Το πρώτο αλυσοπρίονο του μέλλοντος

Το πρώτο αλυσοπρίονο στον
κόσμο με ηλεκτρονικό σύστημα
έγχυσης καυσίμου

NEO
Αλυσοπρίονο
STIHL MS 500i

Το νέο STIHL MS 500i

Ο κινητήρας που δίνει
το έναυσμα για μια νέα
εποχή.
Το STIHL MS 500i – το πρώτο αλυσοπρίονο παγκοσμίως
με ηλεκτρονικό σύστημα έγχυσης καυσίμου («Injection»)
– αποτελεί μια πραγματική καινοτομία. Στην επαγγελματική υλοτομία, το ισχυρό αυτό μηχάνημα κόβει και χοντρούς κορμούς με εκπληκτική ευκολία. Με την εξαιρετική του επιτάχυνση και τη δυναμική συμπεριφορά στις
κινήσεις του, το MS 500i δεν είναι μόνο ιδανικό για ρίψη
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και τεμαχισμό, αλλά και για την αποκλάδωση κορμών.
Η τροφοδοσία του καυσίμου ελέγχεται με αισθητήρες,
εξασφαλίζοντας εξαιρετική εκκίνηση και άριστη ισχύ του
κινητήρα σε οποιοδήποτε υψόμετρο και θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Η κατάργηση του μοχλού εκκίνησης
εγγυάται απλή εκκίνηση κάτω από όλες τις συνθήκες
λειτουργίας. Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία κινητήρων και την έξυπνη, ελαφριά κατασκευή, το αλυσοπρίονο
αυτό έχει την καλύτερη σχέση βάρους ανά μονάδα ισχύος
στην αγορά: μόλις 1,24 kg ανά kW.
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Επαναστατική τεχνολογία έγχυσης

i όπως λέμε Injection.
i όπως λέμε Innovation.
1

Άριστη ισχύς κινητήρα από την πρώτη στροφή,
κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας
Εκτός από τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας,
το MS 500i διαθέτει επίσης αισθητήρα πίεσης και
αισθητήρα θερμοκρασίας στον κινητήρα. Αυτό
μετρά την πίεση του περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση
και ελέγχει τη θερμοκρασία του κινητήρα και την πίεση
στον στροφαλοθάλαμο κατα τη λειτουργία. Η γεννήτρια
ηλεκτρικής τάσης παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες
ταχύτητας. Η μονάδα ελέγχου επεξεργάζεται αυτές τις
τιμές, δηλαδή το σύστημα προσαρμόζεται στις συνθήκες
χρήσης. Το καύσιμο διανέμεται στο βέλτιστο επίπεδο,
με γρήγορο αποτέλεσμα και τέλεια χαρακτηριστικά
λειτουργίας.
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Πιο εργονομική εργασία λόγω χαμηλού βάρους
Χάρη στην έξυπνη, ελαφριά κατασκευή με απόλυτη
τελειότητα, το MS 500i με κυβισμό 79,2 cm³ είναι το
πιο ελαφρύ αλυσοπρίονο της κατηγορίας του. Το βολάν
χαρακτηρίζεται από τον βελτιστοποιημένο του όγκο και
το χαμηλό του βάρος. Οι χαμηλές γυροσκοπικές δυνάμεις αυξάνουν την ευκολία κινήσεων του μηχανήματος,
διευκολύνοντας την αποκλάδωση.
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Σωστός προσανατολισμός κατά την τομή βύθισης
Επιπλέον της λωρίδας ελέγχου για τη ρίψη δέντρων,
το καπάκι του αεραγωγού έχει επίσης μια ανάγλυφη,
τυπωμένη γραμμή βύθισης παράλληλη με τον άξονα
συμμετρίας της λάμας. Ένα ιδανικό βοήθημα για να υπολογίσετε τη σωστή κατεύθυνση κοπής κατά τη βύθιση
της λάμας.
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Διαισθητικός χειρισμός
Το μηχάνημα σβήνει γρήγορα και εύκολα με ένα πάτημα
του διακόπτη λειτουργίας.
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Πανεύκολη εκκίνηση με κρύο και ζεστό κινητήρα
Χωρίς την ανάγκη για μια ειδική θέση εκκίνησης και
χάρη στην εύκολη πρόσβαση στην αντλία καυσίμου,
η διαδικασία εκκίνησης έχει τελειοποιηθεί.
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Πιο εύκολη συντήρηση
Το καπάκι του φίλτρου αφαιρείται χωρίς εργαλεία.
Η απλή πρόσβαση και αφαίρεση διευκολύνουν αισθητά
τη συντήρηση του φίλτρου αέρα.

Χάρη στην τεχνολογία STIHL Injection, το MS 500i επιτυγχάνει μια εξαιρετικά υψηλή ισχύ με παράλληλη μείωση του
όγκου και του βάρους – πρακτικά, πρόκειται για τον ορισμό
της έξυπνης, ελαφριάς κατασκευής.

1
Αισθητήρας πίεσης και
θερμοκρασίας.
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2
Βολάν με βελτιστοποιημένο
όγκο και βάρος

3
Aνάγλυφη τυπωμένη γραμμή
βύθισης στο καπάκι του αεραγωγού

4
Διακόπτης λειτουργίας

5
Αντλία εκκίνησης

6
Καπάκι φίλτρου που
αφαιρείται χωρίς εργαλεία
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Ένα μηχάνημα – πολλά πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά προϊόντος
STIHL MS 500i

Από στάση σε πλήρη
ισχύ σε χρόνο μηδέν.
 Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του, το MS 500i
επιτυγχάνει καταπληκτική επιτάχυνση από 0 σε
100 km/h a στο 1/4 του δευτερολέπτου. Έτσι το
μηχάνημα φτάνει αμέσως στην πλήρη ισχύ του.
 Η έξυπνη, ελαφριά κατασκευή επιτρέπει ξεκούραστη
και εργονομική εργασία. Η βελτιστοποιημένη κατασκευή – το ελαφρύ καπάκι της καμπάνας, ο συμπαγής
κινητήρας, το ελαφριάς κατασκευής βολάν σε συνδυασμό με τον στροφαλοφόρο άξονα – αυξάνει αισθητά την
άνεση εργασίας.
 Η μεγάλη ισχύς κοπής και η δυναμική συμπεριφορά
στις κινήσεις που οφείλονται στο μικρό, ελαφρύ βολάν,
και η εξαιρετική επιτάχυνση ευνοούν τη γρήγορη
πρόοδο της εργασίας. Σ' αυτό συμβάλλει επίσης η
άριστη ισορροπία του μηχανήματος.
 Το μικρό συνολικό βάρος του αλυσοπρίονου σε συνδυασμό με τη μεγάλη του ευελιξία εξασφαλίζουν ιδανική
καθοδήγηση στον κορμό, που υποστηρίζεται επιπλέον
από το σχήμα των νυχιών στήριξης.
 Τα παξιμάδια ασφαλείας είναι συνδεμένα με το καπάκι
της καμπάνας, ώστε να μη μπορούν να χαθούν κατά
την αλλαγή της λάμας ή της αλυσίδας.

Σύστημα ψεκασμού STIHL Injection
Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής
Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας
Βαλβίδα αποσυμπίεσης
STIHL ElastoStart
Φίλτρο HD2
Αντιδονητικό σύστημα STIHL
 Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς
εργαλεία
Παξιμάδια ασφαλείας

Τεχνολογία STIHL Injection
Αισθητήρες μετρούν την ατμοσφαιρική πίεση και τη θερμοκρασία του κινητήρα και του περιβάλλοντος και μεταδίδουν
τις πληροφορίες αυτές στη συσκευή ελέγχου. Με βάση τις
τιμές αυτές, η τελευταία προσαρμόζει την παροχή καυσίμου
και τον χρονισμό ανάφλεξης για άριστη λειτουργία του κινητήρα. Η δοσομέτρηση του καυσίμου εξασφαλίζεται με κατάλληλο άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας.

MS 500i
Κυβισμός (cm³)

79,2

Ισχύ (kW/HP)

5,0/6,8
6,2

Βάρος (kg) b
Σχέση ισχύος προς βάρος (kg/kW)
Βάρος με λάμα και αλυσίδα (kg)
Στάθμη ηχοπίεσης

c

(dB (A))

1,24
7,5/7,8/7,9
106

Στάθμη ηχητικής ισχύος c (dB (A))

119

Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s²)

4,2/4,0

d

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου /
δοχείου λαδιού αλυσίδας (cm³)
Αλυσίδα STIHL Oilomatic	Βήμα
Τύπος
Λάμα ES Light (cm) e

780/325
3 /8 "
RS f

50/63/71

a	Ταχύτητα αλυσίδας
b	Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάμα και αλυσίδα
c Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB (A)
d Συντελεστής K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s 2
e	
Ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου, το πραγματικό μήκος κοπής

μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής.

f RS: Rapid Super
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Κορυφαία ποιότητα από δικό μας εργοστάσιο

Γνήσιες αλυσίδες STIHL: Κορυφαία απόδοση μέσω ποιότητας
Άριστος συντονισμός: Εκτός από μονάδες κινητήρα, η STIHL αναπτύσσει και κατασκευάζει επίσης τις δικές της
λάμες και αλυσίδες. Έτσι είναι βέβαιο, ότι τα τρία αυτά στοιχεία είναι πάντοτε τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους.

Γνήσια παρελκόμενα STIHL
Λιπαντικά: Αναπτύσσουμε τα δικά μας καύσιμα και λιπαντικά, που είναι προσαρμοσμένα απόλυτα στις
απαιτήσεις των μηχανημάτων μας.
Εργαλεία: Η STIHL προσφέρει μια πλούσια γκάμα από εργαλεία και παρελκόμενα για την καθημερινή σας εργασία.
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Όλα τα είδη στην πλούσια γκάμα μας σε άνετα ενδύματα προστασίας
ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της STIHL.

Έχετε απορίες;
Ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της STIHL είναι πρόθυμος να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας.

Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε:

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

