ροδάκι προς τα δεξιά. Η λάμα στα-

θεροποιείται αυτόματα όταν βιδώνετε πάλι το καπάκι της καμπάνας.

4 Λάμες και αλυσίδες 
ƒ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΣΚΛΗΡΎΜΕΝΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

Τα πριτσίνια των αλυσίδων STIHL είναι επα-
γωγικά σκληρυμένα, μια διαδικασία που με-
ταβάλλει τη δομή του μεταλλικού πλέγματος. 
Έτσι, τα πριτσίνια αποκτούν μεγάλη αντοχή. 

ΛΕΙΕΣ ΌΠΕΣ ΑΡΘΡΏΣΗΣ

Χάρη σε μια ειδική διαδικασία διάτρησης, οι οπές των αρθρώσεων 
να είναι λείες σαν γυαλί. Άυτό βελτιώνει την ευκινησία των κρίκων 
και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.
 
ΣΤΡΏΜΑ ΣΚΛΗΡΌΎ ΧΡΏΜΙΌΎ

Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL κατασκευ-
άζονται από ειδικό χάλυβα. Οι κόψεις των δο-
ντιών είναι επιχρωμιωμένες ηλεκτρολυτικά για 
πρόσθετη αντοχή στη φθορά. Έτσι, τα δόντια 
παραμένουν κοφτερά για μεγάλο διάστημα.

ΤΕΝΤΏΜΑ

Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες 
STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη 
ελκυσμού. Το τέντωμα αυτό μειώνει την επιμήκυνση της 

αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση, αυξάνει τη διάρκεια ζωής της και 
ελαχιστοποιεί τη φθορά.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ STIHL OILOMATIC

Λεπτά κανάλια λαδιού μέσα στους οδηγούς της αλυσί-
δας 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 επιτυγχάνεται 
βελτίωση της λίπανσης της τάξης του 10 % σε σχέση με λάμες 
χωρίς αμφίπλευρα βαθουλώματα.

ΛΑΜΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΎΤΗ ΛΑΜΑΣ 

Σε περίπτωση φθοράς, η μύτη της λάμας μπορεί να  
αντικατασταθεί με μεγάλη ευκολία, μαζί με το ενσωματωμένο 
ρουλεμάν (λάμες Rollomatic ES και Rollomatic ES Light).

ΛΑΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΎΗΣ

Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής E Light και  
ES Light της STIHL διαφέρουν ως προς τον 
τρόπο κατασκευής τους. Στη λάμα E Light 
υπάρχουν μεγάλα κενά στις ηλεκτρικά συ-
γκολλημένες πλάκες χάλυβα, τα οποία έχουν 
πληρωθεί με πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες 

υάλου. Άυτή 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. 
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 σπονδυ-
λική σας στήλη.

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 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. Επιπλέον, το M-Tronic 
καταγράφει 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 ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΑΣ

Κατά το σβήσιμο, ο μοχλός χειρισμού 
επιστρέφει αυτόματα στη θέση κανονικής 
λειτουργίας. Άυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ξεκινήσετε αμέσως πάλι το ζεστό μηχάνημα.

ΔΙΑΦΑΝΌ ΡΕΖΕΡΒΌΎΑΡ ΚΑΎΣΙΜΌΎ

Γρήγορος και απλός έλεγχος της στάθμης του καυσίμου από τον 
χρήστη, χωρίς άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

ΤΑΠΕΣ ΠΌΎ ΑΝΌΙΓΌΚΛΕΙΝΌΎΝ ΧΏΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του  
ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΎΠΕΡΦΌΡΤΏΣΗΣ 

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινη-
τήρας σβήνει αυτόματα ως μέτρο πρόληψης 
κατά της υπερθέρμανσης. 
Στα μηχανήματα MSE 141 έως MSE 210 ενερ-
γοποιείται ο διακόπτης υπερφόρτωσης. Μετά 
από σύντομη αναμονή, το μηχάνημα μπορεί 

να τεθεί πάλι σε λειτουργία με ένα πάτημα του διακόπτη. 
Τα μοντέλα MSE 230 και MSE 250 διαθέτουν ηλεκτρονικό  
κύκλωμα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κινητήρα.  
Άν αυτή ανεβαίνει επικίνδυνα, θα ανάψει μια κόκκινη προειδοποι-
ητική λυχνία. Άν το μηχάνημα μείνει εκτός λειτουργίας για ένα 
λεπτό περίπου, η θερμοκρασία του κινητήρα θα πέσει και η λυχνία 
θα σβήσει. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το 
αλυσοπρίονο.
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ΜΗΚΌΣ ΛΑΜΑΣ

Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το μήκος της 
λάμας και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου.

ΣΎΣΤΗΜΑ STIHL EMATIC

Άνάλογα 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 λίπανσης φτάνει ακριβώς εκεί όπου 
χρειάζεται, χωρίς περιττές απώλειες.

STIHL ROLLOMATIC E

Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με μικρή μύτη:
•  Γρανάζι μύτης με έως 10 δόντια, ρουλεμάν  

γραναζιού στερεωμένο με 4 πριτσίνια
•  Μειωμένη τάση κλοτσήματος
•  Ιδανική για κοπή δέντρων μικρού πάχους, ξεκλάδισμα  

και γενικές δασοκομικές εργασίες, σε αλυσοπρίονα με  
ισχύ έως περίπου 3,5 kW

Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με  μεγάλη μύτη:
•     Γρανάζι μύτης με 11 δόντια και άνω, ρουλεμάν γραναζιού 

 στερεωμένο με 6 πριτσίνια
•  Κορυφαία απόδοση κατά το βύθισμα
•   Για υψηλές απαιτήσεις στην επαγγελματική χρήση,  

για το  ρίξιμο και τον τεμαχισμό κορμών, σε αλυσοπρίονα  
με ισχύ άνω των 3,5 kW

ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΎΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΌ ΡΌΎΛΕΜΑΝ

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 πε-
ρίπου κατά 80 % σε σχέση με τα ανοιχτά ρουλεμάν που έχουν οπή 
λίπανσης. Το γρανάζι μύτης μπορεί να αλλαχθεί χωριστά.

5  Σύστημα Kombi και  
σύστημα Multi 
ƒ

ΑΎΤΌΜΑΤΗ ΑΠΌΣΎΜΠΙΕΣΗ

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.

ΚΎΚΛΙΚΗ ΛΑΒΗ (R) ΜΕ ΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ ΒΗΜΑΤΌΣ

Ο περιοριστής βήματος στην κυκλική  
λαβή φροντίζει ώστε τα πόδια σας να μην 
πλησιάζουν πολύ κοντά στο μαχαίρι ή στην 
κεφαλή μεσινέζας κατά τη διάρκεια της 
εργασίας.
 

ΤΑΧΎΣΎΝΔΕΣΜΌΣ ΜΕ ΚΌΎΜΠ

Ο πρωτοποριακός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει 
ταχύτατη σύνδεση και αποσύνδεση των  
εργαλείων Kombi από τους κινητήρες Kombi, 
χωρίς εργαλεία.

 
6 Χλοοκοπτικά ρομπότ, μηχανές 
κοπής γκαζόν, χλοοκοπτικά  
τρακτέρ και εξαερωτήρες γκαζόν 
ƒ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ 
ΔΎΝΑΜΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΌΠΗΣ

Στο δυναμικό πρόγραμμα κοπής ορίζεται και απεικονίζεται το 
εβδομαδιαίο ενεργό ωράριο του χλοοκοπτικού ρομπότ iMow. Μέσα 
στο ωράριο αυτό, τα χλοοκοπτικά ρομπότ εκτελούν ευέλικτα την 
εργασία τους και επαναφορτίζουν την μπαταρία τους. Εάν πρέπει 
να διακόψουν την κοπή, π.χ. λόγω βροχής, θα καλύψουν αυτόνομα 
τον χαμένο χρόνο, μέσα στο ωράριο που εσείς έχετε ορίσει.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
Τα κορυφαία μοντέλα των βενζινοκίνητων μηχανών κοπής γκαζόν 
διαθέτουν ένα φρένο-συμπλέκτη του μαχαιριού. Το σύστημα αυτό 
φροντίζει για την αποσύμπλεξη του μαχαιριού από τον κινητήρα, 
ώστε το σύστημα κίνησης της μηχανής να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και χωρίς περιστροφή του μαχαιριού. Επίσης επιτρέπει 
άδειασμα του χορτοσυλλέκτη χωρίς να χρειαστεί εκ νέου εκκίνηση 
του κινητήρα. Επιπλέον, ο φρένο-συμπλέκτης εξασφαλίζει αποτε-
λεσματική προστασία του στροφαλοφόρου άξονα. 
 
KΤΙΜΌΝΙ ΎΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Το τιμόνι υψηλής άνεσης ρυθμίζεται χωρίς ερ-
γαλεία, ανάλογα με το ανάστημα του χρήστη. 
Ο σωλήνας του τιμονιού είναι πτυσσόμενος, 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία στη 
μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά 
τη φύλαξη. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό, ο 

χορτοσυλλέκτης αφαιρείται χωρίς κόπο.

Πολυμάχαιρο

Το σχήμα του πολυμάχαιρου επιτρέπει συλλογή, εξαγωγή ή  
άλεση του κομμένου υλικού. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μαχαίρι.  
Το μαχαίρι τεμαχίζει το γρασίδι και αφήνει το κομμένο υλικό να 
ακολουθήσει τη ροή του αέρα ή το κατανέμει ομοιόμορφα πάνω 
στο γκαζόν.
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΆΣ
Το ρεύμα αέρα που παράγεται από το μαχαίρι σηκώνει τον δείκτη 
πληρότητας. Καθώς γεμίζει ο χορτοσυλλέκτης, το ρεύμα αυτό μει-
ώνεται και όταν πλέον δεν αρκεί για να σηκώσει τον δείκτη πληρό-
τητας, αυτός θα πέσει στην κατάσταση ηρεμίας. Άυτό δείχνει ότι 
έφτασε η στιγμή να αδειάσετε τον χορτοσυλλέκτη. Για τη σωστή 
λειτουργία του δείκτη πληρότητας πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτο 
ρεύμα αέρα. Το υγρό, πυκνό ή ψιλό χορτάρι, η χαμηλή βαθμίδα 
κοπής, οι ρύποι και παρόμοιοι παράγοντες μπορούν να μειώσουν 
το ρεύμα αέρα και, συνεπώς, να επηρεάσουν τη λειτουργία του 
δείκτη πληρότητας.

ΛΑΒΗ SUPER-SOFT

Η εργονομική λαβή Super-Soft με τις ευχάριστες απτικές  
της ιδιότητες φροντίζει για άνετη εργασία, μειώνοντας τα  
συμπτώματα κόπωσης.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ

Με τον κεντρικό σφιγκτήρα, η εργονομική 
λαβή ποδηλάτου ρυθμίζεται απλά και χωρίς 
εργαλεία στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 
Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για 
εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά και 
την αποθήκευση.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και 
νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης 
από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του 
κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 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.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ 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 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. Επιπλέον, το M-Tronic καταγράφει 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.

8 Ψαλίδια μπορντούρας  
και φραχτοκόπτες 
ƒ
ΒΙΔΏΤΌ ΠΡΌΣΤΑΤΕΎΤΙΚΌ ΌΔΗΓΌΎ

Άυτό το χαλύβδινο έλασμα σχήματος T στε-
ρεώνεται στο άκρο του οδηγού των μαχαιριών 
με δύο βίδες. Προστατεύει τα μαχαίρια από 
την επαφή με το έδαφος ή τον τοίχο και αλλά-
ζει εύκολα σε περίπτωση φθοράς.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΌΧΏΝ VARIO

Η ταχύτητα του συστήματος κίνησης των τρο-
χών ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τις στροφές 
του κινητήρα. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή 
απόδοση κοπής και συλλογής του χόρτου. Το 
σύστημα κίνησης ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με 
έναν μοχλό στη λαβή.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΑΠΌΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΏΝ ΣΤΡΕΨΗΣ

Ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων στρέψης μειώνει τους κραδα-
σμούς, όχι μόνο στο κάθισμα αλλά και στο τιμόνι και στα πεντάλ.

7 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ƒ
ΑΎΤΌΜΑΤΗ ΑΠΌΣΎΜΠΙΕΣΗ

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.

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 επομέ-
νως παρατείνεται αισθητά ο χρόνος που μπορείτε να εργαστείτε 
με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ ή μία φόρτιση της μπαταρίας. 
Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο, το μηχάνημα πα-
ρουσιάζει αισθητά λιγότερες δονήσεις απ' ό,τι με πλήρες φορτίο.

ΕΡΓΌΝΌΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΌΔΗΛΑΤΌΎ

Η λαβή ποδηλάτου επιτρέπει κοπή χόρτου με 
φυσικές κινήσεις κόσας και αποτελεί πάντα 
την καλύτερη επιλογή για το κούρεμα μεγάλων 
εκτάσεων. Σε συνδυασμό με τον αορτήρα γε-
νικής χρήσης ADVANCE PLUS ή τον αορτήρα 
δασικών εργασιών ADVANCE PLUS και το κα-
τάλληλο εξάρτημα, η κοπή χόρτου γίνεται πιο ξεκούραστη παρά ποτέ.

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

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 στρογ-

γυλά 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.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ398 399



ΕΛΑΦΡΎ ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΌΣΗΣ

Το μαγνήσιο είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ευρέως στα 
μηχανήματα της STIHL. Είναι πιο ελαφρύ από το αλουμίνιο και 
έχει υψηλή αντοχή σε σχέση το βάρος του. Σε σύγκριση  
με άλλα μέταλλα, το μαγνήσιο επιτρέπει κατεργασία υψηλής 
ακριβείας με τη διαδικασία της χύτευσης υπό πίεση, π.χ. για την 
κατασκευή περιβλημάτων για κινητήρες. Γι’ αυτό και είναι το  
ιδανικό υλικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρών  
μονάδων κινητήρα. Επιπλέον, είναι ανακυκλώσιμο: Παλαιά  
εξαρτήματα μπορούν να υποβληθούν σε τήξη και να  
ξαναχρησιμοποιηθούν χωρίς απώλεια της ποιότητας.

ΧΕΙΡΌΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΎΣΙΜΌΎ

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-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και 
χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης. 

STIHL ERGOSTART (E)

Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού 
εκκίνησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα 
στην πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι 
επιβαρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων 
της δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόμα-
τα την αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφα-

λοφόρο άξονα. Άυτός, καθώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει 
για αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση 
της ταχύτητας τραβήγματος κατά δύο τρίτα. 

ΤΑΠΕΣ ΠΌΎ ΑΝΌΙΓΌΚΛΕΙΝΌΎΝ ΧΏΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του  
ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΏΝ

Η στρεφόμενη λαβή χειρισμού επιτρέπει την 
καλύτερη θέση της λαβής για κάθε χρήση, 
εξασφαλίζοντας απλό και αξιόπιστο χειρισμό.

HS 82 R, HS 87 R ΚΑΙ HSA 94 R, 

ΜΌΝΤΕΛΌ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ (R)

Για κλάδεμα και χονδρική κοπή σε ψηλούς  
και φαρδιούς φράχτες:
• Μεγάλη απόσταση δοντιών
• Μεγάλα δόντια
•  Με σύστημα μετάδοσης σχεδιασμένο  

για μεγάλη δύναμη κοπής

HS 82 T, ΕΚΔΌΣΗ ΚΌΠΗΣ (T)

Για τέλειο σχήμα και λεπτή κοπή:
• Μικρή απόσταση των δοντιών
• Μικρά δόντια
•  Άναλογία μετάδοσης για μεγάλο αριθμό  

διαδρομών  

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ
ΣΏΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΎ ΜΗΚΌΎΣ

Οι φραχτοκόπτες με μακρύ σωλήνα χρησιμοποιούνται κυρίως για 
φράχτες με μεγάλο ύψος ή πλάτος. Τα κοντά μοντέλα K με μακρύ σω-
λήνα λαβής είναι εύχρηστα εργαλεία για την κοπή  χαμηλών φραχτών.

ECOSPEED

Η λειτουργία ECOSPEED σας επιτρέπει να θέσετε το χορτοκοπτι-
κό σαςμηχάνημα σε οικονομικό τρόπο λειτουργίας. Άπλά στρέφετε 
τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση «μείον», μειώνοντας έτσι τη 
μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα. Σε αυτή τη θέση το χορτοκοπτικό 
σας λειτουργεί με μερικό φορτίο, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή 
πατώντας το γκάζι, να επαναφέρετε τη λειτουργία σε πλήρες 
φορτίο όταν αυτό χρειάζεστε. Με τη λειτουργία σε μερικό φορτίο 
μειώνεται αισθητά την κατανάλωση ή την αναρροφούμενη ενέρ-
γεια και μπορείτε να εργαστείτε για πολύ περισσότερο χρόνο με 
ένα ρεζερβουάρ ή με μια μπαταρία.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ

Το μαχαίρι ρυθμίζεται και προς τις δύο  
κατευθύνσεις σε προκαθορισμένες γωνίες  
έως 130° (HL 91), 
έως 145° (HL 94), 
έως 115° (HLA 65, HLA 85), 
έως 135° (HLA 56),
έως 125° (HLE 71) αντίστοιχα. 

Επίσης μπορεί να διπλωθεί παράλληλα στον σωλήνα και  
να ασφαλιστεί στη θέση αυτή για εύκολη μεταφορά.

ΚΎΚΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

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,  
ειδικά σε στενούς χώρους.

9 Τεμαχιστές – Βιοθρυμματιστές 
ƒ
ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΌΦΗΣ BRS

Η φορά περιστροφής των μαχαιριών αντιστρέφεται με έναν πε-
ριστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς τα δεξιά, 
τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν κινούνται προς τα 
αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα φυτών σε μάζα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ. Η διαφοροποί-
ηση ανάμεσα στους δύο τρόπους λειτουργίας επίσης εξασφαλίζει 
αποτελεσματική προστασία των μαχαιριών.

10 Σκαπτικά μηχανήματα 
ƒ
ΑΝΤΙΔΌΝΗΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

Το αντιδονητικό σύστημα είναι ενσωματωμένο στο στήριγμα  
της λαβής. Περιορίζει τις δονήσεις στη λαβή, με συνέπεια να μειώ-
νεται και η δύναμη που απαιτείται για την καθοδήγηση  
του μηχανήματος.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΕΖΑΣ

Το μαχαίρι φρέζας έχει ένα ειδικό σχήμα, σχεδιασμένο ειδικά για 
να ανασκαλίζει το έδαφος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

11 Συστήματα καθαρισμού 
ƒ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΎ ΎΔΡΌΡΡΌΏΝ 

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.

ΧΕΙΡΌΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΎΣΙΜΌΎ

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 εσωτε-
ρικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγμα-
τα) 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.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ STIHL ELEKTROSTART (F) 

Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με  
ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΚΌΠΤΙΚΌΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Στα μοντέλα SH 56 και SH 86, ο κοπτικός 
αστέρας από χάλυβα υψηλής ποιότητας φρο-
ντίζει για αξιόπιστο τεμαχισμό του κομμένου 
υλικού. 

 

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΤΗΛΕΣΚΌΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΌ ΑΛΌΎΜΙΝΙΌ

Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο συμπτύσ-
σεται, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση του μηχανήματος σε μικρούς 
χώρους.
 

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΌΣ ΣΎΝΔΕΣΜΌΣ

 Προλαμβάνει το στρίψιμο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι,  
ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα  
σε όλο το μήκος του.

ΔΙΠΛΌ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΏΛΗΝΑ ΕΚΤΌΞΕΎΣΗΣ

Πρακτικό στήριγμα που δέχεται και τους δύο σωλήνες  
εκτόξευσης (με επίπεδο και περιστρεφόμενο μπεκ).

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΌ ΎΦΑΣΜΑΤΙΝΌ ΣΏΛΗΝΑ 

Ο επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας μπορεί να φυλάσσεται απευθεί-
ας στο μηχάνημα, τυλιγμένος μέσα στην κασέτα. Έτσι τακτοποιεί-
ται βολικά και είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη χρήση.

ΑΝΌΙΓΌΜΕΝΌ ΜΠΡΌΣΤΙΝΌ ΚΑΛΎΜΜΑ 

Τα μπεκ περιστρεφόμενης και επίπεδης 
δέσμης φυλάσσονται στα ενσωματωμένα 
στηρίγματα κάτω από το μπροστινό κάλυμμα, 
μακριά από σκόνη και χώμα. Έτσι έχετε τα 
δύο μπεκ πάντοτε μαζί σας, όποτε τα χρειά-
ζεστε.

ΜΑΝΌΜΕΤΡΌ

Στο μανόμετρο μπορείτε να παρακολουθείτε 
την τρέχουσα πίεση λειτουργίας.

ΔΌΣΌΜΕΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΌΡΡΎΠΑΝΤΙΚΌΎ

Με το δοσομετρικό σύστημα μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή 
ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό. Άυτό σημαίνει οικονομία 
αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον. Όλα τα μοντέλα με  
δοχείο απορρυπαντικού έχουν επίσης τη δυνατότητα να  
αναρροφούν απορρυπαντικό από εξωτερικό δοχείο.

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στα πλυστικά υψηλής πίεσης με διακόπτη ασφαλείας, η σύνδεση 
με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται αυτόματα αν δεν γίνεται  
χειρισμός για 30 λεπτά.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ400 401



ΕΠΙΠΕΔΌΣ ΎΦΑΣΜΑΤΙΝΌΣ ΣΏΛΗΝΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ

Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής  
πίεσης για τη σύνδεση του πλυστικού υψηλής 
πίεσης στη βρύση. Χάρη στην κασέτα, ο σω-
λήνας παροχής νερού μπορεί να φυλάσσεται 
απευθείας πάνω στο μηχάνημα, εξοικονο-
μώντας χώρο αποθήκευσης, ενώ παράλληλα 

ο σωλήνας ξετυλίγεται και τυλίγεται με μεγάλη ευκολία. Έτσι, το 
πλυστικό υψηλής πίεσης ετοιμάζεται για χρήση σε ελάχιστο χρόνο.

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΏΝ / ΣΤΕΡΕΏΝ
ΠΡΌΣΑΡΜΌΓΕΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Με τον προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέστε 
την ηλεκτρική συσκευή απευθείας στον σω-
λήνα αναρρόφησης. Έτσι γίνεται απευθείας 
αναρρόφηση της σκόνης και των ακαθαρσιών 
σε εργασίες πριονίσματος ή λείανσης.

ΛΑΒΗ ΑΠΌ ΑΝΌΞΕΙΔΏΤΌ ΧΑΛΎΒΑ ΜΕ ΤΑΧΎΣΎΝΔΕΣΜΌ

Ο ταχυσύνδεσμος που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό 
όλων των μοντέλων, επιτρέπει αστραπιαία σύνδεση του σωλήνα 
αναρρόφησης στη λαβή.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΦΙΛΤΡΏΝ

Ο βαθμός διαχωρισμού αυξάνεται με τον συνδυασμό από  
σακούλα και φίλτρο. 

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΚΑΘΎΣΤΕΡΗΣΗΣ

Όταν η σκούπα ενεργοποιείται μέσω του αυτόματου διακόπτη, δεν 
κλείνει αμέσως με την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής 
αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι 
απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται ακόμα μέσα 
στον σωλήνα.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΌΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ο ομαλός εκκινητής περιορίζει την ένταση του ρεύματος κατά την εκκί-
νηση, παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

12 Ψεκαστήρες και ραντιστήρια 
ƒ
ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

• Για ψέκασμα σε εκτάσεις και σειρές
•  Κατάλληλο για παρτέρια με λουλούδια,  

θερμοκήπια με φρούτα και λαχανικά και κήπο
•  Ιδανικό για επεξεργασία εκτάσεων με εντομοκτόνα,  

ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα

ΜΠΕΚ ΚΌΙΛΌΎ ΚΏΝΌΎ

•   Για την επεξεργασία θάμνων, δέντρων  
και μεμονωμένων φυτών

•  Ιδανικό για το ψέκασμα εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων 
και μυκητοκτόνων σε μεμονωμένα φυτά του κήπου

 •  Επιτρέπει ψέκασμα των φυτών και φύλλων τόσο  
από την κάτω, όσο και από την πάνω πλευρά

ΡΎΘΜΙΖΌΜΕΝΌ ΜΠΕΚ

•  Προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τον 
τρόπο χρήσης

•  Μεταβλητή γωνία ψεκασμού για άριστο σχήμα  
ψεκασμού, από πλήρη δέσμη (0°) μέχρι κοίλο κώνο (90°)

ΜΠΕΚ ΣΎΜΠΑΓΌΎΣ ΚΏΝΌΎ

•  Για τη θεραπεία μεμονωμένων φυτών
•  Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για 

μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα
•  Κατάλληλο για την εφαρμογή αντικολλητικών στις  

οικοδομικές εργασίες

ΑΝΤΙΔΌΝΗΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ STIHL

Το αντιδονητικό σύστημα STIHL μειώνει τη μετάδοση  
των ταλαντώσεων του κινητήρα στο πλαίσιο μεταφοράς.  
Έτσι ανακουφίζονται οι μύες της πλάτης.

13 Κόφτες δομικών υλικών,  
αρμοκόφτες και γεωτρύπανα 
ƒ 
Κινητήρας STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός  
και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων 
και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες 
σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την 
απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την 
κατανάλωση. 

STIHL ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτε-
ρικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγμα-
τα) 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.

ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ
ΠΡΌΣΤΑΤΕΎΤΙΚΑ ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΑΌΎΤΣΌΎΚ

Κατά την κοπή τοίχων, το περίβλημα του κινητήρα προστατεύεται 
από ζημιές κατά την πλήρη βύθιση με ένα μεγάλο κάλυμμα από 
καουτσούκ.

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΌΧΗΣ ΝΕΡΌΎ

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 ανοί-
γει 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 αυτόματα 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.

ΗΜΙΑΎΤΌΜΑΤΌΣ ΤΕΝΤΏΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

Με τον εύχρηστο τεντωτήρα διατηρείτε τον ιμάντα σωστά  τεντωμένο, 
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τόσο του ιμάντα όσο και του ρουλεμάν.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΎΚΛΏΝΑ ΔΙΑΧΏΡΙΣΜΌΎ

Χάρη στον πρωτοποριακό κυκλώνα διαχωρι-
σμού, 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 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΏΣΗΣ

Για γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη 
στο φορείο καθοδήγησης της STIHL, χωρίς εργαλεία.

ΤΌΜΕΙΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΌΎΣ ΔΙΣΚΌΎΣ ΚΌΠΗΣ

Οι τομείς προστασίας προστατεύουν τους υπόλοιπους τομείς κατά 
την κοπή ασφάλτου από υπερβολική φθορά στις συγκολλήσεις που 
συνδέουν τους τομείς με τον δίσκο βάσης. Επιπλέον, αποφεύγεται 
έτσι η ανομοιόμορφη φθορά ανάμεσα στην αριστερή και δεξιά 
πλευρά των τομέων, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ενσφήνωσης 
του δίσκου κοπής.

STIHL INJECTION (i)
 
 

Η τεχνολογία έγχυσης προσφέρει στον χρήστη το πλεονέκτημα του 
πολύ εύκολου χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών 
λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που 
χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση 
παραμέτρους που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει 
άριστη απόδοση και πολύ καλή επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας. Η συσκευή ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή 
καυσίμου και τον ακριβή χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. 
Το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσα στον στροφαλοθάλαμο μέσω 
της βαλβίδας έγχυσης. Ο μοναδικός συνδυασμός της τεχνολογίας 
ελαφριάς κατασκευής με υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων 
εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι 
διαθέσιμη στην αγορά, από μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΌΎΑΡ ΠΌΎ ΑΝΌΙΓΕΙ ΧΏΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

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.

ΦΡΕΝΌ ΔΙΣΚΌΎ ΚΌΠΗΣ STIHL QUICKSTOP

Όταν ο χειριστής χρησιμοποιεί τη δυνατότητα διευρυμένης ρύθμι-
σης του προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής είναι προσιτός από πάνω. 
Κατά τη μέθοδο εργασίας αυτή, ο χειριστής υποστηρίζεται από 
το φρένο STIHL QuickStop. Σε περίπτωση δυνατού κλοτσήματος 
με ανοιχτό προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής ακινητοποιείται σε 
κλάσματα του δευτερολέπτου.

ΡΎΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΘΌΎΣ

Άκριβής ρύθμιση του βάθους της τομής από το πάνω μέρος της λαβής.

ΓΕΏΤΡΥΠΑΝΑ
ΠΤΎΣΣΌΜΕΝΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΜΕΤΑΦΌΡΑΣ

Το γεωτρύπανο δύο χειριστών BT 360 έχει 
πτυσσόμενο πλαίσιο που επιτρέπει μεταφορά 
και φύλαξη του μηχανήματος με οικονομία 
χώρου.

ΛΑΒΗ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΏΝ

Η εργονομική λαβή πολλαπλών λειτουργιών 
είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο λαβής  
του γεωτρύπανου. Επιτρέπει έλεγχο του 
διακόπτη λειτουργίας, του ρελαντί και της 
σκανδάλης γκαζιού με το ένα χέρι.

ΦΡΕΝΌ ΓΕΏΤΡΎΠΑΝΌΎ QUICKSTOP

Όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος, το φρέ-
νο γεωτρυπάνου QuickStop ενεργοποιείται 
μέσω του μηρού του χειριστή και σταματά 
αμέσως την αρίδα. Το φρένο επίσης παρεμπο-
δίζει την ανάποδη περιστροφή της αρίδας. 
Έτσι, αν η αρίδα σφηνώσει στο έδαφος, 
μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα από την οπή 

με αριστερόστροφη περιστροφή του γεωτρυπάνου

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 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 απαιτείται χωριστό κύκλωμα λίπανσης με εξαρτήματα όπως 
αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

15 Εργαλεία χειρός και  
παρελκόμενα δασικών εργασιών 
ƒ 
AΚΜΌΝΌΕΙΔΗΣ ΚΌΠΗ (ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑΓΌΝΑ)

Η κινητή λεπίδα κινείται και ακουμπάει σε μια φαρδιά  
σταθερή λεπίδα (σιαγόνα). Για τον λόγο αυτό, η στα-
θερή σιαγόνα ονομάζεται επίσης «αμόνι». Η μέθοδος 
αυτή προσφέρεται για την κοπή νεκρού και σκληρού 

ξύλο, επειδή οι εγκάρσιες δυνάμεις είναι αμελητέες. Άντιθέτως, 
κατά την κοπή μαλακού, ζωντανού υλικού μπορεί να παρατηρηθεί 
σχίσιμο της κάτω πλευράς του φλοιού.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ402 403



ΨΑΛΙΔΙΣΜΌΣ

Με αυτή τη μέθοδο κοπής, η κινητή και η σταθερή  
λεπίδα κινούνται παράλληλα με ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια λεία 
τομή, χωρίς να συμπιέζεται το υλικό που κόβεται. 

Γενικά δίδεται προτίμηση στον ψαλιδισμό όταν πρόκειται για κοπή 
πράσινου υλικού. Επειδή όμως απαιτείται σχετικά μεγάλη δύναμη, 
η κοπή σκληρού ξύλου – ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο πλήθος –  
είναι καλύτερο να γίνεται με ψαλίδι που λειτουργεί σύμφωνα  
με την αρχή της ακμονοειδούς κοπής.

ΔΑΧΤΎΛΙΔΙ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΒΙΔΏΤΗ ΠΛΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σετ εξαρτημάτων για τη σύνδεση κεφαλής 
με λαβή. Άποτελείται από μακρύ χαλύβδινο 
δακτυλίδι προστασίας της λαβής, κυκλική 
σφήνα, ασφαλιστική πλάκα και ασφαλιστική 
βίδα. Δημιουργεί μια εξαιρετικά σταθερή 
σύνδεση με σημαντικά πλεονεκτήματα:
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και  

επομένως καλή  σχέση απόδοσης / τιμήςs
•  Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια εργασίαςt

16 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
ƒ 
EN 343: ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΒΡΌΧΗ

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 ευχάριστο 
εσωτερικό κλίμα. Το πρότυπο EN 343 ορίζει δύο παραμέτρους: 
την αδιαπερατότητα σε νερό (το πάνω νούμερο) και την αδιαπε-
ρατότητα σε ατμό (το κάτω νούμερο). Και τα δύο χαρακτηριστικά 
κατατάσσονται σε 3 βαθμίδες, από τις οποίες η βαθμίδα 3  
εξασφαλίζει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές είναι  
στεγανοποιημένες με συγκόλληση. Παράδειγμα:

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΚΌΨΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EN 381

Το σύστημα προστασίας από κοψίματα της STIHL 
αποτελείται από υλικά που ως επί το πλείστον 
έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την STIHL. Τα προ-
στατευτικά ενδύματα της STIHL ελέγχονται από 
τους καταξιωμένους ευρωπαϊκούς 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 μεμονωμένες ίνες 
που εμποδίζουν την κίνηση της αλυσίδας και μπλοκάρουν την καμπάνα. 
Έτσι, η αλυσίδα ακινητοποιείται και ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται 
σημαντικά. Τα προϊόντα STIHL με προστασία από κοψίματα σ’ αυτό τον 
κατάλογο αναγνωρίζονται από το εξής σύμβολο: 

  Δοκιμασμένο με τρόπο ανάλογο προς το EN 381.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΎΠΌΔΕΙΞΗ: 

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προ-
σφέρει 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 προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να 
τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

 = αδιαπερατότητα σε νερό:  εδώ βαθμός 3 κατά EN 343 
 = αδιαπερατότητα σε ατμό:  εδώ βαθμός 3 κατά EN 343
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ΖΏΝΕΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΌΣΤΑΤΕΎΤΙΚΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ

Στα σύμβολα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 381, οι ζώνες 
προστασίας των προστατευτικών ενδυμάτων φαίνεται με μαύρο 
χρώμα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστασίας: 
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0 (16 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 (20 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2 (24 m/s)
Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 3 (28 m/s). 
Η KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1.  

ΖΏΝΕΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΒΎΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΎΣΌΠΡΙΌΝΏΝ

Προστατευόμενες  
ζώνες

Καλύμματα 
δαχτύλων

ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΤΙΚΗ ΕΝΔΎΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ EN 471 ΚΑΙ EN ISO 20471

Τα δύο πρότυπα ορίζουν την ελάχιστη επιφάνεια προειδοποιητικού 
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

 

ΤΙΜΗ SNR

Άπλοποιημένη 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 περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της STIHL.

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΎΠΕΡΙΏΔΗ ΑΚΤΙΝΌΒΌΛΙΑ

Ο δείκτης προστασίας από την υπεριώδη ακτι-
νοβολία (UPF) δείχνει, κατά πόσο ο χρήστης των 
υφασμάτων αντηλιακής προστασίας ή προστα-
σίας 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 δείκτη 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.

ΣΧΕΔΙΟ A

Μπροστινή /  
πίσω πλευρά

Πάνω: πίσω πλευρά, κάτω: μπροστινή πλευρά 
(με πρόσθετη προστασία της κοιλιάς)

Μπροστινή /  
πίσω πλευρά

 = Προειδοποιητικό χρώμα: εδώ κατηγορία 3 κατά EN 471
 = Άντανακλαστικό υλικό:  εδώ κατηγορία 2 κατά EN 471
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ΣΧΕΔΙΌ C

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΔΏΡΆ404



Ζήστε την ποιότητα 
STIHL – όπου κι αν  
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ƒ

Εφαρμογή STIHL
Έγκαιρη διαδραστική ενημέρωση παντού: Η δωρεάν εφαρμογή 
STIHL App είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους βρίσκονται μακριά 
από το σπίτι τους. Άξιοποιήστε την πολύτιμη τεχνογνωσία και εξυπη-
ρέτηση πελατών για όλα τα προϊόντα STIHL.

Πρακτικά βοηθήματα όπως διαδραστικές οδηγίες χρήσης για  
το νέο σας προϊόν STIHL, ο υπολογιστής αναλογιών μείξης για βενζί-
νη και λάδι και η διαισθητική αναζήτηση αντιπροσώπου  
διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες.

Σε συνδυασμό με τον Smart Connector μπορείτε μέσω της εφαρμο-
γής να αξιοποιήσετε όλες τις ψηφιακές ευκολίες του  
συστήματος STIHL connected, π.χ. για καταγραφή των ωρών  
λειτουργίας των μηχανημάτων σας.

Η STIHL στα κοινωνικά 
δίκτυα
Επισκεφθείτε μας:
www.facebook.com/STIHLHellas
www.youtube.com/user/ANDREASSTIHLGR
www.instagram.com/stihl_hellas
www.linkedin.com/company/stihl-hellas
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Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ 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 προσφέρει 
επαγγελματικό σέρβις. Έτσι, θα χαρείτε το μηχάνημα STIHL για 
πολλά χρόνια.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 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 αποφασιστικά 
στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός 
σας. Κατά κανόνα, τα γνήσια ανταλλακτικά 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.

ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 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 ποι-
ότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η STIHL εργάζεται 
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 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 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 χρήση 
του προϊόντος και ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΣΗΜΑΤΏΝ

Η ποιότητα των προϊόντων μας και η ασφάλεια των πελατών μας 
είναι οι δύο βασικοί άξονες της επιχείρησής μας. Για τον λόγο αυτό, 
τα προϊόντα μας προστατεύονται από τα εξής σήματα κατατεθέντα 
της ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Λογότυπος STIHL    

Λογότυπος ανταλλακτικών STIHL  

Χρωματικός συνδυασμός πορτοκαλί / γκρι  

Η STIHL  
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
ƒ

Η STIHL ενθουσιάζει όλους τους χρήστες των μηχα-
νημάτων της με την απόλυτη ποιότητά τους και την 
αξιοπιστία τους. Προκειμένου και ο δικός σας ενθου-
σιασμός να διαρκέσει, θα βρείτε τα προϊόντα STIHL 
μόνο στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπό μας.

410 ΠΟΙΟΤΗΤΆ STIHL
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