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Πάντα στη διάθεσή σας – ο αντιπρόσωπος της STIHL 

Στη STIHL, οι λέξεις συμβουλές και σέρβις γράφονται με κεφαλαίο Σ. Γι’ αυτό, τα προϊόντα STIHL και VIKING διατίθενται 

αποκλειστικά από ειδικευμένους αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος της STIHL, με τις ειδικές του γνώσεις, μπορεί να σας  

βοηθήσει να διαλέξετε το κατάλληλο μηχάνημα, να σας δώσει πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή χρήση και να σας  

προσφέρει επαγγελματικό σέρβις. 

Συντήρηση και 
εξυπηρέτηση πελατών  
Τα μηχανήματα STIHL είναι 
μηχανήματα υψηλών επιδόσεων, 
που συχνά υποβάλλονται  
σε σκληρές καταπονήσεις.  
Η επιμελής συντήρηση και  
η εξαιρετική εξυπηρέτηση 
πελατών από τους 
αντιπροσώπους μας, 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία 
τους. Στον αντιπρόσωπο της 
STIHL, είστε σε καλά χέρια. 
Εκείνος γνωρίζει τις ανάγκες 
του μηχανήματός σας και 
μπορεί να σας δώσει σωστές 
συμβουλές για την 
επαγγελματική περιποίηση 
στην καθημερινή εργασία.

Γνήσια ανταλλακτικά STIHL 
Είναι δεδομένο ότι τα 
μηχανήματα STIHL έχουν  
το υψηλότερο δυνατό  
επίπεδο αξιοπιστίας, ακόμη 
και υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Στην απίθανη 
περίπτωση που κάτι  
χαλάσει στο μηχάνημά σας,  
ο αντιπρόσωπος της STIHL 
διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά. 
που συμβάλλουν καθοριστικά 
στην απόδοση, στην ασφάλεια 
και στη διάρκεια ζωής  
των μηχανημάτων STIHL.  
Τα αναγνωρίζετε από τον 
λογότυπο STIHL ή από το 
σήμα ανταλλακτικών STIHL 
που φαίνεται πιο κάτω. 

Παρελκόμενα STIHL 
Επιλέξτε ποιοτικά καύσιμα  
και λιπαντικά STIHL για να 
απολαμβάνετε εξαιρετική 
απόδοση στο μηχάνημα σας 
και μεγαλύτερη διάρκεια  
ζωής. Θα τα βρείτε στον 
αντιπρόσωπο. όπως και τα 
προστατευτικά ενδύματα  
που απαιτούνται για την 
ασφαλή εργασία με το 
μηχάνημά σας. Σχετικά με  
τον προστατευτικό εξοπλισμό 
που θα χρειάζεστε, μπορεί  
να σας ενημερώσει ο 
αντιπρόσωπος της STIHL.

Ποιότητα STIHL  
Η υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων STIHL 
εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή αυστηρών 
προτύπων ποιότητας σε όλα 
τα επίπεδα της επιχείρησης.  
Η STIHL έχει πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με τα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένα πρότυπα  
ISO 9001 (Σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας) και  
ISO 14001 (Σύστημα 
διαχείρισης περιβάλλοντος) 
και ως εκ τούτου διαθέτει  
ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας.

Γεμίστε με ενέργεια STIHL 
Τα επαναφορτιζόμενα 
μηχανήματα της STIHL  
και VIKING 



Τέρμα τα καλώδια: 
Εύχρηστα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και VIKING

Αθόρυβη εργασία χωρίς καυσαέρια και με απόλυτη ελευθερία κινήσεων: Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και VIKING 

προσφέρουν μια πληθώρα από πλεονεκτήματα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην περιποίηση του κήπου, στην επαγγελματική 

συντήρηση χώρων πρασίνου και στη βιοτεχνία. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορα μηχανήματα που συνδυάζονται με κοινές 

μπαταρίες και φορτιστές. Αυτό σημαίνει: Φορτίζετε τη μπαταρία, την τοποθετείτε μέσα στο μηχάνημα και πατάτε το κουμπί 

εκκίνησης. Έτσι απλά, το μηχάνημά σας είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ακριβώς όπως θα περιμένατε από τη STIHL.

Όλα τα μηχανήματα STIHL και VIKING με 
πρωτοποριακή τεχνολογία επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών φέρουν το σήμα «Lithium-Ion-PRO», 
που σημαίνει ανώτατη απόδοση μπαταρίας. 

Ο ηλεκτροκινητήρας STIHL με ηλεκτρονικό 
κύκλωμα ελέγχου (EC) μετατρέπει την 
ενέργεια της μπαταρίας σε ισχύ με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

Ζώνη μπαταριών 
Στιβαρή και εργονομική ζώνη για τη μεταφορά 
μπαταριών ιόντων λιθίου STIHL, για ακόμα πιο άνετη 
εργασία. Καθώς η μπαταρία μεταφέρεται στη ζώνη, το 
συνολικό βάρος του μηχανήματος που κρατάτε στο 
χέρι μειώνεται σημαντικά. Η μεταφορά της ενέργειας 
γίνεται μέσω ενός ειδικού προσαρμογέα που συνδέεται 
στο μηχάνημα με ένα ανθεκτικό και εύκαμπτο καλώδιο.

Ζώνη μεταφοράς για 
μπαταρίες 
Βολική ζώνη μεταφοράς για 
εργονομική εργασία. Συνδέεται 
απλά στη ζώνη μπαταριών.

Θήκη για ζώνη μπαταριών 
Πρόσθετη θήκη για προσαρμογή στη ζώνη 
μπαταριών, για εύκολη μεταφορά επιπλέον 
μπαταριών ή άλλων παρελκομένων όπως 
προστατευτικά γυαλιά ή ένα δοχείο με 
διαλυτικό ρητίνης.

Κουτιά μπαταριών 
Τα δύο ειδικά κουτιά της STIHL επιτρέπουν 
ασφαλή και άνετη μεταφορά και φύλαξη των 
μπαταριών και φορτιστών σας και της νέας 
μπαταρίας AR 900 με φορτιστή, με μεγάλη 
εξοικονόμηση χώρου. Τα κουτιά είναι 
συμβατά με τα άλλα κουτιά φύλαξης τύπου 
Sortimo L και εφαρμόζουν με απόλυτη 
ακρίβεια στο σύστημα Sortimo Globelyst 
για μεταφορά σε οχήματα.

Τσάντα μεταφοράς 
Ιδανική για τη μεταφορά και τη φύλαξη. Κατάλληλη για όλα τα 
μηχανήματα HSA, HLA 65 και BGA 85. Κατάλληλη επίσης για 
όλους τους κινητήρες Kombi.

Τσάντα μεταφοράς μπαταρίας 
Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για 
απλή μεταφορά και αποθήκευση των παρελκομένων για τα 
επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL. Για δύο μπαταρίες με 
φορτιστή ή τέσσερις μπαταρίες.

Μια πληθώρα από πλεονεκτήματα: Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και VIKING ενθουσιάζουν ιδιώτες και επαγγελματίες.

■  Μεγάλη εργονομία, απλός χειρισμός και χαμηλό βάρος για αποδοτική εργασία 

■ Χωρίς καλώδιο, για απεριόριστη ελευθερία κινήσεων 

■  Πολλή ισχύς, λίγος θόρυβος, καθόλου καυσαέρια 

■ Πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου για πολλές εφαρμογές 

■  Μικρή αυτοεκφόρτιση, χωρίς φαινόμενο μνήμης 

Το κλου: Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μας είναι συμβατές με όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και VIKING. 
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Επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα: 
Για ευαίσθητα αφτιά και δυνατή κοπή 

Αν δουλεύετε σε ένα περιβάλλον με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, τα επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα STIHL MSA 200 C-BQ και 

MSA 160 C-BQ είναι ιδανικά για την εργασία σας. Τα δύο αυτά μηχανήματα έχουν μεγάλη ισχύ και χαμηλό επίπεδο δονήσεων και 

είναι τόσο αθόρυβα, που δεν χρειάζεστε ωτασπίδες. Χάρη στο μικρό τους βάρος, τα χέρια σας δεν κουράζονται ακόμα και μετά από 

πολύωρη εργασία. Και τα δύο μηχανήματα της κατηγορίας ισχύος των 36 Volt ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις σε απόδοση και 

ευχρηστία, εξασφαλίζοντας αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας στην ξύλινη στέγη, γύρω από το σπίτι ή σε δημόσιους χώρους πρασίνου. 

Για χρήση με απόλυτη ελευθερία κινήσεων σε χώρους 
με ευαισθησία στον θόρυβο, για την προετοιμασία 
καυσόξυλων και για κοπή ξύλου σε κλειστούς χώρους. 
Με ειδικά αναπτυγμένη αλυσίδα ¼" PM3 για τέλεια 
απόδοση κοπής.

Βάρος: 3,2 kg (χωρίς μπαταρία)

Μήκος κοπής: 30 cm

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 160: έως 35 λεπτά

Χρυσό 
μετάλλιο 
καινοτομίας 
2011 

MSA 200 C-BQ
Νέο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με ακόμα 
μεγαλύτερη ισχύ, για χρήση σε χώρους με 
ευαισθησία στον θόρυβο. Με ειδικά αναπτυγμένη 
αλυσίδα STIHL ¼" PM3 για εξαιρετική απόδοση 
κοπής και καθαρές τομές. Πολύ απλό στον χειρισμό.

Βάρος: 3,3 kg (χωρίς μπαταρία)

Μήκος κοπής: 35 cm

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 180: έως 35 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά: 
Αθόρυβα. Ελαφρά. Ισχυρά. 

Ιδιώτης ή επαγγελματίας, δεν έχει σημασία: Με τα επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά FSA 65 και FSA 85 της STIHL, η περιποίηση 

του γκαζόν γίνεται διασκέδαση. Με τα καλοζυγισμένα αυτά μηχανήματα κόβετε το χόρτο και καθαρίζετε άκρες του γκαζόν 

ξεκούραστα και αποτελεσματικά. Ο μεγάλος κύκλος κοπής και οι δυνατές μπαταρίες επιτρέπουν αποδοτική εργασία με μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων. Επιπλέον, τα χορτοκοπτικά είναι ελαφρά και αθόρυβα και έχουν χαμηλό επίπεδο δονήσεων. Για απλό 

χειρισμό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χορταράκι. 

FSA 65
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με 
εύχρηστη κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 4-2
 που ανεφοδιάζεται με νήμα χωρίς άνοιγμα 
του περιβλήματος. Η μεσινέζα ρυθμίζεται 
με ένα ελαφρύ χτύπημα στο έδαφος. 

Βάρος: 2,7 kg (χωρίς μπαταρία)

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 80: έως 30 λεπτά

FSA 85
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με εύχρηστη 
κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 4-2 και μεγάλο 
κύκλο κοπής. Συνεχής ρύθμιση του αριθμού 
στροφών. Με πρακτικό αποστατήρα για κοπή 
κοντά σε εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. 

Βάρος: 2,8 kg (χωρίς μπαταρία)

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 160: έως 30 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας: 
Επαναφέρετε τον φράχτη σας σε άριστη φόρμα

Τα νέα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας για το κλάδεμα, το κούρεμα αλλά και την καλλωπιστική διαμόρφωση του φράχτη 

σας. Χάρη στα τροχισμένα με αδάμαντα μαχαίρια τους, τα μηχανήματα αυτά εντυπωσιάζουν με την εξαιρετική απόδοση κοπής 

τους, με το χαμηλό τους βάρος και με τις σταθερές στροφές τους. Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου και ο 

σύγχρονος κινητήρας EC εξασφαλίζουν αξιόπιστη και κυρίως αθόρυβη λειτουργία για πολλές ώρες. 

HSA 66
Η μεγάλη απόσταση των δοντιών και η νέα γεωμετρία των 
μαχαιριών με σχήμα σταγόνας που εξασφαλίζει ακόμα 
καλύτερη συγκράτηση των κλαδιών ανάμεσα στα δόντια, 
εξασφαλίζουν πιο αποτελεσματική κοπή από ποτέ. 
Μαχαίρια με δόντια μονόπλευρης κόψης. 

Βάρος: 3,1 kg (χωρίς μπαταρία)

Μήκος κοπής: 50 cm

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 80: έως 60 λεπτά

HSA 86
Ο κινητήρας EC της STIHL επιτρέπει μεγαλύτερο χρόνο 
λειτουργίας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Με 
απόσταση δοντιών 33 mm και μεγαλύτερες αποστάσεις στον 
προφυλακτήρα, ακόμα και τα χοντρά κλαδιά του φράχτη 
κόβονται με ευκολία. Μαχαίρια με δόντια αμφίπλευρης κόψης.

Βάρος: 3,3 kg (χωρίς μπαταρία)

Μήκος κοπής: 62 cm

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 80: έως 60 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης: 
Ξεπεράστε τον εαυτό σας 

Χάρη στη μεγάλη εμβέλειά του, ο επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης HLA 65 είναι ιδανικός για πολύ ψηλούς και φαρδιούς 

φράχτες. Παράλληλα, θα σας εντυπωσιάσει με την καλή ισορροπία και την εργονομία του. Με επαγγελματικά μαχαίρια 

αμφίπλευρης κοπής και δυνατότητα χωριστής ρύθμισης για κάθετη και οριζόντια κοπή, ο επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης 

STIHL HLA 65 φροντίζει για γρήγορη εργασία και καθαρά αποτελέσματα. Χάρη στην άριστη κατανομή του βάρους, το 

μηχάνημα εξασφαλίζει ευχάριστο κράτημα κατά την εργασία. 

115°

HLA 65
Ιδανική ρύθμιση για κατακόρυφη κοπή και οριζόντια κοπή πάνω από 
το ύψος του κεφαλιού. Ο αποδοτικός κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες 
εξασφαλίζει άριστη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας, ενώ το 
ηλεκτρονικό κύκλωμα ρύθμισης φροντίζει για σταθερές στροφές 
κατά τη διάρκεια της κοπής. Σε διπλωμένη κατάσταση, το μηχάνημα 
έχει μήκος μόλις 125 cm, επιτρέποντας εύκολη μεταφορά στο 
αυτοκίνητο.

Βάρος: 3,5 kg (χωρίς μπαταρία)

Συνολικό μήκος: 205 cm

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 160: έως 120 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό SPA 65:
Ήρεμη δύναμη

Οι ελιές, τα καρύδια και τα φιστίκια Αιγίνης είναι μικρά αλλά εξαίσια εδέσματα και ιδιαίτερα δημοφιλή στους καλοφαγάδες σε 

όλο τον κόσμο. Η συγκομιδή τους απαιτεί εξαιρετική προσοχή για να μην τραυματιστεί ο καρπός και να παραμείνει αναλλοίωτη 

η φυσική τους γεύση. Το επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό STIHL φροντίζει για το σωστό τίναγμα του καρπού. Αθόρυβα, χωρίς 

καλώδια και καυσαέρια.

SPA 65
Επαναφορτιζόμενο μηχάνημα συγκομιδής για την αποτελεσματική 
συλλογή καρπών όπως ελιές, καρύδια ή φιστίκια. Διαθέτει 
2 χτένια με 4 ακτίνες από ανθρακονήματα έκαστο. Η ταχύτητα 
κίνησης ελέγχεται πλήρως από το γκάζι. Ειδικά σχεδιασμένο 
για άνετη εργασία. Συμβατό με όλες τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες και φορτιστές STIHL. Ιδανικό για επαγγελματίες 
χρήστες.

Βάρος: 3,2 kg ( Χωρίς μπαταρία )

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AR 900: έως 600 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας BGA 85: 
Δώστε στα φύλλα φτερά! 

Η κουραστική δουλειά με την τσουγκράνα και τη σκούπα ανήκει πια στο παρελθόν. Σαν πραγματικός σίφουνας, ο επαναφορτιζόμενος 

φυσητήρας BGA 85 της STIHL συγκεντρώνει και απομακρύνει πεσμένα φύλλα, κομμένα κλαδάκια, σκουπίδια και πολλά άλλα. Η υψηλή 

απόδοση, το μικρό βάρος, ο χαμηλός θόρυβος και η απόλυτη ελευθερία κινήσεων κάνουν το μηχάνημα αυτό ιδανικό για εργασίες γύρω 

από το σπίτι αλλά και σε δημόσιους χώρους. Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία, ο φυσητήρας αυτός 

είναι ιδανικός για χρήση σε χώρους με μεγάλη ευαισθησία σε θόρυβο, όπως π.χ. κοντά σε σχολεία και νοσοκομεία. 

BGA 85
Ισχυρός, πρωτοποριακός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας. 
Εύκολος στον χειρισμό. Μαλακή λαβή και αδιαβάθμητη ρύθμιση 
στροφών για την προσαρμογή της έντασης της δέσμης αέρα στην 
εκάστοτε εργασία. .

Βάρος: 3,2 kg (χωρίς μπαταρία)

Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία AP 180: έως 23 λεπτά
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Επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν VIKING: 
Ό,τι καλύτερο για το γκαζόν σας 

Ιδανική για χλοοτάπητες έως 370 τ.μ.. Όλα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με κεντρικό ρυθμιστή ύψους και πρωτοποριακά συστήματα 

αναδίπλωσης και ρύθμισης για εξοικονόμηση χώρου κατά την φύλαξη. Μια ιδιαίτερα έξυπνη ιδέα είναι η μοναδική λαβή Mono στα μοντέλα C, 

που διευκολύνει την αφαίρεση και τοποθέτηση του χορτοσυλλέκτη. Και με το σύστημα άλεσης, που διατίθεται ως πρόσθετες εξοπλισμός, 

η επαναφορτιζόμενη μηχανή σας γίνεται ακόμα πιο φιλική για το περιβάλλον: Αντί να καταλήξει μέσα στο χορτοσυλλέκτη, το χόρτο κόβεται 

σε μικροσκοπικά κομμάτια και επιστρέφει στο γκαζόν, όπου χρησιμεύει ως φυσικό λίπασμα και μέσο συγκράτησης της υγρασίας.

MA 339 / MA 339 C
Με πλάτος κοπής 37 cm και ύψος κοπής που ρυθμίζεται 
μεταξύ 30 και 70 mm, αυτές οι μηχανές κοπής γκαζόν είναι 
ιδανικοί βοηθοί για χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον 
θόρυβο.

Βάρος: 12 kg (χωρίς μπαταρία) / 13 kg (χωρίς μπαταρία)

Πλάτος κοπής: 37 cm

Έκταση εργασίας με μπαταρία AP 120: έως 250 m2

Έκταση εργασίας με μπαταρία AP 160: έως 300 m2

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας www.viking-garden.com

MA 443 / MA 443 C
Απαράμιλλη απόδοση και άνεση στην κοπή του γκαζόν: οι 
επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της σειράς 4 με 
μεγάλο πλαστικό χορτοσυλλέκτη (55 L) με δείκτη πληρότητας.

Βάρος: 18 kg (χωρίς μπαταρία) / 20 kg (χωρίς μπαταρία)

Πλάτος κοπής: 41 cm

Έκταση εργασίας με μπαταρία AP 160: έως 330 m2

Έκταση εργασίας με μπαταρία AP 180: έως 370 m2



1918

Μπαταρία πλάτης AR 900: 
Το έχει μέσα της 

Η νέα μπαταρία AR 900 της STIHL μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από δέκα φορές την ενέργεια της δοκιμασμένης μπαταρίας 

STIHL AP 80. Έτσι έχετε στη διάθεσή σας μια ποσότητα ενέργειας που αρκεί ακόμα και για μεγάλες εργασίες. Η μπαταρία 

μεταφέρεται στην πλάτη και με τη βοήθεια ενός ειδικού προσαρμογέα μπορεί να συνδεθεί σε όλα τα επαναφορτιζόμενα 

μηχανήματα STIHL – από χορτοκοπτικό, ψαλίδι μπορντούρας και φραχτοκόπτη μέχρι αλυσοπρίονο και φυσητήρα. 

AR 900
Μπαταρία ιόντων λιθίου που μεταφέρεται στην πλάτη, με 
υψηλή χωρητικότητα για μεγάλους χρόνους εργασίας. Στιβαρό 
περίβλημα με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και άνετο 
σύστημα ζώνης με κλείδωμα στον θώρακα.

Βάρος: 7,1 kg

Ενέργεια μπαταρίας*: 891 Wh

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: με 6 λυχνίες LED

* Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη 
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Επαναφορτιζόμενη δύναμη με σύστημα 

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελούν την καρδιά της σειράς επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων STIHL και VIKING. 

Πλεονεκτήματα: Περίσσεια ισχύς, υψηλή πυκνότητα ενέργειας, μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας, γρήγορη φόρτιση, απουσία του 

φαινομένου μνήμης και συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Για πολύωρη χρήση, όπως στην επαγγελματική 

περιποίηση πρασίνου, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες εναλλάξ ή τη νέα, ισχυρή μπαταρία AR 900. Ρωτήστε τον 

αντιπρόσωπο της STIHL, που είναι πρόθυμος να σας δώσει όποια πληροφορία χρειάζεστε. 

Φορτιστές AL 100 και AL 300 
Οι μπαταρίες γεμίζουν με ενέργεια με τη βοήθεια των 
φορτιστών AL 100 και AL 300. Οι δύο φορτιστές έχουν 
διαφορετική ισχύ φόρτισης (Watt). Στον φορτιστή AL 300, το 
σύστημα ψύξης επιτρέπει γρήγορη φόρτιση. Ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει τον χρόνο φόρτισης που απαιτείται για τις 
διάφορες μπαταρίες. 

 Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και ζωής 
Οι μπαταρίες μπορούν να επαναφορτιστούν 
μερικές εκατοντάδες φορές, χωρίς 
αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας. 
Διατηρούν την πλήρη απόδοσή τους, ακόμα 
κι όταν εκφορτίζονται μόνο μερικώς. Δεν 
παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης.

 Σταθερή απόδοση 
Η μπαταρία δίνει σταθερή ισχύ σε όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας Μπορείτε να 
εργαστείτε για χρονικά διαστήματα ίδια 
όπως με ένα βενζινοκίνητο μηχάνημα. 

 Γρήγορη αλλαγή και φόρτιση 
Η αλλαγή της μπαταρίας γίνεται μέσα 
σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η λυχνία 
(πράσινη κατά τη φόρτιση) θα σβήσει 
όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη. 

Μπαταρία AP 80 
φορτισμένη κατά το 

100%

Μπαταρία AP 120 
φορτισμένη κατά το 

100%

Μπαταρία AP 160 
φορτισμένη κατά το 

100%

Μπαταρία AP 180 
φορτισμένη κατά το 

100%

Μπαταρία AR 900 
φορτισμένη κατά το 

100%*
STIHL MSA 160 C-BQ – 25 min 35 min 40 min 180 min
STIHL MSA 200 C-BQ – – – 35 min 160 min
STIHL FSA 65 30 min 45 min 60 min 70 min 330 min
STIHL FSA 85 15 min 23 min 30 min 35 min 160 min
STIHL HSA 66 60 min 90 min 120 min 140 min 660 min
STIHL HSA 86 60 min 90 min 120 min 140 min 660 min
STIHL HLA 65 60 min 90 min 120 min 140 min 660 min
STIHL BGA 85 10 min 15 min 20 min 23 min 110 min
STIHL SPA 65 55 min 85 min 115 min 130 min 600 min

VIKING MA 339/339 C – 250 m2 300 m2 340 m2 –
VIKING MA 443/443 C – – 330 m2 370 m2 –

  Συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής *Λόγω εργονομικών περιορισμών, η μπαταρία AR 900 είναι μόνο μερικώς κατάλληλη για μηχανήματα που κινούνται στο έδαφος

Οι χρόνοι λειτουργίας είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται.

Κανονικός φορτιστής 
AL 100 

Ταχυφορτιστής 
AL 300

Μπαταρία AP 80 φορτισμένη κατά το 100% 100 min 50 min
Μπαταρία AP 120 φορτισμένη κατά το 100% 140 min 60 min
Μπαταρία AP 160 φορτισμένη κατά το 100% 165 min 60 min
Μπαταρία AP 180 φορτισμένη κατά το 100% 210 min 70 min
Μπαταρία AR 900 φορτισμένη κατά το 100% – 250 min

Χρόνοι λειτουργίας/έκταση εργασίας Χρόνοι φόρτισης Χρόνοι φόρτισης

Μπαταρίες AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 και AR 900
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Κορυφαία απόδοση μπαταρίας με μία ματιά

STIHL MSA 160 C-BQ STIHL MSA 200 C-BQ STIHL FSA 65 STIHL FSA 85 STIHL HSA 66 STIHL HSA 86

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου

Βάρος χωρίς μπαταρία (kg) 3,2 � 3,3 � 2,7 � 2,8 � 3,1 � 3,3 �

Στάθμη ηχοπίεσης � (dB(A)) 84 84 75 77 83 83

Στάθμη ηχητικής ισχύος � (dB(A)) 95 95 91 94 94 94

Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s2) 4,5/4,0 � 4,5/4,0 � 1,3 / 1,1 � 1,4 / 0,8 � 3,7 / 2,3 � 3,7 / 2,3 �

Αλυσίδα Oilomatic Βήμα
 Τύπος

1/4'' P
PM3

1/4'' P
PM3

–
–

–
–

–
–

–
–

Λάμα Rollomatic �

(Μήκος κοπής, cm)
25
30

30
35

– – – –

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (cm3) 210 210 – – – –

Ταχυτεντωτήρας (B) – – – –

Φρένο αλυσίδας QuickStop Super (Q) – – – –

Βασικό κοπτικό εξάρτημα – – Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 Κεφαλή κοπής AutoCut C 4-2 – –

Πάχος νήματος (mm) – – 2,0 2,0 – –

Διάμετρος κύκλου κοπής (mm) – – 300 350 – –

Ρυθμιστής στροφών Αδιαβάθμητη Αδιαβάθμητη Σταθερά Αδιαβάθμητη Αδιαβάθμητη Αδιαβάθμητη 

Μπάρα απόστασης – – – � – –

Αριθμός διαδρομών στο ρελαντί (σ.α.λ.) – – – – 3.000 3.000

Απόσταση δοντιών (mm) – – – – 30 33

Μέγιστο πάχος υλικών (mm) – – – – 23 26

Ύψος δοντιών (mm) – – – – 19 21

Μήκος κοπής (cm) – – – – 50 62

Δόντια τροχισμένα με αδάμαντα – – – – Μαχαίρι μονόπλευρης κοπής Μαχαίρι αμφίπλευρης κοπής

Προφυλακτήρας/Προστασία από τα κοψίματα – – – – Ενσωματωμένος Βιδωτός

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 2 / ΕΚ = 2,5 dB(A)
�   Ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου, το πραγματικό 

μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το 
αναφερόμενο μήκος κοπής.

 Βασικός εξοπλισμός 

B = Ταχυτεντωτήρας 
Q = Φρένο αλυσίδας QuickStop Super
PM3 = Picco Micro 3

� Με στρογγυλό μπεκ, κατά τη λειτουργία ως φυσητήρα 
� Με λάμα και αλυσίδα
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2 m / s2

� Με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
� Διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα
� Χωρίς προστατευτική θήκη
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Κορυφαία απόδοση μπαταρίας με μία ματιά

STIHL HLA 65 STIHL SPA 65 STIHL BGA 85 VIKING MA 339 VIKING MA 339 C VIKING MA 443 VIKING MA 443 C

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου

Βάρος χωρίς μπαταρία (kg) 3,5 3,2 3,2 12 13 18 20

Στάθμη ηχοπίεσης � (dB(A)) 85 84 83 77 77 80 80

Στάθμη ηχητικής ισχύος � (dB(A)) 94 95 98 90 90 94 94

Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s2) 3,5/3,5 � 2,5/ 2,5 � 2,5 � 0,63 � 1,02 � 1,70 � 1,30 �

Ρυθμιστής στροφών Αδιαβάθμητη – Αδιαβάθμητη – – – –

Ταχύτητα αέρα � (m/s) – – 46 – – – –

Παροχή αέρα� (m3/h) – – 650 – – – –

Αριθμός διαδρομών στο ρελαντί (σ.α.λ.) 3.000 – – – – – –

Μήκος κοπής (cm) 50 – – – – – –

Συνολικό μήκος� (cm) 205 225 – – – – –

Απόσταση δοντιών (mm) 33 – – – – – –

Χειρισμός με το ένα χέρι – – – – – – –

Πλάτος σάρωσης (cm) – – – – – – –

Χωρητικότητα δοχείου (L) – – – – – – –

Κεντρικός ρυθμιστής ύψους – – – 5 θέσεις 5 θέσεις 6 θέσεις 6 θέσεις

Συγκρατητήρας βουρτσών – – – – – – –

Πλάτος κοπής (cm) – – – 37 37 41 41

Ύψος κοπής (mm) – – – 30–70 30–70 25–75 25–75

Χορτοσυλλέκτης (L) – – – 40 40 55 55

Άλεσμα – – –

� Συντελεστής K σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12096 = 0,32 m / s2

� Συντελεστής K σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12096 = 0,51 m / s2

� Συντελεστής K σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12096 = 0,85 m / s2

� Συντελεστής K σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12096 = 0,65 m / s2

 Βασικός εξοπλισμός 

 Πρόσθετος εξοπλισμός

� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2,5 dB(A)
� Με μαχαίρι
� Με στρογγυλό μπεκ, κατά τη λειτουργία ως φυσητήρα 
� Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / ΕΚ = 2 m / s2
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Zubehör und Schutzausstattung

Πρακτικά παρελκόμενα:  
Σχεδιασμένα για κάθε σας απαίτηση
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