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HSA 100

Universalhekksaks med stor tannavstand på 34 mm., dobbelt-
slipt kniv, og høyt dreiemoment for utmerket prestasjon og høy 
arbeidseffektivitet. Lave vibrasjoner og roterbart multifunk-
sjonshåndtak gjør maskinen behagelig å arbeide med. HSA 
100 har et ergonomisk loophåndtak med bryter på innsiden. 
Anbefalt batteri: AP 200. 

Art.nr. HA07 011 3504

batterikraft for tøffe oppgaver
—
Batterisystemet STIHL AP-system omfatter et bredt utvalg av kraftige maskiner 
for krevende oppgaver. De er svært godt egnet for krevende oppgaver innen 
landskapspleie, parkdrift, hagestell og trepleie. Maskinene er støysvake og 
utslippsfrie. Sterke 36-volts lithium-ion-batterier sørger for kraften, og batteriene 
kan benyttes i alle maskiner i AP-systemet. Maskiner merket med regnsky-symbolet 
kan brukes i alle typer vær, og enkelte maskiner har sertifisert sprutbeskyttelse iht. 
IPX4, konstatert gjennom omfattende interne tester.  

STIHL BATTERI Ap-systemet

HSA 130

Ekstremt kraftfulle og robuste hekksakser for beskjæring 
(R-modeller, med lav knivhastighet) eller formklipping (T-modell, 
med høy knivhastighet). HSA 130 har dreibart multifunksjons-
håndtak med justerbart turtall, ergonomisk håndtak med bryter 
på innsiden, og påskrudd snitt- og føringsvern. Anbefalt batteri: 
AP 300 S. Kan kobles til ryggbatteri.  

HSA 130 R, 60 cm
Art.nr. 4969 011 3564

HSA 130 R, 75 cm
Art.nr. 4969 011 3565
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HLA 66

Hekksaks med langt skaft, egnet for høye og brede hekker. 
Kniven kan vendes 115o, og er slipt på begge sider, det er trinn-
løs hastighetsregulering og knivbjelken er justerbar. HLA 66 
har rundhåndtak, trinnløs turtallsjustering og intuitivt betjening-
shåndtak. Totallengde 205 cm. Anbefalt batteri: AP 200. 

Art.nr. 4859 011 2913 

IPX4

IPX4 IPX4

HSA 130 T, 60 cm
Art.nr. 4969 011 3571

HLA 86

Hekksaks med stor rekkevidde, egnet for høye hekker og busker 
samt vekster nært bakken. Kniven kan vendes 115o, og er slipt på 
begge sider, det er trinnløs hastighetsregulering og knivbjelken 
er justerbar. Maskinen har trinnløs turtallsjustering og intuitiv 
betjening. Totallengde 260–330 cm. Anbefalt batteri: AP 200. 
 
Art.nr. 4859 011 2933     

IPX4



HTA 66

Svært lett og stillegående, men samtidig kraftig 
langskaftet grensag til vedlikehold av eiendom, hage 
og frukttrær. Leveres med Light-sverd, ¼"-PM3-
kjede, lett drivhode med grenhake og stivt skaft. 
Totallengde 240 cm. Anbefalt batteri: AP 200.

Art.nr. LA03 200 0001

STIHL BATTERI Ap-systemet

KGA 770

Feiemaskin som tar opp smått og stort av smuss og 
grus, og til og med brukes på vått løv. Høy-effektive, 
spesialtilvirkede børster som drives av batteriet. 
Feiemaskinen har lavt støynivå, og kan brukes både 
innendørs og utendørs. 50 liters beholder og arbeids-
bredde på 77 cm. Anbefalt batteri: AP 200. 

Art.nr. 4860 011 4706

TSA 230

Hendig og lett kappemaskin for 230 mm. kappe-
skiver. Kappemaskinen har vanntilkobling med 
kuleventil og slangetilkobling for våtkapping, samt 
spindelstopper og vedlikeholdsfri reimdrift. Kappe-
dybde inntil 70 mm. Vekt uten batteri: 3,9 kg. 
Anbefalt batteri: AP 300 S. 

Art.nr. 4864 011 6605

HTA 86

Kraftig langskaftet grensag til bruk innen trepleie, 
fruktdyrking og kommunalt arbeid, med teleskop-
stang og totallengde 270-390 cm. Leveres med 
Light-sverd og ¼"-PM3-kjede, lett og kompakt 
drevhode med påstøpt robust grenhake. Anbefalt 
batteri: AP 300 S.

Art.nr. LA03 200 0005
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SGA 85

Ryggbåret tåkesprøyte til bruk med flytende plante-
vernmidler og gjødsel i hage- og landskaps-
arbeid. Kraftig membranpumpe med arbeidstrykk 
på 6 bar gjør den svært effektiv. Vekt uten batteri 
og med tom tank: 6,2 kg. Leveres med hoftebelte 
med hylster til pistolen, og har 17-literstank med stor 
åpning for enkel fylling.  Anbefalt batteri: AP 200. 

Art.nr. 4854 200 0001

IPX4

IPX4



MSA 220 C-B

Robust og kraftig motorsag til felling, beskjæring, kapping 
eller bygging med tre. Oppgradert med nytt Light 04-sverd 
og 3⁄8" PS3 Pro-kjede for 10 % høyere skjæreeffekt sammen-
lignet med 3⁄8" PS, med optimalisert energieffektivitet og der-
med 10 % flere kutt per lading. Enkel og komfortabel hånd-
tering, ergonomisk håndtak med trinnløs turtallregulering, 
hurtigstramming av kjedet, gjennomsiktig oljetank med verk-
tøyløst lokk og stabil barkestøtte av metall. Sverdlengde 35 cm. 
Anbefalt batteri: AP 300 S. 

Art.nr. MA03 200 0022

STIHL BATTERI Ap-systemet
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nyhet!nyhet!

MSA 160 C-B

Motorsag for trearbeid i støysensitive områder. Leveres 
med ¼"-PM3-kjede for høy skjæreeffekt og presise kutt, 
enkel betjening med ergonomisk håndtak med trinnløs turtall-
regulering, hurtigstramming av kjedet og gjennomsiktig 
oljetank. Sverdlengde 30 cm. Anbefalt batteri: AP 300 S.  

Art.nr. MA03 200 0005

IPX4

MSA 200 C-B

Kraftig motorsag med 20 % bedre skjæreeffekt enn MSA 160. 
Leveres med ¼" PM3-kjede, ergonomisk håndtak med trinnløs 
turtallregulering, hurtigstramming av kjedet, gjennomsiktig 
oljetank med verktøyløst lokk og stabil barkestøtte av metall. 
Sverdlengde 30 cm. Anbefalt batteri: AP 300 S.

Art.nr. MA30 200 0012

IPX4

IPX4

MSA 300 C-0

Vår sterkeste batterimotorsag, med svært høy ytelse og tre 
driftsinnstillinger med ulik kjedehastighet, for f.eks. felling, 
kvisting eller kapping. God ergonomi med smalt design, svært 
velbalansert kropp og STIHL antivibrasjonssystem. Intuitiv bet-
jening og LED-display, integrert kjøleluftfilter, integrerte mut-
tere i kjededrevdekselet og Light 04-sverd og .325" RS Pro-
kjede med svært høy skjæreeffekt. Kommer med oljesensor som 
vises på displayet og varsler når det er på tide å fylle på olje. 
Sverdlengde 35 cm. Anbefalt batteri for maks effekt: AP 500 S. 

Art.nr. MA02 200 0031

IPX4

nyhet!nyhet!

hvorfor velge 
toppmodellen 
msa 300? scan 
og Se video



Arboristsager for trepleie 
—
For arbeid med trepleie og arbeid i tretoppene kreves presisjon og god ergonomi. Våre spesialmotorsager 
med topphåndtak er laget for arborister med godkjent sikkerhetsbevis. Begge modellene er sertifisert i 
henhold til IPX4, og kan brukes i all slags vær.  

egnet for
arborist-
arbeid

MSA 220 TC-O

Den kraftigste batteridrevne topphåndsagen vår, som i kombinasjon 
med batteriet AP 300 S gir meget høy skjæreeffekt. Motorsagen har 
et LED-display som viser relevant informasjon uansett hvilken arbeids-
posisjon du har. Anbefalt batteri: AP 300 S. 

Art.nr. MA01 200 0009

STIHL BATTERI Ap-systemet

hjelmsett 
advance x-climb

Komplett hjelmsett som kan brukes både 
på bakkeplan og til trepleie og klatrearbeid. 
Hjelmen har meget god venti-lasjon. Oppfyller 
EN 397 og EN 12493. X-CLIMB-hjelmen kan 
også benyttes med ADVANCE ProCOM for 
kommunikasjon med teamet. Se mer på side 26.  

Art.nr. 0000 888 0812
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MSA 161 T

Lett motorsag med topphåntak, med ekstra smalt kjede 
for presise kutt. Spesielt utviklet for arbeid oppe i treet,
kun for utdannede arborister. Anbefalt batteri: AP 200.

Art.nr. 1252 200 0068

IPX4 IPX4



gresspleie med høy effektivitet
—
Disse gressklipperene har plass til to batterier og har automatisk batteriveksel når det 
første går tomt. Gressklipperene kommer med vario-gir for komfortabelt arbeid, og alle tre 
kan benyttes som bioklippere der de klipper og gjødsler i samme prosess. For gresspleie 
der gressklipperen ikke kommer til, tilbyr vi trimmere som bruker det samme AP-batteriet. 

RMA 443 Pv

Gressklipper med drift, kommer med 
oppsamler. Biokit kan ettermonteres.
Klippebredde 41 cm. 

Art.nr. 6338 011 1435

Sett med AP 200 og AL 301
Art.nr. 6338 200 0081

RMA 448 Pv

Gressklipper med drift, kommer med 
oppsamler. Biokit kan ettermonteres. 
Klippebredde 46 cm. 

Art.nr. 6358 011 1435

Sett med AP 300 og AL 301
Art.nr. 6358 200 0032

RMA 2 RPv

Effektiv og lett bioklipper med drift, 
6-trinns regulerbar hastighet. 
Klippebredde 46 cm.  

Art.nr. 6357 011 1415

Sett med AP 300 og AL 301
Art.nr. 6357 200 0010

STIHL BATTERI Ap-systemet

FSA 86 R

Svært komfortabel gresstrimmer for 
tøffe oppgaver i støysensitive miljøer. 
Kommer med trådhode med klippe-
diameter på 350 mm. og rundhåndtak 
med komfortabelt grep.  Anbefalt 
batteri: AP 200. 

Art.nr. FA05 011 5704

FSA 90

Kraftig gresstrimmer med ergono-
misk tohåndsstyre, egnet for arbeid 
i seigt gress. Kommer med bæresele 
og trådhode med klippediameter på 
380 mm. Anbefalt batteri: AP 300 S. 

Art.nr. 4863 200 0083
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FSA 130

Svært effektiv og kraftig trimmer for 
arbeid i seigt gress. Leveres med 
ergonomisk tohåndsstyre og tråd-
hode med klippediameter på 420 mm. 
Har mulighet for bruk med AP-belte-
lomme eller ryggbatteri, og kan brukes 
med gresskniv. Anbefalte batterier: 
AP 300 S / AR 2000 L. 

Art.nr. 4867 200 0020
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KMA 135 R

Kraftig KombiMaskin for allsidige opp-
gaver med et bredt sortiment av pas-
sende verktøy. Med enhånds multi-
funksjonshåndtak med turtallsregulering 
og LED-visning samt luftfilter for lang 
brukstid. Anbefalt batteri: AP 300 S. 
 
Art.nr. FA02 011 6800

FSA 135 

Kraftig trimmer/ryddesag med ergono-
misk tohåndsstyre. Klippediameter 260 
mm. med gresskniv og 420 mm. med tråd-
hode. Hastighetsstyring med tre effekt-
steg og lysdioder, trinnløs turtallsregule-
ring, bæresele, luftfilter for lang levetid. 
Leveres med sagblad og tråd-
hode. Anbefalt batteri: AP 300 S.  
 
Art.nr. FA01 200 0000

FSA 135 R
Med rundt bøylehåndtak. 
Art.nr. FA01 200 0003

HTA 135 

Den kraftigste batteridrevne grensagen 
vår, med teleskopskaft, Leveres med ¼" 
-PM3-kjede og lett magnesiumdrev med 
påstøpt, robust grenhake. Ekstra stabilt 
teleskopskaft og hurtigjustering gir eks-
akt posisjonering og presise kutt. Total-
lengde 285-405 cm. Anbefalt batteri: 
AP 300 S. 

Art.nr. LA01 200 0002

HLA 135

Kraftig hekktrimmer med langt skaft og 
rundt bøylehåndtak. Knivbjelken kan 
justeres 145° uten bruk av verktøy. 
HLA 135 har dobbeltsidig slipte kniver 
for rene kutt og intuitivt betjening med 
LED-visning. Totallengde 249 cm.
Anbefalt batteri: AP 200. 

Art.nr. HA04 200 0001

HLA 135 K
Med kortere skaft, 
uten bøyehåndtak. 

Art.nr. HA04 200 0006

batteridrevet proff-kraft.   
—
135-serien er kraftige maskiner for profesjonelle innen hage- og landskapsarbeid, kommunalt arbeid og 
eiendomsdrift. Motoren drives av et AP-batteri. Maskinene er klargjort for Smart Connector 2A, så de enkelt kan 
integreres i STIHL Connected for full oversikt over hele maskinparken. Les mer om STIHL Connected på side 10.   

STIHL batteri 135-serien
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Se side 25 for 
passende verktøy.

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4



rengjøring med blåsere
—

STIHL BATTERI Ap-systemet
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BGA 86

Svært kraftig og komfortabel blåser for bruk i boligfelt og 
bynære områder som lekeplasser og parkeringsplasser. 
Leveres med rundt munnstykke, mykt grep, blåserør med 
tre-trinnsregulering, justerbar innstilling av effekt. 
Anbefalt batteri: AP 300 S. 

Art.nr. BA02 011 5903

BGA 100

Ekstremt effektsterk blåser som er meget stillegående 
og lett å håndtere. BGA 100 har tre effektnivåer og 
PowerBoost-funksjon for maks blåsekraft, og mulighet 
for bruk med AP-beltelomme eller tilkobling til ryggbat-
teri. Anbefalte batterier: AP 300 S / AR 3000 L. 

Art.nr. 4866 011 5905

BGA 200

Ekstremt kraftig håndholdt blåser som er meget 
stillegående, med god ergonimisk utforming for å skåne 
kroppen. BGA 200 kan hektes på kroppen med hoftebelte 
(ekstrautstyr) og har mulighet for bruk med AP-belte-
lomme eller tilkobling til ryggbatteri. Anbefalte batterier: 
AP 300 S / AR 3000 L.  

Art.nr. BA01 011 5900

BGA 300

Utrolig effektsterk ryggbåren blåser som brukes med 
ryggbatteri. STIHL Silencer System gjør at lyden effektivt 
dempes, slik at den er perfekt for bruk i støysensitive 
omgivelser. Maks lydstyrke 94 dB(A). Blåserøret kan 
hurtig justeres i lengden, og maskinen har fire effekttrinn 
for blåsekraften. Blåsekraft 26 N, lufthastighet 86 m/s. 
Anbefalt batteri: AR 3000 L (selges separat).  

Art.nr. BA03 011 5904

IPX4

nyhet!

hvorfor velge 
bga 300? scan 
og Se video



AP 200 batteri
Art.nr. 4850 400 6560

AP 300 batteri*
Art.nr. 4850 400 6570

AP 300 S batteri
Art.nr. 4850 400 6580

AP 500 S batteri 
Art.nr. EA01 400 6500 

AP-batterier

AR ryggbatterier

AR 2000 L 
Med adapter og 
tilkoblingsledning 
Art.nr. 4871 200 0000

AR 3000 L 
Med adapter og 
tilkoblingsledning 
Art.nr. 4871 200 0001

Ryggsekk for AP-batterier
Art.nr. 4850 490 0400

Bæresystem AR-batterier
Art. nr. 4871 490 0400

Batteribelte m/ sele
Art.nr. 4850 490 0500

Batteriveske m/ 
tilkoblingsledning 
Art.nr. 4850 440 5101
 
Batteriveske for belte
Art.nr. 4850 491 0101

Dobbelt batteriadapter**
ADA 700 til RMA 765 V
Art.nr. 6909 400 9401

øvrig tilbehør

ladere

AL 301 lader
Art.nr. EA09 430 5500

AL 500 lader
Art.nr. 4850 430 5700

Multilader AL 301-4
Art.nr. EA04 430 5500

batteribokser

Batteriboks S 
Med dybdeinnlegg, for 4 AP-batterier 
eller 2 AP-batterier og en AL-lader.
Art.nr. 0000 882 9703

Batteriboks M
Med dybdeinnlegg, for 6 AP-batterier 
og 1 AP-lader.
Art.nr. 0000 882 9704

Batteriboks L
Med bunnpolstring, f.eks. for 1 AR L-batteri 
og 1 bæresystem eller for AP-batterier.
Art.nr. 0000 882 9705

STIHL BATTERItilbehør til Ap-systemet

9*Så langt lageret rekker              **Batterier ikke inkludert

hvorfor velge  
Ap 500 s? Se video

batteriTIPS!

1    Bruk en batteriboks for sikker 
       oppbevaring av batteriene ved 
       transport eller lagring.

2   Kjøper du to batterier, kan du 
       alltid ha ett på lading, klart til 
       bruk for neste oppgave.  

3   Batteriet bør oppbevares i 
       temperaturer mellom + 10 og 
       + 20 når det ikke er i bruk.
 

4  Ved lengre tids lagring bør 
       batteriet lades opp til ca. 
       30 % av maksimal kapasitet.  



Smart Connector
Art.nr. 0000 400 4900

Smart Connector 2 A
Art.nr. CA01 400 4900

STIHL Connected
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Connected Box
Art.nr. CE02 400 9600

Connected mobile Box
Art.nr. CE02 400 9800

se video om 
STIHL connected

Styr arbeidsdagen mer effektivt 
Med STIHL connected.
ƒ
Med STIHL connected har vi laget en digital løsning for deg slik at du kan organisere maskinflåten din på
en smart og effektiv måte. Dermed spiller det ingen rolle om du har en liten bedrift eller administrerer en
stor maskinflåte – med STIHL connected kan du spare tid og planlegge effektivt, og dermed spare nervene. 
Det optimale samspillet av systemkomponenter og bruksområder sørger for full kontroll og oversikt.

MASKINNETTVERK

STIHL connected er et nettverk 
for maskinene dine, via en Smart 
Connector eller utvalgte batterier. 
Da registrerer du relevante driftsdata 
og overfører disse via Bluetooth® 
til STIHL connected-appen eller en 
STIHL connected box.

STIHL CONNECTED APP

Med STIHL connected-appen 
beholder du hele tiden oversikten 
over maskinene mens du er på 
farten. I tillegg overfører du dataene 
fra maskinene og batteriene i 
nettverket til STIHL Cloud.

STIHL SMART CONNECTOR

En Smart Connector kan monteres på 
alle maskiner. Ryggbatteriene AR L 
samt AP 300 S og AP 500 S kan 
innlemmes i STIHL connected via 
integrert Bluetooth®, akkurat som 
en maskin med Smart Connector.

STIHL CONNECTED BOX

STIHL connected box overfører 
registrerte data fra en Smart 
Connector eller et batteri med 
integrert tilkobling raskt og automatisk 
til STIHL Cloud. STIHL connected box 
finnes som stasjonær variant eller som 
mobil variant med SIM-kort.

STIHL CLOUD

STIHL Cloud brukes som et sentralt
lagringssted av STIHL connected, og
gjør det mulig for deg å få tilgang til
all data uavhengig av hvor du
er. Maskindataene underligger 
strenge personvernregler, behandles 
fortrolig og lagres sikkert.

STIHL CONNECTED 
PORTAL

Alle registrerte maskin- og driftsdata 
er tilgjengelige i STIHL connected-
portalen for vurderinger, detaljerte 
analyser og en effektiv planlegging 
av aktivitetene, teamet og flåten. 
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STIHL Connected

NY 1  
AP 300 S

 
AP 500 S

 
AR 2000 L

 
AR 3000 L

TILGJENGELIG INFORMASJON

ANALYSE

ENERGIFORBRUK Viser hvor mye energi batteriet allerede har brukt.

DRIFTSTID PER DAG Viser hvor mange driftstimer et batteri har gått i løpet 
av en dag.

LOKALISERING OG IDENTIFIKASJON

SIST KJENTE GEOPOSISJON
Geoposisjonen til et batteri kan overføres til STIHL 
connected via STIHL connected-appen eller STIHL 
connected box.

NEAR-BY-FUNKSJON
Via Near-by-funksjonen vises alle batteriene som 
befinner seg innenfor rekkevidden av Bluetooth® i STIHL 
connected-appen.

LED-IDENTIFIKASJON LED-visningen av batteriet kan aktiveres via STIHL  
connected og blinker til identifisering av batteriet.

INDIVIDUALISERING

TEAMTILORDNING Batteriene kan tilordnes spesifikke arbeidsteam.

BATTERISTATUSDATA

LADESYKLUSER Viser hvor ofte et batteri har vært ladet.

LADENIVÅ Viser gjenværende lading av batteriet.

HELSETILSTAND Viser hvor mye den opprinnelige energiakkumulatoren 
kan benyttes.

BEHOLD OVERSIKTEN

Du beholder hele oversikten over 
hele flåten, og kan vise informasjon  
om f.eks. daglig driftstid eller total 
driftstid for alle maskinene. 

Du se det sist kjente bruksstedet til 
maskinene dine, og vet alltid hvilke 
maskiner som befinner seg i nær-
heten ved hjelp av den praktiske 
 Near-by-funksjonen. Dermed opp-
dager du straks om det mangler en 
maskin etter arbeid ute.

SE HVOR MASKINEN BEFINNER 
SEG, UNNGÅ GJENGLEMTE 
MASKINER

Du får informasjon om 
 forestående vedlikehold og kan 
avtale servicetimer med STIHL 

forhandleren direkte via appen. 

IKKE GLEM DET VIKTIGE

Du kan legge til bilder og kommen-
tarer direkte i appen, f.eks. til en 

vedlikeholdsmelding. 

UNNGÅ TIDKREVENDE  
PAPIRARBEID

Appen byr deg full trans-
parens om maskinenes 

driftsberedskap.

REDUSERER NEDETIDEN

last ned appen

STIHL connected app
ƒ

Les mer om STIHL connected i vår hovedkatalog. 

apple android



MH 585

149 cm3 • 2,3 kW/3,2 hk • 44,0 kg 

Kraftig og robust jordhakke med god ytelse for allsidig 
bruk på store blomsterbed og små åkerarealer. Anti-
vibrasjonssystemet sørger for lite vibrasjon, og integr-
erte hjul sørger for enkel transport. Knivbredde 32 cm. 
Arbeidsbredde 85 cm.

Art.nr. 6241 011 3928 

Mh 445 R

139 cm3 • 2,3 kW/3,1 hk • 37,0 kg 

Jordhalle som er meget enkel og behagelig å bruke, 
med kompakt konstruksjon og justerbart håndtak. 
Antivibrasjons-systemet sørger for minimale vibrasjoner. 
MH 445 R har god revers for arbeid på trange steder. 
Knivbredde 30 cm. Arbeidsbredde 45 cm.

Art.nr. 6241 011 3914

jordhakker
—

STIHL jordhakker
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nyhet!

Moto4Plus

STIHL Moto4Plus er bensin 
spesielt utviklet for STIHL 
4-taktsmotorer. Den er fri for 
etanol og inneholder praktisk 
talt ingen olefiner og aromater. 
Har en holdbarhet på opptil to år.



gressklippere for store områder
—  

RM 650 V

173 cm3 • 2,6 kW/3,5 hk • 46 kg 

Kraftig bensindrevet gressklipper med 48 cm klippe-
bredde, velegnet for større gressplener. Leveres med 
multikniv som sørger for bioklipping og gjødsling i 
samme operasjon, sentral klippehøydejustering, komfort-
håndtak, Vario-gir for komfortabelt arbeid samt 70-liters 
oppsamler med nivåindikator.

Art.nr. 6364 011 3401

rT 5097

452 cm3 • 8,2 kW / 11,1 hk • 228 kg 

Traktorklipper med lav innstigning, justerbart sete, god 
beinplass og koppholder for en komfortabel arbeidsøkt. 
Den har svært enkel regulering av hastighet, kjøreretning 
og klipping, hydrostatisk drift og en smal konstruksjon 
for trange passasjer, samt oppsamler på 250 liter. For 
gressplener opptil 6 000 m2. Klippebredde 95 cm. 

Art.nr. 6160 200 0023

rT 4097 sx

452 cm3 • 8,9 kW / 12,1 hk • 202 kg 

Traktorklipper med sideutkast, egnet for større gress-
plener opptil 6 000 m2. Den har enkel betjening takket 
være hydrostatisk drift med én pedal og et spesialsystem 
for fremover/bakover omkobling. Klippebredde 95 cm. 

Art.nr. 6165 200 0012

STIHL gress- og traktorklippere
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RMA 765 V

Kraftig batteridrevet gressklipper for støyfølsomme 
områder, med 63 cm klippebredde, 2-knivs strømnings-
optimert klippeverk, hjulbasert klippehøydejustering, 
elektrisk Vario-gir samt høydejusterbart og sammenlegg-
bart komforthåndtak. Leveres med 80-liters oppsamler 
med nivåindikator. Anbefalte batterier: AR 3000 L / 
AP 300 S med dobbelt batteriadapter.

Art.nr. 6392 011 1400

BIO
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STIHL powerbank

ps 3000

PS 3000 gir deg strømtilgang uansett hvor jobben skal gjøres, og 
er perfekt for gartnere, kommuner, landskapsgartnere, brannvesen, 
food trucks, campere m.fl. Powerbanken er stillegående, utslipps-
fri og har en lav vekt på 20 kg. En stødig ramme sørger for sikker 
plassering uansett underlag. Støv- og sprutsikker iht. IP54, slik at 
den trygt kan brukes også under utfordrende værforhold. Nominell 
effekt 3, 6 kW/16 A, utgående 230 V/50 Hz. Energiinnhold 2 074 
Wh. Powerbanken har også Neutrik powerCON-uttak.

Art.nr. GA02 011 8000

nyhet!

strømtilgang overalt med stihl powerbank
—

IP54
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RE 170 PLUS

Ekstra robust og kraftig høytrykksvasker 
med PLUS-komfort og makstrykk på 180 bar 
og maks 648 l/t. Leveres med slangetrom-
mel med slangefører, innfellbar sveiv og 12 
m stålforsterket slange av messing, mano-
meter, integrert tank med doseringskon-
troll, justerbar flatstråledyse, rotordyse av 
slitesterk keramikk, antidrillhurtigkobling på 
pistolen og oppbevaringsrom for dyser.

Art.nr. RE01 011 4531

RE 150 PLUS

Kraftig høytrykksvasker med PLUS-komfort 
og makstrykk på 180 bar og maks 612 l/t. 
Leveres med slangetrommel med slange-
fører, sammenleggbar sveiv og 12 m stål-
forsterket slange, høytrykkspumpe av 
messing, manometer, integrert tank med 
doseringskontroll for rengjøringsmiddel, 
justerbar flatstråledyse, rotordyse av slite-
sterk keramikk, oppbevaringsrom for dyser.

Art.nr. RE01 011 4502

høytrykksvaskere
—  

STIHL høytrykksvaskere

VED ARBEID MED 
RENGJØRINGSMIDLER 

UTENDØRS OPPFORDRER 
VI TIL Å FØLGE DE LOKALE 

FORSKRIFTENE FOR UTSLIPP 
MED AVLØPSVANNET.

Bilsjampo & voks 

Art.nr. 0782 516 9300

Skumdyse 

Art.nr. 4910 500 9601

Felgvask 

Art.nr. 0782 516 9400

bilrengjøringssett

Art.nr. 4910 500 6101

husk rengjørings-
midler og tilbehør!
se hele utvalget på 
stihl.no 



motorsager til skogbruk 
—
Motorsagene fra STIHL er i hjertet av vår over 90 år lange historie. Gjennom erfaring, kontinuerlig forbedring 
og høyt fokus på kvalitet utvikler vi motorsager og utstyr som takler alle typer trevirke og alle typer oppgav-
er. Med en motorsag fra oss har du en arbeidshest som varer og varer. Service, reparasjon, tilbehør og reser-
vedeler får du hos våre forhandlere.   
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STIHL motorsager

*Tom tank, uten kjede og sverd 

gi motorsagen lang levetid

Regelmessig vedlikehold gjør at maskinen din 
opprettholder maksimal ytelse, og forlenger 
levetiden. Scan QR-koden og se hvordan arborist 
Felixia Banck gjør sitt daglige vedlikehold.

MS 271

50,2 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 5,6 kg*

Allsidig og robust motorsag for kapping av ved. Praktisk 
allrounder for bønder, landskapspleiere, bygningsarbeidere 
og snekkere. MS 271 har luftfiltersystem med forutskilling gir 
lange brukstider for filteret, verktøyløse tanklokk for enkel 
påfylling, samt rask servicetilgang. Leveres med 35 cm Light 
04-sverd og .325"-RS Pro-kjede for svært høy skjæreeffekt.

Art.nr. 1141 200 0666

MS 241 C-M

42,6 cm3 • 2,3 kW / 3,1 hk • 4,5 kg*

Lett proffsag med helelektronisk motorstyring. Drivstoff-
doseringen reguleres elektronisk og tilpasses til omgivelsene. 
Motorsagen har dermed alltid optimal motoreffekt. Utstyrt 
med langtids luftfiltersystem og minnefunksjon for rask 
oppstart etter arbeidspauser. Leveres med 35 cm sverd og 
3⁄8" PS-kjede.

Art.nr. 1143 200 0258

MS 241 C-M VW 
Med forgasservarme og håndtaksvarme. 
Art.nr. 1143 200 0261       

MS 261 C-M

50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 hk • 4,9 kg*

Rask, sterk og intelligent proffmotorsag med M-Tronic. Driv-
stoff-forbruket justeres helelektronisk og automatisk etter for-
holdene. Perfekt til tynning, felling, kvisting og kapping av 
tynne til middels tykke trær. Leveres med 35 cm Light 
04-sverd og .325"-RS Pro-kjede for svært høy skjæreeffekt.

Art.nr. 1141 200 0646

MS 261 C-M VW 
Med forgasservarme og håndtaksvarme. 
Art.nr. 1141 200 0650



MS 362 C-M

59,0 cm3 • 3,5 kW / 4,8 hk • 5,6 kg*

Kraftig motorsag som er meget godt egnet til arbeid med mid-
dels tykke trær. Langtids luftfiltersystem med HD2-filter gir lang 
brukstid. STIHL M-Tronic sørger for kontinuerlig optimalisert 
motoreffekt og enkel start takket være én enkelt startposisjon 
samt stoppknapp-funksjon. Kommer med mistesikre muttere på 
kjededrevdekselet. Leveres med 40 cm Light 04-sverd og 3/8" 
RS-kjede. 

Art.nr. 1140 200 0717

MS 362 C-M VW
Med forgasservarme og håndtaksvarme. 
Art.nr. 1140 200 0720 

MS 462 C-M VW

72,2 cm3 • 4,4 kW / 6,0 hk • 6,1 kg

Den letteste og rappeste motorsagen i 70-kubikk-klassen, med 
ekstremt godt vekt-/effektforhold og fantastisk akselerasjon. 
Passer til kvisting og kapping av mellomstort trevirke. Kommer 
med STIHL M-Tronic for optimal motoreffekt i alle moduser, 
samt varme i håndtaket og forgasservarme. Leveres med 50 cm 
sverd og 3/8" RS-kjede. 

Art.nr. 1142 200 0029

*Tom tank, uten kjede og sverd 
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STIHL motorsager

MS 400 C-M 

66,8 cm3 • 4,0 kW / 5,4 hk • 5,8 kg*

Verdens første motorsag med magnesiumstempel for utmer-
ket vekt-/ytelsesforhold samt høy akselarasjon. MS 400 har 
høy skjæreytelse for profesjonell bruk i skogen og er ideell 
for felling og bearbeiding av mellomstore trær. Langtids luft-
filtersystem med HD2-filter gir lang brukstid. Utsyrt med STIHL 
M-Tronic for optimal ytelse, mistesikre muttere og verktøyløst 
tanklokk for enkel påfylling av drivstoff. Leveres med 45 cm 
sverd og 3/8" RS-kjede. 
  
Art.nr. 1140 200 0470

først med 
magnesium-

stempel!

MS 500i W

79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 6,3 kg*

Den første motorsagen med elektronisk driv-stoffinnsprøytning, 
STIHL Injection, og det beste vekt-/effekt-forhold på markedet. 
Optimalt egnet til kapping og bearbeiding av hardt tremateriale 
takket være den lette konstruksjonen og utmerket akselerasjon. 
MS 500i har optimerte støtklør, HD2-filter med svært god filtre-
ringsevne, mistesikre muttere på kjedehjuldeksel og verktøyløst 
filterdeksel, mengderegulerbar høyeffekts oljepumpe for høy 
mateytelse, verktøyløst tanklokk for enkel påfylling av drivstoff. 
Leveres med 50 cm sverd og 3/8" RS-kjede. 

Art.nr. 1147 200 0003

først med
injeksjon!



få økt skjæreeffekt 
med hexa upgrade KIt

Med STIHL Hexa Kit kan du oppgradere din STIHL motorsag til det 
profesjonelle Hexa-skjæresystemet, et patentert skjæresystem fra 
STIHL som setter en ny standard innen skjæreeffekt, sliping og levetid. 

Med den innovative slipingen av Hexa-kjedet får du opptil 10 % høyere 
skjæreeffekt sammenlignet med 3/8" Rapid Super-kjedet. Formen 
på skjæretennene og filen er optimalt tilpasset hverandre, og mulig-
gjør svært enkel og jevn ettersliping med tilnærmet perfekt resultat. 
Hexa-kjedet gjør arbeidet raskere, og kjedet holder seg skarpt lenger. 
Sammenlignet med andre sagkjeder, trenger Hexa-kjedet å slipes mye 
sjeldnere og det har lengre levetid, slik at du får maksimal ytelse i ar-
beid. Hexa Kit fås til sverdlengde 40, 45 og 50 cm i 1,6 mm. 

STIHL Hexa Kit innholder:

• 2 x STIHL 3/8" Rapid Hexa-kjeder
• 1 x STIHL Hexa-fil
• 1 x STIHL trehåndtak til HEXA-fil

STIHL motorsagtilbehør
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service KIt

Service Kit inneholder luftfilter, tennplugg og 
bensinfilter slik at du kan ta det regelmessige 
vedlikeholdet av motorsagen din selv. Finn riktig 
Service Kit for din motorsag på stihl.no eller spør 
din forhandler. 

cut KIt

Cut Kit er en sverd- og kjedepakke 
som inneholder ett sverd og to 
kjeder. Finn riktig Cut Kit for din 
motorsag på stihl.no eller spør din 
forhandler. 

2 i 1-fil

Praktisk verktøy for sliping av ten-
ner og ryttere i samme operasjon. 
Perfekt for rask sliping i feltet. 

stell og vedlikehold

Se hvordan du 
filer kjedet 
med hexa-filen



FS 411 C-EM

41,6 cm3 • 2,0 kW/2,7 hk • 8,7 kg*

Gresstrimmer og ryddesag for landskapspleie i seigt gress. Kom-
mer med STIHL 4-punkts-antivibrasjons-system, STIHL Easy2Start, 
enhånds multifunksjonskontroll, ergonomisk tohåndsstyre, verktøyløs 
grepsinnstilling, STIHL 2-MIX motor og STIHL M-Tronic. Leveres med 
universalselen ADVANCE PLUS og skjæreverktøy; trådhode, trekant-
kniv og sirkelsagblad.

Art.nr. 4147 200 0426

ryddesager
—
For rydding av kratt eller tynning av tynne trestammer er STIHL ryddesager en perfekt partner for jobben. 
Med utskiftbart skjæreutstyr og en komfortabel bæresele gjør du arbeidet til en lek!       

* Tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel

STIHL ryddesager
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nyhet!

FS 410 C-EM K

41,6 cm3 • 2,0 kW/2,7 hk • 8,5 kg*

Ryddesag som er egnet for rydding av for eksempel kratt og smale 
ungtrær. Kommer med STIHL 4-punkts antivibrasjonssystem, STIHL 
Easy2Start, enhånds multifunksjonskontroll, ergonomisk tohåndssty-
re, verktøyløs håndtaksjustering og STIHL 2-MIX motor. Vår beste 
ryddesagsele ADVANCE X-TREEm, med mange justeringsmu-
ligheter, følger med, samt sirkelsagblad. 

Art.nr. 4147 200 0383

inkl. universal-
sele og tre 
skjæreverktøy

Se hvordan du 
feller bakover 
med ryddesag

inkl. sele og 
sirkelsagblad



FS 461 C-EM 

45,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 8,7 kg*

Kraftig trimmer egnet for bruk innen landskapspleie. Kommer med STIHL 
4-punkts antivibrasjonssystem, enkel start med Easy2Start, enhånds multi-
funksjonskontroll, ergonomisk tohåndsstyre, verktøyløs håndtaksjustering, 
STIHL 2-MIX motor og M-Tronic. Leveres med AutoCut trådhode og 
ADVANCE X-TREEm sele. 

Art.nr. 4147 200 0380

ytterligere versjoner:
FS 460 C-EM K  (avbildet)
Ryddesag med kort skaft og ergonomisk tohåndsstyre. Leveres med 
sirkelsagblad og ADVANCE X-TREEm sele. 

Art.nr. 4147 200 0345
 
FS 460 C-EM KW
Ryddesag med kort skaft, og håndtaksvarme for 
komfortable økter i kaldt vær. Leveres med sirkelsagblad  
og ADVANCE X-TREEm sele.

Art.nr. 4147 200 0381

* Tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
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EFFEKTIVt ARBEID TAKKET
VÆRE STOR KLIPPEDIAMETER

Utstyrt med trådverktøy har ryddesagene FS 361 C-EM, 
FS 411 C-EM og FS 461 C-EM en spesielt stor klippe-
diameter på opptil 520 mm. Dette gir rask fremdrift og 
høy effektivitet ved arbeid over store arealer.

Profftips

Våre ryddesager med K i modell-navnet er 
laget for bruk i skog. De har kort skaft, en flat 
girvinkel, og et styre til svært nøyaktig føring 
under arbeidet.

STIHL ryddesager



Skjæreverktøy

Vi i STIHL utvikler og produserer selv skjære-
verktøyet til våre trimmere og ryddesager. Hver 
enkelt type skjæreverktøy er skreddersydd for alltid 
å gi maksimal skjæreeffekt til det aktuelle formålet. 
For din egen og andres sikkerhet anbefaler vi å 
alltid bruke STIHL originale skjæreverktøy på din 
STIHL trimmer eller ryddesag. Se stihl.no eller vår 
hovedkatalog for full oversikt.

Skogssele 
ADVANCE PLUS 

Skogssele som gir stor bevegelsesfrihet 
ved bruk av ryddesag, kan også brukes 
med verktøysekk. Passer til FS 91 - FS 561.

Art.nr. 4147 710 9015

Universalsele 
ADVANCE PLUS 

Universalsele for bruk ved rydding av gress 
og kratt. Passer til FSA 90 - FSA 135 og FS 
50 - FS 561.

Art.nr. 4147 710 9014

Ryddesagsele 
ADVANCE X-TREEm 

Svært komfortabel ryddesagsele som 
kan justeres både i midjen, rygglengden 
og på skulderstroppene. Egnet for lange 
arbeidsøkter med ryddesag. Kan benyttes 
av både menn og kvinner på grunn av de 
mange justeringsmulighetene, med trinnløs 
fordeling mellom hofte og skuldre. Passer 
FS 89-FS 561, samt FSA 90 og FSA 135. 

Art.nr. 0000 710 9001
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STIHL ryddesagtilbehør

KombikanneR 

Praktiske kombikanner for bensin og olje.

5 l (bensin) + 3 l (olje)
Art.nr. 7001 881 0101

3 l (bensin) + 1,5 l (olje)
Art.nr. 0000 881 0124

Care & Clean KIT FS PLUS

Rengjørings- og pleiesett til trimmere og ryddesager. 
Inneholder Multispray 400 ml., FS Superlub 80 g. og 
Varioclean 500 ml. 

Art.nr. 0782 516 8602

motomix miljøbensin 

Ferdigblandinget miljøbensin STIHL MotoMix 1:50 
for alle STIHL 2-MIX og 4-MIX motorer. Gir opitmal 
kraftutfoldelse, de beste kaldstartegenskapene og 
maksimal akselerasjon. Oljen er fullstendig biologisk 
nedbrytbar. Lang lagringstid på minst to år. Bensin 
og motorer er tilpasset hverandre, og er testet ut i 
omfattende tester på alle tenkelige bruksområder.



CLASSIC skogsjakke

Skogsjakke i slitesterkt vann- 
og smussavvisende materiale. 
Praktisk lufting i ryggen. Noe 
lenger i ryggen enn foran for 
ekstra beskyttelse.  

Str. 42/44 - 62/64 
Art.nr. 7001 883 0444-64

Advance X-VENT

Lett og pustende arbeidsjakke i 
vann- og smussavvisende mate-
riale. God ventilasjon, spesielt 
egnet for sommertemperaturer 
eller høy fysisk aktivitet. 

Str. S - XXL 
Art.nr. 0088 335 1003-07

advance X-TREEm

Jakke utviklet eksklusivt for STIHL, 
med mange praktiske detaljer. 
Produsert i høyelastiske ProElast-
materiale for optimal bevegelsesfri-
het og pusteevne. Festemuligheter 
for håndsagbeskyttelse. Også egnet 
for kvinner.  
 
Str. XS - XXL  
Art.nr. 0088 335 0802-07

advance X-TREEm

Vernebukse med en unik komfort. 
Materialet ProElast beholder elastisiteten 
over tid. Optimalt egnet for klatring og 
bruk under ekstreme forhold. Mykt og 
hurtigtørkende fór. Også egnet for 
kvinner. Med 6-lags verneinnlegg kl. 1. 
 
Str. XS - 3XL  
Art.nr. 0088 342 1602-08

advance X-shell

Eksklusivt utviklet for STIHL av 
Schöffel. Elastisk og varm, egnet for 
høst/mild vinter. Vannavvisende og 
pustende softshellstoff.

Str. XS - XXL 
Art.nr. 0088 335 1202-07

sikkerhet kler deg!
—
Verneutstyr kan beskytte deg dersom uhellet skulle være ute, og er en essensiell del av arbeid med maskiner. 
Vårt verneutstyr er komfortabelt å ha på, og holder den samme høye kvaliteten som våre maskiner. Vi tilbyr et 
bredt utvalg verneklær i normale, korte eller lange størrelser, slik at du skal være sikker på å finne en modell 
og størrelse som passer deg. Se vår hovedkatalog eller stihl.no for størrelsesguide og fullstendig sortiment.      

Function Ergo

Vernebukse av robust materiale for 
lang holdbarhet, og lufteglidelåser. 
Med verneinnlegg kl. 1. 

Str. S - 3XL 
Art.nr. 0088 342 1103-08
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STIHL personlig verneutstyr

advance x-light

Produsert i vårt egenutviklede, ultra-
lette og svært pustende verneinn-
leggsmateriale AVERTIC™ pro lite. 
Med 6-lags verneinnlegg kl. 1, opptil 
20 % lettere enn tidligere tilsvarende 
materiale.

Str. S - 3XL 
Art.nr. 0088 342 1403-08

 

 

Advance X-FLEX

Produsert av vårt egenutviklede, ultra-
lette og ekstremt pustende verneinn-
leggsmateriale AVERTIC™ pro lite. Lange 
lufteåpninger bak, og ekstra beskyt-
telse nederst. Med 6-lags verneinnlegg 
kl. 1, opptil 20 % lettere enn tidligere 
tilsvarende materiale.

Str. XS - 3XL 
Art.nr. 0088 342 1202-08 

 

 



hjelmsett 
G3000

Komplett med hørselvern, 
etset visir og nakke- 
beskyttelse. God  
ventilasjon og vendbar  
hjelminnredning.

Art.nr. 7001 884 0160

motorsag-Lærstøvler
ADVANCE GTX

Robust og vanntett lærstøvel med 
pustende GORE_TEX®-membran. 
Ergonomiske og absorberende inn-
leggssåler, samt sklisikker såle.    

Str. 39 - 48 
Art.nr. 0088 532 0339-48

X-FIT Strikket genser
 

Varm og myk strikket genser i 100 % 
ull, antrasitgrå. Med høy hals, borrelås, 
tommelhull med kontrastsøm og for-
sterkninger i Keprotec på albuene. 
 
Str. S - XXL 
Art.nr. 7001 884 5407-11

motorsag-Lærstøvler
DYNAMIC RANGER

Behagelig og vannavstøtende lærstøvel 
med høy komfort. Tekstilfóring og sterke 
kroker til skolissene. Med stålkappe og 
verneinnlegg, og sklisikker såle.   
 
Str. 36 - 50 
Art.nr. 0088 532 0536-50

hjelmsett
advance x-vent

Komplett med hørselvern, 
etset netting med godt lys-
gjennomslipp, samt rattjustering 
i nakken. Kommer også som 
Bluetooth®-variant. 

Art.nr. 0000 888 0805

Ved normal bruk holder hjelmen 
i ca. fem år før den må byttes ut. 
Utsettes den for sollys, slag eller 
skader bør den byttes ut oftere. 
Ta vare på din viktigste ressurs - 
hodet ditt!      

DYNAMIC SENSOLIGHT 

Komfortable arbeidshansker 
av saueskinn og tekstil.  

Str. S (8) - XL (11) 
Art.nr. 0088 611 0808-11

ADVANCE Ergo  

Arbeidshanske i skinn, tekstil på 
overside. Demping i håndflaten.  

Str. M (9) - XL (11) 
Art.nr. 0088 611 0409-11

TIMBERSPORTS® HØRSELVERN 

Hørselvernbøyle i TIMBERSPORTS®-
design med polstret hodebøyle og 
myke puter. Kommer også i mindre 
utgave til barn. 

Art.nr. 0000 884 0546

23

STIHL personlig verneutstyr

hjelmsett
ADvance x-forest

Komplett med hørselvern og etset 
netting med godt lysgjennomslipp. 
Kommer med nakkebeskyttelse 
og god ventilasjon. Kan benyttes 
med ADVANCE ProCOM øreklok-
kesett (kjøpes separat). 

Art.nr. 7001 888 0800

nyhet!



br 600

32 (N) • 64,8 cm3 • 10,3 kg*

Ekstremt kraftig ryggbåret blåser med stor blåseeffekt. 

Art.nr. 4282 200 0023

sh 86 C-E

27,2 cm3 • 5,8 kg*

Kombinert blåse- og sugeaggregat med svært sterk 
sugekraft, optimal for rydding av store flater. Utstyrt med 
STIHL antivibrasjonssystem og STIHLEasy2Start. Blåserør 
med rundt og flatt munnstykke, samt støvreduserende 
sugepose følger med. 

Art.nr. 4241 011 0933

rengjøring med blåsere og løvsuger
—  

br 800 C-E

41 (N) • 79,9 cm3 • 11,7 kg*

Den kraftigste blåseren fra STIHL, med STIHL Easy2Start 
og brystbelte. Praktisk sidestart gjør det enkelt å starte 
den mens du har den på ryggen, og trinnløs justering av 
blåserøret forenkler arbeidet. 

Art.nr. 4283 200 0001

br 700 

35 (N) • 64,8 cm3 • 10,9 kg*

BR 700 kommer med justering av håndtakets posisjon uten 
bruk av verktøy og trinnløs justering av blåserør. 

Art.nr. 4282 200 0024
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STIHL rengjøring

*Vekt uten drivstoff, komplett sammensatt

Kraftige, bensinblåsere som effektivt rengjør BR 600, BR 700 og BR 800 kommer alle med mykt håndtak, 
ergonomisk tohåndsstyre, STIHL antivibrasjonssystem, ergonomiske,  brede skulderseler, hoftebelte, STIHL 
4-MIX®-motor, enkel start, samt trinnløs og låsbar gasspak med stoppknapp.

2 i 1



forlenger 
(Til HT-KM, 1 m.) 
Art.nr. 4140 710 7131 

kombimaskiner
—
Med en KombiMaskin fra STIHL kan du bruke samme maskin til en rekke ulike arbeidsoppgaver, bare ved 
å skifte verktøyet. Da kan du spare både penger og plass. Velg mellom bensin- eller batteridrevet motor. 

KM 131 R

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,4 kg* 

Bensindrevet kombimaskin for brukere 
med høye krav til ytelse. Kommer 
med praktisk rundhåndtak med godt 
grep og STIHL 4-MIX-motor. Kan ikke 
brukes med FSB-KM.

Art.nr. 4180 200 0589 

KM 131

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,8 kg* 

Bensindrevet kombimaskin med 
ergonomisk tohåndsstyre som gjør 
den behagelig å jobbe med for en 
rekke ulike oppgaver. Kommer med 
STIHL 4-MIX-motor.
    
Art.nr. 4180 200 0587 

Trimmer 
FS-KM
Art.nr.
4180 200 0690

børste 
kb-KM
Art.nr. 
4601 740 4905

blåser 
bg-KM
Art.nr. 
4606 740 5000

krattskjærer 
FH-KM
Art.nr.
4243 740 5006

grensag 
HT-KM
Art.nr. 
4182 200 0160

ugressblad 
rg-KM
Art.nr.
4180 740 5006

kantskjærer  
FcS-KM
Art.nr.
4180 740 5008

kantskjærer 
Fcb-km
Art.nr.
4180 740 5002

feietrommel 
kw-KM
Art.nr.
4601 740 4904

kultivator 
bf-KM
Art.nr.
4601 740 5000

hekksaks
hl-KM
Art.nr.
4243 740 5003

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg**

Optimalt balansert batteridrevet Kombi-
Maskin, egnet for allsidige oppgaver 
med et bredt sortiment av verktøy. 
Klargjort for STIHL Connector 2 A. 
Kan ikke brukes med FSB-KM. 
Anbefalt batteri: AP 300 S. 
 
Art.nr. FA02 011 6800
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*Vekt uten drivstoff       **Vekt uten batteri

hvorfor velge 
kma 135 r? scan 
og se video 



advance procom
—
Vil du jobbe smartere og sikrere i skogen, og ha full oversikt over teamet? Med STIHL ADVANCE ProCOM 
kommunikasjonssystem kan du kommunisere tydelig og effektivt også under arbeid i støyende omgivelser. 
Det smarte hørselvernet støtter direkteforbindelse med inntil 15 andre headset, og det har en rekkevidde 
på inntil 600 meter. Ved hjelp av Bluetooth® kan du også bruke smarttelefonfunksjoner.

Hørselvernbøyle 
ADVANCE ProCOM

Art.nr. 0000 884 0544

Talestyring av smart-
telefonen kan brukes via 
tastetrykk på headsettet.

Ved hjelp av Intercom 
Mesh-teknologi kan inntil 16 
personer kobles sammen i 
et nettverk med ADVANCE 
ProCOM.

Direkte forbindelse mellom 
headsettene innenfor en 
avstand på opptil 600 m. 
Hvert headset fungerer 
også som en forsterker. 

Det er mulig å høre lyder 
fra omgivelsene også med 
headsettet på. Maskinstøy 
dempes aktivt av effektiv 
filtrering.

Utstyrt med SNR 31 
dempeeffekt for ekstremt 
god lyd-demping og 
støydemping.

Headsettet har beskyttelses-
klasse IP 64 som betyr at 
svette, smuss og regn ikke 
kan skade elektronikken.

Teknologi

Enkel betjeningslogikk med 
store, ergonomiske knapper 
som er enkle å skille fra 
hverandre.

Du kan føre telefonsamtaler 
via Bluetooth® fra 
smarttelefonen.

Mulighet for kobling av 
håndbårne radioer via 
Bluetooth® for forlengelse 
av rekkevidde og til 
kommunikasjon med 
personer som ikke benytter 
ADVANCE ProCOM.

Komfort underholdning

STIHL ADVANCE PROCOM APP

Med ADVANCE ProCOM-appen kan du
administrere det smarte hørselsvernet og 
tilhørende funksjonaliteter. Hovedalternativene på 
hørselsvernet kan betjenes per knappetrykk, mens 
du du foreta videre innstillinger via appen.
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Hjelmsett 
ADVANCE X-Vent 
ProCOM

Art.nr. 0000 888 0813

Øreklokkesett 
ADVANCE ProCOM 

Art.nr. 0000 889 8011

ProCOM

FM-radio er integrert slik 
at du kan høre radio mens 
du jobber.

Lytt til musikk, podcast eller 
radio via Bluetooth® fra 
smarttelefonen.



100 % fornøyd 
eller pengene tilbake!

Fornøyde kunder er viktig for oss! Prøv maskinen hjemme i syv dager etter kjøps-
dato, og få pengene tilbake dersom du ikke er 100 % fornøyd. Gjelder maskiner fra 
STIHL. Maskinen må være hel, funksjonell og rengjort ved tilbakelevering. Kvittering 
må fremvises. Gjelder ved tilbakelevering i samme butikk som maskinen ble kjøpt, og 
innen syv dager etter kjøpsdato. 



DIN LOKALE stihl FORHANDLER:

stihl norge  
—
Vil du ha tips og råd, produktinformasjon, nyheter, inspirerende videoer, 
spennende konkurranser og mye mer? Da er vi tilgjengelige for deg - 
rett i lommen - via sosiale medier, våre nettsider eller vår STIHL app.  

Produsert av Andreas Stihl AS, Sandefjord 2023. Med forbehold om trykkfeil, endring i sortiment og prisendringer. 
Enkelte varer lagerføres ikke av alle butikker. Prisene i prislisten er veiledende inkl. mva., avvik kan forekomme. 

STIHL app

kataloger og Priser 

sosiale medier

stihl.no
stihlpro.no

stihlgarden.no
stihlallinclusive.no 

nettsider

STIHL produkter kan ikke kjøpes hvor som helst. Vi selges kun gjennom serviceytende fag-
forhandlere, for å garantere at du får kompetent rådgivning og personlig service.  Gjennom 
våre autoriserte verksteder kan vi også garantere deg den beste hjelpen med vedlikehold 
eller reparasjon av dine maskiner. Handler du STIHL på nett bør du sjekke at forhandleren er 
registrert på våre nettsider. 

forhandlere

youtube


