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GESNOEIDE

PRIJZEN!
voorjaar 2011

heggenscharen
hogedrukreinigers
motorzeisen
kettingzagen
hakselaars
verticuteermachines
grasmaaiers

heggenschaar
vanaf € 199
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MIJN klaNtEN 
vERwachtEN 
PREcISIEwERk. EN DuS 
kIES Ik RESOluut vOOR 
EEN hEGGENSchaaR 
vaN StIhl. DIE tRIMt 
abSOluut PERfEct - 
wat wIl JE,  
MEt 66 MESJES?

David - tuinaanlegger

Elektrische heggenschaar 60 cm
Krachtige, trillingsarme motor van 600 watt. Dankzij de draaibare 
handgreep met 5 standen snoeit u flexibel en comfortabel.

lENtE
kRIEbElS?
16 PaGINa’S vOOR 
hEt bEtERE wERk

Krachtige hogedrukreiniger 
Dankzij de handige, geïntegreerde slanghaspel bergt u de 
met staal gewapende slang gemakkelijk op. De aluminium 
telescoopgreep zorgt dan weer voor comfortabel transport en 
plaatsbesparend opbergen. Uitgebreid gamma wasborstels.

Instapmodel hogedrukreiniger 
Handig en compact. Uitgevoerd met roterende en 
vlakke sproeier, inclusief reinigingsmiddelsproeiset. 
Amper 16 kilo zwaar. Praktisch opbergvak voor 
alle toebehoren.

Nu MEt GRatIS 
vlakREINIGER 

Ra 101 t.w.v. € 77,50
vOOR SPatvRIJ 

REINIGEN vaN GROtE 
             tERRaSSEN

StIhl heggenscharen

haRS
OPlOS

MIDDEl
 € 13,90
300 Ml

 voor ons volledige gamma en de technische specificaties surf naar StIhl.bE of StIhl.Nl

V.U. Andreas STIHL nv, K. De Laet, Veurtstraat 117, 2870 Puurs. Niet op de openbare weg gooien. Andreas STIHL is niet verantwoordelijk voor 
fouten/afwijkingen in afbeeldingen en/of prijzen. Alle acties zijn geldig van maart tot en met juni 2011. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

ONtDEk ONZE 
GESNOEIDE PRIJZEN

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend op 
de vermelde catalogusprijs van elektrische machines.

re 98

€ 179
re 128 plus

actIEPRIJS

€ 349
€ 389

hs 45
actIEPRIJS

€ 379
€ 419

Benzineheggenschaar 45 cm
Dit lichtgewicht weegt amper 5 kilo en is perfect uitgerust om uw struiken 
te onderhouden. Met STIHL antivibratiesysteem en STIHL ElastoStart.
HS 45 (60 cm) € 399 € 445

hse 71

actIEPRIJS

€ 199
€ 219
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1  Zeis met maaikop  .............€ 120

 2  Zeis met gebogen steel  ...€ 71 

 3  Zeis met grassnijblad  ......€ 120

 4  Bezemrol  ...........................€ 465

 5  Borstelrol  ..........................€ 314 

 6  Grondfrees  ........................€ 248 

  7  Bladblazer  .........................€ 156

 8  Kantensnijder  ...................€ 154 

 9  Hoogsnoeier  .....................€ 289

10  Struiksnoeier (135°) ..........€ 329 

11  Heggensnoeier (0°) ...........€ 228 

12  Heggensnoeier (135°) .......€ 339

StIhl combisysteem

5

StIhl motorzeisen

Lichtgewicht motorzeis 
Weegt amper 4,4 kg. Vereenvou-
digd startmechanisme. Start 
meteen, handig in gebruik en in 
onderhoud.

Stevige motorzeis 
De rechte steel en het 
ergonomisch maaistuur zorgen 
ervoor dat u comfortabel en 
ontspannen kan maaien. Ook 
geschikt voor taai gras.

Perfectie zit in de details. Dat geldt voor 
grasperken, maar evenzeer voor de motor-
zeisen van STIHL. De 4-MIX-motor zorgt voor 
een uitstekend acceleratievermogen en een 
hoog koppel, het antivibratiesysteem werkt 
krachtenbesparend, en de ergonomische 
handgreep verzekert comfortabel maaien. 
Kies voor kwaliteit: kies voor STIHL.

DOE EENS 
12 DINGEN 

tEGElIJk

Robuuste bosmaaier 
De grote trekkracht en het hoge 
vermogen zorgt ervoor dat deze 
bosmaaier een echt werkpaard is. 
Het antivibratiesysteem spaart dan 
weer uw armen.

STIHL MotoMix is een perfect afgesteld benzinemengsel dat zorgt 
voor minder schadelijke uitlaatgassen. Daar genieten de natuur, uw 
machine en u van. 

U TROUWENS OOK   

MOTOMIX

UW MACHINE LEEFT LANGER MET

vOOR 
SPRIEtJES 

PREcIES
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Km 56 rc-e

€ 289
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 voor ons volledige gamma en de technische specificaties surf naar StIhl.bE of StIhl.Nl

fs 40
actIEPRIJS

€ 199
€ 219

fs 87
actIEPRIJS

€ 419
€ 469

fs 480-l

actIEPRIJS

€ 999
€ 1.059

Handige draagtas € 40 
Ideaal om de combimotor met 
beugelhandgreep en het meest 
gebruikte STIHL combigereedschap 
FS KM te vervoeren en te bewaren. 
Ook geschikt voor alle HSA en BGA 
machines.

Het combisysteem van STIHL kan alles 
aan. Snoeien, maaien, knippen, blazen en 
snijden: er passen wel 12 verschillende 
hulpstukken op één krachtige motor. 
Wees gerust: met het combisysteem 
heerst u over uw tuin.

3
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kIES vOOR DE NR 1

Krachtige benzinemotorzaag land- en tuinbouw Combineert vermogen met comfort. 
Laag trillingsniveau en goed zwaartepunt. Zaagblad van 40 cm. 

ms 271

actIEPRIJS

€ 599
€ 654Nu MEt GRatIS 

wk tIMbERSPORtS 

SERIES 2011 GElEIDER 

(beperkte oplage in de benelux) 

éN MEt GRatIS 

kEttING.

mse 140 c-Q

actIEPRIJS

€ 169
€ 189

Benzinemotorzaag voor tuinonderhoud 
Uitgebreide uitrusting, bv. longlife-luchtfiltersysteem en 
STIHL antivibratiesysteem. Zaagblad van 30 cm.

ms 181

actIEPRIJS

€ 269
€ 309

Benzinemotorzaag voor tuinonderhoud 
Licht en handig instapmodel. Met katalysator. 
Zaagblad van 30 cm.

ms 170 d

actIEPRIJS

€ 199
€ 239

Zeer krachtige benzinemotorzaag land- en tuinbouw 
Intelligent motormanagement voor optimaal vermogen. 
Laag trillingsniveau en perfect zwaartepunt. 
Zaagblad van 40 cm.

ms 280-i

actIEPRIJS

€ 689
€ 739

Elektrische kettingzaag 
Zeer licht en handelbaar model. Perfect voor het zagen 
van haardhout. Met QuickStop Super kettingrem. 
Zaagblad van 30 cm. 
MSE 180 C-BQ (met kettingsnelspanner, 
zaagblad van 35 cm) € 279 € 305

wElkOM OP hEt 
StIhl tIMbER-
SPORtS SERIES 
kaMPIOENSchaP

StIhl motorzagen

StIhl IS al JaREN DE wERElDwIJDE NuMMER 1 IN kEttINGZaGEN. 
StIhl is de enige motorzagenproducent ter wereld die ook zelf zaag-
kettingen en geleiders ontwikkelt. Zo waarborgen we dat deze drie 
componenten altijd optimaal op elkaar afgestemd zijn.

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend 
op de vermelde catalogusprijs van elektrische motorzagen.

Meer info over de STIHL Timbersports Series en 
bijhorende trainingskampen vindt u op stihl.be en stihl.nl

De STIHL Timbersports Series Kampioenschappen 
zijn een geweldig dagje uit voor het hele gezin. 
Sfeer voor jong en oud, spelletjes voor de kids, 
en vooral: spectaculaire actie met bijl en 
kettingzaag.
Noteer alvast de volgende data:
Benelux Kampioenschap 
28 en 29 mei 2011, Sint-Truiden
Wereldkampioenschap 
2, 3 en 4 september 2011, Roermond
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waaROM accu? 
DE kRacht 
vaN bENZINE, 
DE vOORDElEN 
vaN ElEktRIcItEIt,
vEEl haNDIGER
éN GERuISlOOS

Bert - vakman

De kracht van benzine: onze krachtige lithium-ion batterij levert een zeer sterk ver-
mogen aan de uiterst efficiënte en slijtagevrije motor. De voordelen van elektriciteit: 
de accutechnologie van STIHL werkt geruisloos en zonder schadelijke uitlaatgassen. 
Veel handiger: het perfecte voorbeeld van gebruiksgemak: onze accugordel, waar-
mee u tegelijkertijd het gewicht van uw machine verkleint én uw autonomie vergroot. 
Eén accu, veel machines: de STIHL accu’s zijn uitwisselbaar met alle machines van 
STIHL en VIKING, zodat één en dezelfde accu zowel in uw grasmaaier, motorzaag of 
heggenschaar past.

 voor ons volledige gamma en de technische specificaties surf naar StIhl.bE of StIhl.Nl
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ACCuMACHINES
FSA 65 accumotorzeis

FSA 85 accumotorzeis

MA 339 accugrasmaaier dual stuur

MA 339 accugrasmaaier dual stuur

MA 339 C accugrasmaaier mono stuur

MSA 160 C-BQ accumotorzaag geleider 30 cm

BGA 85 accubladblazer

HSA 65 accuheggenschaar zwaardlengte 50 cm

HSA 65 accuheggenschaar zwaardlengte 50 cm

HSA 85 accuheggenschaar zwaardlengte 62 cm
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€ 219

€ 249

€ 399

€ 399

€ 439

€ 339

€ 279

€ 279

€ 279

€ 299

PRIjS 
ZoNDER 
ACCu/LADER

€ 399

€ 559

€ 599

€ 599

€ 699

€ 639

€ 439

€ 439

€ 489

€ 629

PRIjS 
MéT
ACCu/LADER

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+(2)

ACCu 
AP 80
€ 139

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

ACCu 
AP 120
€ 199

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

ACCu 
AP 160
€ 239

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

STANDAARDLADER 
AL 100
€ 49

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

SNELLADER
AL 300
€ 99

StIhl accumachines

ééN accu, vééél 
vOORDElEN

Tas voor accu € 19
Accugordel € 99

accu 
DRaaG
cOMfORt

De accu’s bestaan in 
3 vermogensklassen. 
Er zijn standaard laders 
en snelladers. Hiernaast 
vindt u onze aanbevolen 
combinaties en prijzen.

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend 
op de vermelde catalogusprijs van elektrische machines.
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vIkING loopmaaiers vIkING zitmaaiers

Comfortabele benzinegrasmaaier. 5-serie
1-traps-wielaandrijving. Met centraal instelbare 
snijhoogte in zeven standen. Snijbreedte van 43 cm. 
Voor een grasperk tot 1.200 m².

Krachtige benzinegrasmaaier. 4-serie
Met centraal instelbare snijhoogte in zeven standen. 
Uitgevoerd in stevig, stijlvol polymeer. Snijbreedte van 
46 cm. Voor een grasperk tot 1.200 m².

Instapmodel benzinegrasmaaier. 2-serie
Met centraal instelbare snijhoogte. Uitgevoerd in 
robuust plaatstaal. Snijbreedte van 46 cm. Voor een 
grasperk tot 1.200 m².

Comfortabele elektrische grasmaaier. 5-serie
Met traploze vario-aandrijving, ergonomische 
bediening en verstelbare duwstang. Snijbreedte van 
43 cm. Voor een grasperk tot 800 m².

vOOR DEZE
kORtING...

mr 4082

laNcERINGS

PRIJS

€ 2.995

DE NIEuwE GENERatIE GRaSMaaIERS staan garant voor eersteklas machines 
in een stijlvol jasje. Ze zijn stuk voor stuk licht, gebruiksvriendelijk, en krachtig. 
wees gerust: met een vIkING ziet uw tuin er meteen een heel stuk groener uit.

MaG u EvEN 
GaaN ZIttEN

GRaS
(M)aaIERS

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend 
op de vermelde catalogusprijs van elektrische grasmaaiers.

mB 248

actIEPRIJS

€ 299
€ 349

mB 448 tX

actIEPRIJS

€ 399
€ 495

me 545 v

actIEPRIJS

€ 499
€ 595

mB 545 t

actIEPRIJS

€ 599
€ 699

mt 5097

actIEPRIJS

€ 3.299
€ 3.599

MT 5097 
Een zitmaaier die vermogen en comfort 
combineert. Met comfortabele geveerde 
stoel, comfortabele wielaandrijving en grote 
opvangbox (250 liter). U draait de sleutel om 
en de machine draait. Voor een gazon tot 
6.000 m².

MT 6112 
Precisiewerk aan volle kracht. De sterke 
motor zorgt voor een perfect maaibeeld 
over een breedte van 110 cm. Robuust 
frame en ergonomische cockpit. 
Voor een gazon tot 8.000 m². 
€ 4.299 € 4.449

MR 4082
Deze gloednieuwe zitmaaier combineert 
rijplezier met perfecte maaiprestaties. 
De verrassend kleine draaicirkel zorgt voor 
extra wendbaarheid, zodat u optimaal 
manoeuvreert – en ook tussen bomen 
en struiken uiterst nauwkeurig maait. 
Snijbreedte van 80 cm. Voor een gazon 
tot 4.000 m². 
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robotmaaiers & verticuteermachines 

De uiterst krachtige 
hakselaars van VIKING 
maken alle natuurlijke 
grondstoffen in uw tuin 
kort en klein. Harde 
stukken hout, maar ook 
zacht organisch materiaal 
zoals bloemen of 
bladeren zijn snel 
versnipperd. Er zijn ook 
een aantal handige 
toebehoren, zoals de 
grote opvangbox.

Ik vERZEt bOMEN 
vaN wERk. takkEN, 
StRuIkEN, SNOEIafval: 
ZO IS DE cOMPOSthOOP 
wEER EEN hEEl Pak 
GROtER.

leen - hobbytuinierster

vIkING hakselaars

 voor ons volledige gamma en de technische specificaties surf naar StIhl.bE of StIhl.Nl

Verticuteermachine 
met benzine- of elektromotor
Met 7 dubbele messen. Makkelijk en 
exact instelbare werkdiepte. Werkbreedte 
van 38 cm en werkdieptebereik van 25 mm. 
Opvangbox van 50 liter optioneel verkrijgbaar. 

Is uw gazon aan een verwenbeurt toe? 
Kies dan voor een verticuteermachine van 
VIKING. Onkruid, mos en gazonschim-
mels worden vakkundig verwijderd en zo 
wordt de weg vrijgemaakt voor lucht, 
licht, water en voedingsstoffen. 

De nieuwe generatie grasmaaiers maait 
het gras voor u: de iMow klaart de klus 
volledig automatisch. Hij herkent hinder-
nissen en spaart ze zelf uit. Hij versnippert 
het gemaaide gras, zodat de voedings-
stoffen meteen weer aan uw gazon ten 
goede komen. En u? U gaat rustig zitten 
en geniet van een prachtig gazon.

aDEMRuIMtE 
vOOR uZElf

... EN uw GRaS

mi 322 c

€ 1.399

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend 
op de vermelde catalogusprijs van elektrische verticuteermachines en hakselaars.

DE vIkING lE 540 
vERtIcutEERMachINE
bEkROOND MEt DE 
GOOD DESIGN awaRD

le 540
actIEPRIJS

€ 399
€ 439

lB 540
actIEPRIJS

€ 599
€ 639

ge 250 (s)

actIEPRIJS

€ 449
€ 499

ge 355

actIEPRIJS

€ 599
€ 699

MI 322 C. Robotmaaier 
Snijbreedte van 20 cm. 
Voor een gazon tot 500 m². 
MI 555 C Snijbreedte van 
53 cm, gazon tot 2.000 m². 
€ 2.299

GE 250 Allround elektrische hakselaar 
Verwerkt grote hoeveelheden hard materiaal 
dankzij de grote vultrechter met geluidsisolatie. 
Voor takken tot 30 mm (GE 250) en 35 mm 
(GE 250 (S)) dik.

GE 355 Elektrische combihakselaar 
Verwerkt zowel dikke takken als zacht 
materiaal. Met extra groot trechterbovenstuk 
en schuine trechter. Voor takken tot 35 mm dik.
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EERStE hulP 
vOOR EERStEklaS 
MachINES. 
vOOR MINDER 
Ga Ik NIEt.

Marc - vakhandelaar

StERkE MachINES, StERkE SERvIcE
De producten van STIHL en VIKING zijn enkel verkrijgbaar bij de vakhandelaar. 
Zo garanderen we deskundig advies, een perfecte service en de beste begeleiding. 
Spring eens binnen bij een vakhandelaar bij u in de buurt. U vindt zijn adres op de 
achterzijde. 

wIJ GEvEN OM
uw vEIlIGhEID
Wie stevig werkt, hoort ook veilig gekleed te gaan. 
Daarom steekt STIHL heel wat tijd en energie in de 
ontwikkeling van veiligheids kledij en bescherming 
zoals helmen en brillen. Ze zijn allemaal uitgevoerd in 
hoogwaardige materialen en zijn dan ook duurzaam, 
makkelijk te onderhouden, licht en aangenaam om 
dragen. 

Trouwens: ook op dit vlak zitten de ingenieurs van 
STIHL niet stil: zo voorzien we onze veiligheidskledij 
van extra beschermzones tegen snijwonden. Als de 
motorzaag door het kledingstuk gaat, scheuren de 
speciale vezelbundels en blokkeert het kettingwiel. 
En dat verkleint uiteraard de kans op verwondingen.
Uw vakhandelaar vertelt u graag meer over ons gam-
ma veiligheidskledij.

1

2

3

4

uItSluItEND 
vERkRIJGbaaR
bIJ DE vakhaNDElaaR

Handschoenen Carver € 16,90 
Veiligheidsbril Light € 7,90
Gehoorbescherming Concept 24 € 17 
Veiligheidsbroek Economy Plus € 79,50

1

2

3

4
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kENt u 
ONZE NIEuwE
accuMachINES?
kOM ZE 
tEStEN bIJ uw 
vakhaNDElaaR

uw vakhaNDElaaR, 
StERk IN StEvIG wERk


