
hagemaskiner og 
¡MOW® robotklippere
—
Les mer på stihlgarden.no

For komplett sortiment, se stihl.no



BATTERIMASKINER FOR ALLE BRUKSOMRÅDER
—
Stell av hage, tomt eller skog stiller krav til både mennesker og maskiner. Batterimaskiner gir lav vekt, behagelig 
lydnivå og ingen utslipp. Med våre batterisystemer har vi løsningen for alle oppgaver du måtte ha på tomten. 

Batterimaskinene er komfortable i bruk og har lang driftstid. Med batterikraft fra STIHL får du alltid pålitelig 
ytelse. Fordelene ved batteri er mange. Maskinene er støysvake, kostnadseffektive og ergonomiske, og du 
slipper å bekymre deg for skadelige utslipp. Vi har delt inn i tre ulike batterisystemer; AS, AI og AK. Batteriene 
i AS- eller AK-systemet kan brukes i alle maskiner i det samme systemet. Maskinene får du kjøpt som sett med 
batteri og lader, eller kun maskin dersom du allerede har tilbehøret fra før.

gta 26

Hendig grensag for beskjæring av grener 
opptil Ø 60-80 mm. Kjedebeskyttelse som 
kan vippes opp, og betjeningsbrytere som kan 
benyttes av både høyre- og venstrehendte. 
Leveres med batteri, lader, oppbevaringsveske og 
STIHL Multiolje Bio.   

Art.nr. GA01 011 6918

HSA 26 

2 i 1-maskin for rask og effektiv trimming av gress-
kanter og små busker. Knivene skiftes enkelt uten 
bruk av verktøy. Leveres med batteri, lader, to 
ulike kniver og oppbevaringsveske.

Art.nr. HA03 011 3516

STIHL BATTERI

as-systemet
—
Batterisystemet STIHL AS-system består av 
lette maskiner som ligger godt og balansert i 
hånden, og er perfekte for de små oppgavene 
i og rundt huset. Kraften kommer fra et STIHL 
AS lithium-ion-batteri. 

sea 20

Håndholdt og kompakt støvsuger, som er perfekt 
for hjemmet, bilen, campingvognen eller i båten. 
Leveres med batteri, lader, oppbevaringspose og 
ulike tilbehør for ulike bruksområder.  

Art.nr. SA03 011 7315

kommer
i 2023!
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nyhet!



FÅ UNNA SMÅJOBBER I HAGEN
—
Maskinene i AI-serien er lette og enkle å bruke, perfekt for mindre jobber eller små hager. 18-voltsbatteriet 
er integrert i maskinen, og lader følger med. Maskinene er stillegående, og har en aktiveringsnøkkel som må 
stå i for at de kan starte - slik at du enkelt kan sikre at maskinen ikke startes av barn for eksempel. Du vil bli 
overrasket over hvor stor effekt disse nette maskinene har! 

*Avhengig av temperatur og materiale

STIHL BATTERI Ai-serien
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BGA 45 

Lett blåser som kan brukes for å fjerne løv, flis, grus eller lett, 
tørr snø. Kommer med praktisk veggfeste for oppbevaring, 
runddyse samt LED-display som viser batteristatus. Stille-
gående blåser som kan brukes uten hørselvern. 
Driftstid: 10 min.*

Art.nr. 4513 011 5901  

HSA 45

Kompakt og ergonomisk hekktrimmer. Svært enkel og lett å 
arbeide med, og kan brukes uten hørselvern. Kommer med 
LED-display som viser batteristatus, integrert kuttbeskyttelse og 
enkeltslipte kniver med 24 mm. tannavstand. Driftstid: 40 min.*

Art.nr. 4511 011 3501

FSA 45

Lett gresstrimmer for områder der gressklipperen 
ikke kommer til, eller mindre gressarealer. Kommer 
med justerbart riggrør som passer ulike kropps-
typer, og har LED-display som viser batteristatus. 
Du kan enkelt bytte mellom PolyCut-kniv og tråd 
uten å bytte skjærehode. Stillegående og kan 
brukes uten hørselvern, men visir eller vernebriller 
anbefales for din sikkerhet.  
Driftstid: 20/12 min.*

Art.nr. 4512 011 5701           



BGA 57 

Blåser med mykt grep, som ligger perfekt i hånden, og en 
meget stillegående motor. Blåserøret er justerbart etter 
kroppslengde. Driftstid: 22 min.* / 760 m2.

Art.nr. 4523 011 5964

Sett med AK 20 batteri og AL 101 lader
Art.nr. 4523 011 5978
          

ett batteri passer alle maskiner 
—
Med utvalget i AK-systemet har du alle maskinene du trenger til ulike typer hage-
arbeid. Maskinene er stillegående og du trenger ikke hørselvern, men vi anbefaler 
visir eller vernebriller. Bruk også godkjent verneutstyr ved bruk av motorsag. Alle 
AK-batteriene kan kombineres med alle maskiner i AK-systemet. Maskinene er godt 
balansert, og bidrar til å gjøre arbeidet til en lek!  

BGA 60 

60 % høyere blåsekraft enn BGA 57. Du får dekket et større 
område på kortere tid. Godt balansert blåser med trinnløs 
hastighetsregulering, som kommer med beskyttende metall-
ring rundt blåserørets åpning. Driftstid: 16 min.*  / 900 m2.     

Art.nr. BA04 011 5904

Sett med AK 30 batteri og AL 101 lader
Art.nr. BA04 011 5948   

STIHL BATTERI AK-systemet

SHA 56 

Praktisk 2 i 1-maskin til oppsuging av løv 
og hekkavklipp, samt til å blåse sammen 
blader og gress. Løvsugeren kan raskt og 
enkelt gjøres om til blåser uten bruk av 
verktøy. Oppsamlerpose med glidelås for 
enkel tømming, samt blåserør følger med. 
Driftstid: 25 min.* / 75 m2 / 600 m2.       

Art.nr. SA02 011 7104

Sett med AK 20 batteri  og AL 101 lader
Art.nr. SA02 200 0001

*Avhengig av temperatur og materiale

Scan QR-koden med 
mobilkameraet og 
se BGA 57 i bruk 
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nyhet!
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hla 56

Lett og stillegående hekksaks med langt skaft. 
Enkeltsidig dråpeformet kniv med trinnvis justerbar 
knivbladvinkel fra -45o til +90o. Totallengde 210 cm. 
Kan legges sammen ved transport og oppbevaring.
Driftstid: 100 min.* / 380 m2. 

Art.nr. HA01 011 2904 
     
Sett med AK 20 batteri og AL 101 lader
Art.nr. HA01 200 0005

STIHL BATTERI AK-systemet

HSA 50 

En lett hekksaks med meget god skjærekraft. Enkel 
å bruke, og svært stillegående, så hørselvern er ikke 
nødvendig. Kniven skjærer begge veier, som gjør den 
meget effektiv. Driftstid: 50 min.* / 175 m2.            

Art.nr. 4521 011 3534

Sett med AK 10 batteri og AL 101 lader
Art.nr. 4521 011 3548
                 

HSA 60 

Kraftig hekksaks med kropp som kan roteres og 
brukes i vertikal stilling for mindre belastning. Lave 
vibrasjoner og lavt lydnivå gjør maskinen behagelig 
å jobbe med. Driftstid: 70 min.* / 220 m2.            

Art.nr. 4521 011 3534

Sett med AK 10 batteri og AL 101 lader
Art.nr. HA06 011 3518
                 

nyhet! nyhet!

*Avhengig av temperatur og materiale *Avhengig av temperatur og materiale
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FSA 57

Brukervennlig og lett gresstrimmer for 
områder der gressklipperen ikke kommer 
til. Kommer med trådhode med klippe-
diameter 280 mm., men kan også brukes 
med PolyCut 3-2 plastkniver (tilbehør). 
Driftstid: 25 min.* / 625 m / 125 m2.         

Art.nr. 4522 011 5734

Sett med AK 10 batteri 
og AL 101 lader
Art.nr. 4522 011 5748                

FSA 60 R

Kraftig gresstrimmer, utstyrt med tråd-
hode med klippediameter på 350 mm., 
mykt grep, og justerbart teleskophåndtak. 
Kan også brukes med PolyCUt 3-2 plast-
kniver (tilbehør). Driftstid: 30 min.*  / 
1 250 m / 250 m2.         

Art.nr. FA04 011 5704

Sett med AK 20 batteri 
og AL 101 lader
Art.nr. FA04 011 5748

se video av 
fsa 57 i bruk 



RMA 235

Lett og smidig gressklipper med lav vekt, meget enkel å 
håndtere. Perfekt for plener opptil 300 m2.* Kan brukes med 
eller uten oppsamler. Gressklipperen har fem klippehøyde-
nivåer, og sammenleggbart styre for praktisk oppbevaring. 
Klippebredde 33 cm. 

Art.nr. 6311 011 1411

Sett med AK 20  batteri og AL 101 lader     
Art.nr. 6311 200 0011

RMA 339 C

Gressklipper med komforthåndtak, perfekt til små og mellom-
store gressplener. Kan brukes med eller uten oppsamleren, 
som har nivåindikator. En stillegående og lettstartet gress-
klipper som kan brukes uten hørselvern og er uten utslipp.  
Klippebredde 37 cm. 

Art.nr. 6320 011 1420

Sett med AK 20  batteri og AL 101 lader
Art.nr. 6320 011 1442

gressklippere og plenlufter
—

STIHL BATTERI AK-systemet

2 i 1

*Med anbefalt batteri i settet. 
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RLA 240

Plenlufter og vertikalskjærer som gir plenen din ekstra pleie. 
Perfekt når du vil fjerne mose og få en tettere og sunnere 
plen. Arbeidsbredde 34 cm, plenareal opptil 250 m2. Kan 
brukes med eller uten oppsamleren som rommer 50 liter. 
Anbefalt batteri: AK 30. 

Art.nr. 6291 011 6605         



MSA 60 C-B

Meget lett motorsag, perfekt for små oppgaver rundt huset, 
i hagen eller hytta. Motorsagen har trinnløs hastighetsjuste-
ring og lavt lydnivå, og kan brukes uten hørselvern, men husk 
vernebukser og vernestøvler. Kommer med 30 cm sverd og 
¼"-PM3-kjede for høy skjæreeffekt og rene kutt. 
Driftstid: 40 min.*  

Art.nr. MA04 011 5804

Sett med AK 20  batteri og AL 101 lader
Art.nr. MA04 011 5814
             

MSA 70 C-B

Lett og kompakt motorsag for stell av eiendommen eller 
enkle gjøremål. Motorsagen har 25 % bedre skjæreeffekt enn 
MSA 60 C-B. Optimalt balansert, lett å starte og lavt lydnivå. 
Husk vernebukser og vernestøvler ved bruk av motorsag. 
Kommer med 30 cm sverd og ¼"-PM3-kjede for høy skjære-
effekt og rene kutt. Driftstid 45 min.* 

Art.nr. MA04 011 5820

Sett med AK 30  batteri og AL 101 lader
Art.nr. MA04 011 5830

motorsager for mindre oppgaver
—

  

HTA 50 

Lett grensag med kraftig skjæreytelse 
for trepleiearbeid i høyden. Kommer 
med Light-sverd og 1⁄4" PM3-kjede og 
kjedestramming på siden, samt grenhake 
for enkel fjerning av avkapp fra treet, 
halvtransparent oljetank, ergonomisk 
betjening og delbart skaft for plassbespa-
rende transport og oppbevaring. Total-
lengde: 280 cm. Driftstid: 45 min.*      

Art.nr. LA02 011 6404 

Sett med AK 20 batteri 
og AL 101 lader
Art.nr. LA02 200 0002
         

STIHL BATTERI AK-systemet

nyhet! nyhet!

*Avhengig av temperatur og materiale
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større oppgaver med 
behov for mer kraft?

sjekk ut Batterisystemet 
AP-system på stihlpro.no 



AL 101 standardlader 
Art.nr. 4850 430 2520

AL 301 hurtiglader 
Art.nr. EA09 430 5500

tilbehør 
—
Ak-batterier

AK 10  batteri, 72 Wh, 0,8 kg    
Art.nr. 4520 400 6530

AK 20  batteri, 144 Wh, 1,2 kg    
Art.nr. 4520 400 6535

AK 30  batteri, 180 Wh, 1,3 kg    
Art.nr. 4520 400 6540

ladere

batteriTIPS
1    Hurtigladeren AL 301 kan           
       benyttes på AK-batteriene for 
       en vesentlig raskere ladetid. 

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.  

STIHL BATTERItilbehør
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FORLENGER TIL HTA 50 

Art.nr. LA02 820 5000

FOT TIL HTA 50 / HLA 56 

Art.nr. HA01 007 1000

      

hylster til gta 26

Art.nr. GA01 490 1700 

teleskopstang til HSa 26

Art.nr. HA03 710 7100 



rMI 422 

Robotklipper for gressplener opptil 
800 m2 og helling på maks. 35 %. 

Art.nr. 6301 012 1403

rMI 422 P 

Robotklipper for gressplener opptil 
1 500 m2 og helling på maks. 40 %. 

Art.nr. 6301 012 1407

rMI 422 PC

Med appstyring og smart home-
tilkobling, for opptil 1 700 m2 
og helling på maks. 40 %. 

Art.nr. 6301 011 1465

la en proff gjøre jobben!
—
Gi naboen konkurranse om den peneste gressplenen! Med en iMOW® robotklipper har du en proff gartner 
som tar hele jobben med å klippe og gjødsle. Plenen holdes i en jevn lengde, blir sunn og grønn, og du frigir 
tid til å gjøre andre ting. iMOW® robotklippere er sikret mot tyveri, og er forhåndsprogramert til å kjøre kun 
på dagtid, slik at nattaktive dyr får være i fred. iMOW® er utstyrt med regnsensor, støtsensor og Adaptive 
Slope Speed. Hvilken modell du bør velge er avhengig av størrelsen på gressplenen, hellingen og om du vil 
styre robotklipperen med app eller ikke. Spør forhandler om hjelp med valg av modell eller se imow.no.  

se hvordan du kan 
forberede hagen
din for en ¡MOW®    

CARE & CLEAN KIT 
TIL GRESSKLIPPERe

Rengjøringssett til iMOW® og 
gressklippere. Inneholder STIHL 
Multiclean, børste med skrape 
og en microfiberklut. 
 
Art.nr. 0782 516 8600

STIHL robotklippere

rMI 522 C

Med appstyring og smart home-
tilkobling, for opptil 2 100 m2 
og helling på maks. 40 %. 

Art.nr. 6305 011 1403

9

¡MOW®-TIPS

1    Ta med en skisse og bilder av hagen,  
       så vi kan hjelpe deg med rett modell.

2    Regelmessig rengjøring og service  
        gjør godt for maskinen.  

3   Velg klippeplan etter når du 
        ønsker å bruke hagen.
 

4  Trekk ut støpselet når det 
       tordner og lyner.



STIHL robotklippere

next generation 
¡MOW® 
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intelligent klipping.
imponerende resultat.
— 
Vi har utviklet neste generasjons STIHL robotklippere, og definerer dermed 
det helautomatiske plenstellet på nytt. Med modellene iMOW® og iMOW® 
EVO kombinerer vi svært innovativ teknologi og moderne design med vår 
velkjente kvalitet – fordi vi ønsker å gjøre plenstellet en helt ny opplevelse for 
deg. Et kraftig klippesystem, intelligent kjøreatferd, effektiv lading eller enkel  
betjening via MY iMOW®-appen – det er de mange gjennomtenkte detaljene 
som gjør iMOW®-robotklipperen til din perfekte og nesten uunnværlige hjelper 
i hagen. Slik gir klippingen deg mer fritid – nyt den med din nye iMOW®!



¡MOW® evo

STIHL robotklippere

¡MOW® 5
Opptil 1 500 m2

Art.nr. IA01 011 1406

¡MOW® 6
Opptil 3 000 m2

Art.nr. IA01 011 1436

¡MOW® 7
Opptil 5 000 m2

Art.nr. IA01 011 1466

¡MOW® 5 evo
Opptil 1 500 m2 
Art.nr. IA01 011 1416

¡MOW® 6 evo
Opptil 3 000 m2

Art.nr. IA01 011 1446

¡MOW® 7 evo
Opptil 5 000 m2

Art.nr. IA01 011 1476

nyheter!
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Den helautomatiske robotklipperen i moderne design 
klipper, maler opp og gjødsler i ett og samme arbeidstrinn. 
Tre frittsvingende kniver, elektrisk klippehøydejustering, 
kjørehastighet tilpasset situasjonen samt mestring av bakker 
med inntil 40 % helling sørger for et perfekt resultat.

Intuitive betjeningen via MY iMOW®-appen, mulighet for 
integrering med Smart Home, tale på maskinen samt visuell 
kommunikasjon via LED-lister sørger for enkel styring. 
Klippebredden på 28 cm,  kjørehastigheten på 0,45 m/s, den 
smarte hjemkjøringsfunksjonen samt effektiv lading sørger 
for korte aktivtider. Via MY iMOW®-appen kan klippeplaner 
tilpasses og klippingen begrenses til bestemte soner på 
plenen. Du får høy fleksibilitet og mye tid til bruk av hagen.

¡MOW®

Robotklipper med ytterligere smarte funksjoner sammenlignet 
med iMOW® 5, 6 og 7. Robotklipperen kontrolleres enkelt i 
appen med mobil kommunikasjon uansett hvor du befinner 
deg. Den store LED-matrisen med statusinformasjon på 
toppen av maskinen gjør den enda mer brukervennlig. 

For enda kortere klippetider og mer tid til å bruke plenen, 
klipper EVO-modellene i en kjørehastighet på opptil 0,5 m/s. 
iMOW® EVO klarer en makismal helling på opptil 45 %, som 
kan økes helt opptil 60 % med hjelp av iMOW® Upgrade Kit 
10, som også ytterligere forbedrer kjørekomforten på meget 
ujevne gressplener. EVO-modellene kan jobbe i team dersom 
du har en ekstra stor gressplen der én maskin ikke strekker til. 

led

matrix

nyheter!

led

matrix

led

matrix



RL 540

Meget effektsterk og lettkjørt bensindrevet plenlufter og 
mosefjerner, med kniver med doble blader og arbeids-
bredde 38 cm. Knivtilkobling og arbeidsdybde betjenes fra 
styret, som også kan legges sammen ved transport og opp-
bevaring. For plener opptil 2 000 m2.

Art.nr. 6290 011 3105 

RLE 240

Liten og praktisk elektrisk plenlufter og mosefjerner med 
oppsamler. Vertikalskjære-enheten sørger for at vann og 
næring trenger lettere ned i gressets røtter. Kommer med 
sammenleggbart styre, 20 doble kniver og arbeidsbredde 
34 cm. For plener opptil 500 m2.

Art.nr. 6291 011 5610

GHE 150

Kompakt, elektrisk flisekutter med effektiv motor, for mid-
dels kraftige kvister på opptil 35 mm. i diameter. Med sand-
wichkniver, to kammere og åpning i dekselet. Oppsamler 
kan kjøpes separat.  

Art.nr. 6008 011 1130

GHE 140 L

Kompakt, elektrisk kompostkvern med kraftig motor, for 
middels kraftige kvister på opptil 40 mm. i diameter. Med 
integrert avfallskuff, og stillegående og saktedreiende valse. 
Kan legges sammen, noe som er svært plassbesparende. 

Art.nr. 6013 011 1130

hagemaskiner for en vakker og ryddig hage
—
For å få en sunn plen med jevn tilvekst trenger den pleie og omsorg. En plenlufter brukes om våren for å fjerne 
mose og komprimert gress, og hjelper plenen med å puste. Etter opprydning i hagen må hageavfallet hånd-
teres. Kvist og hageavfall maler du opp med en av våre kraftige kompostkverner. Hagen din vil takke deg!    

STIHL hagemaskiner
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få tips om 
hvordan du 
anlegger din 
egen kompost 



RM 2 R

Smidig og effektiv bioklipper med ReadyStart, og akselvis 
klippehøydejustering for tilpasning i skråninger. Klippe-
bredde 46 cm. For plener opptil 1 500 m2. 

Art.nr. 6357 011 3416

RM 448 VC

Gressklipper med lave utslipp og lavt drivstofforbruk, Ready-
Start, variabel bakhjulsdrift og høydejusterbart komfortstyre. 
Klippebredde 46 cm og oppsamler på 55 liter. Biokniv kan 
kjøpes separat. For plener opptil 1 200 m2.  

Art.nr. 6358 011 3453

RM 2 RT

Fleksibel og sterk bensindrevet bioklipper. Drift på forhjulene 
og akselvis klippehøydejustering gjør den enkel å manøvrere. 
Klippebredde 46 cm. For plener opptil 1 500 m2.

Art.nr. 6357 011 3415

gressklippere for små og mellomstore hager
—
Ingen hager eller kunder er like, derfor har vi et stort utvalg gressklippere. Hvilken modell som passer for 
deg er avhengig av størrelsen på hagen og dine preferanser. Velger du en klipper med biofunksjon vil 
klipperen finklippe gressavfallet og gjødsle plenen i samme steg som du klipper. Da slipper du å rake.  
Fullstendig sortiment, inkludert traktorklippere og gressklippere for svært store områder, finner du på stihl.no.  

STIHL gressklippere

RME 235

Lett og stillegående elektrisk gressklipper med 
sentral klippehøydejustering, oppsamler og sammen
leggbart styre. Helt uten utslipp. For plener opptil 300 m2.

Art.nr. 6311 011 2413 
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BIOBIO

BIOBIO

RM 448 TX

Gressklipper med drift på bakhjulene og ReadyStart for 
svært enkel start. Kommer med bioplugg og oppsamler, og 
høydejusterbart styre med mykt grep. Klippebredde 46 cm. 
For plener opptil 1 200 m2.

Art.nr. 6358 200 0031

RM 4 RTP

Kraftig bioklipper med forhjulsdrift, stålchassi, gummihjul med 
aluminiumsfelger og SmartChoke som gjør den meget enkel 
å starte. Super Soft grep gjør den behagelig å bruke. Klippe-
bredde 53 cm. For plener opptil 2 500 m2. 

Art.nr. 6383 011 3422

Moto4Plus bensin

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

proff-
modell



HS 45

0,75 kW/1,0 hk

Bensindrevet hekksaks for pleie av busker og mindre hekker. 
Komfortabel å jobbe med, med STIHL antivibrasjonssystem, 
ElastoStart, 2-MIX motor og enkeltslipte kniver med doble 
tenner. Knivlengde 60 cm. 

Art.nr. 4228 011 2938

hekksaks for hobbybruk
—
En veltrimmet hekk gir hagen en fin ramme, og et ryddig uttrykk. Grenser hekken din mot vei eller 
sykkelvei må du sørge for god siktlinje. Når hekken bør trimmes, avhenger av hva slags type hekk du 
har. Litt og ofte er stikkord for å holde hekken pen gjennom hele sesongen.     

elektrisk motorsag
—
En elektrisk motorsag passer perfekt for deg som skal 
jobbe i nærheten av huset eller garasjen. Velg elektrisk 
for å slippe å tenke på batterikapasitet eller utslipp. 
Bare plugg den i stikkontakten og gjør jobben!      

MSE 141 

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg

Letthåndterlig elektrisk motorsag med god snitteffekt, 
perfekt for kapping av ved eller arbeid nær huset. Støysvak 
og utslippsfri motorsag, med lav vekt som gir god ergonomi 
under arbeidet. Kjedestramming på siden for enkel stram-
ming av kjedet, oljetank med gjennomsiktig vindu og over-
belastningsvern. Sverdlengde 35 cm. 

Art.nr. 1208 200  0343

STIHL maskiner
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tips om vedlikehold 
og rengjøring   
av hekksakser

CARE & CLEAN KIT 
TIL hekksakser

Til vedlikehold av hekksakser. 
Inneholder Superclean 300 ml. 
og Multilub 80 g.
 
Art.nr. 0782 516 8604
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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. 



motorsager for hobbybrukere
—
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 oppgaver. Med en motorsag fra oss har du en arbeidshest som varer. Service og reparasjon, samt 
reservedeler i opptil 10 år etter at sagen har gått ut av produksjon, får du hos våre autoriserte forhandlere.      

STIHL motorsager

MS 170  

30,1 cm3 • 1,2 kW / 1,6 hk • 4,1 kg*

Hendig nybegynnermodell med STIHL 2-MIX motor og STIHL 
antivibrasjonssystem. Den er svært godt egnet til vedskjæring 
og byggearbeider i tre. Enkel å betjene med enhåndsbetje-
ning. Sverdlengde 30 cm og 3/8" PM3-kjede.  

Art.nr. 1130 200 0299

MS 181 C-BE

31,8 cm3 • 1,5 kW / 2,0 hk • 4,6 kg*

Komfortabel motorsag til å kappe fyringsved, samt til å felle 
mindre trær. Utstyrt med STIHL antivibrasjonssystem, langtids 
luftfiltersystem med forfiltrering, hurtigstramming av kjedet og 
STIHL 2-MIX motor, som er drivstoffbesparende og gir lave 
utslipp. Sverdlengde 35 cm og 3/8" PM3-kjede.  

Art.nr. 1139 200 0425

MS 151 C-E

23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,8 kg* 

Meget lett motorsag for beskjæring, kapping av fyringsved 
og til enkle jobber rundt huset. Den lave vekten gjør den lett 
å arbeide med, og den manuelle bensinpumpen kombinert 
med Easy2Start gjør den enkel å starte. STIHL 2-MIX motor 
med lave utslipp. Sverdlengde 30 cm og 1/4" PM3-kjede. 

Art.nr. 1146 200 0055

MS 194 C-E 

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 3,6 kg*

Lett motorsag til trepleie og tynningsarbeid samt kapping 
av fyringsved. Easy2Start og drivstoffpumpe gjør det enkelt 
å starte sagen med lite kraft. STIHL 2-MIX-motor gir lave ut-
slipp. Sverdlengde 30 cm og 3/8" PM3-kjede. 

Art.nr. 1137 200 0332
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MS 211 C-BE    med hardmetallkjede

35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 4,6 kg*

Effektsterk, toppmoderne motorsag utstyrt med det meget sterke 
hardmetallkjedet Duro 3, som varer opptil ti ganger lenger enn van-
lige kjeder. God til kapping av fyringsved i hardt og skittent trevirke 
med sand eller grus i barken. Lett å starte med Easy2Start, og kom-
fortabel i bruk med STIHL antivibrasjonssystem. Sverdlengde 35 cm 
og 3/8" Picco Duro-kjede.  

Art.nr. 1139 200 0256 

*Tom tank, uten kjede og sverd

MS 231

42,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 hk • 4,8 kg*

Meget godt egnet til saging av fyringsved. Utstyrt med kjede-
stramming på siden for enkel stramming av kjedet, verktøyløse 
tanklokk, langtids luftfiltersystem, antivibrasjonssystem og 
STIHL 2-MIX motor. Sverdlengde 35 cm og 3/8" PM3-kjede. 

Art.nr. 1143 200 0217

MS 251

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 4,8 kg*

Allsidig motorsag utstyrt med kjedestramming på siden for en-
kel stramming av kjedet, verktøyløse tanklokk, langtids luftfilter-
system, antivibrasjonssystem og STIHL 2-MIX motor. En motor-
sag som med rett pleie vil tjene deg lenge. Sverdlengde 35 cm 
og 3/8" PM3-kjede. 

Art.nr. 1143 200 0251

Sverdlengde er oppgitt fra motorsagkroppen til ytterste tann, altså den effektive kuttlengden. 

STIHL motorsager

For hardt
og skittent
trevirke
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service KIt

Service Kit inneholder luftfilter, tennplugg og 
bensinfilter for regelmessig vedlikehold. Finn 
riktig kit for din motorsag på stihl.no eller spør 
din forhandler. 

cut KIt

Cut Kit inneholder ett sverd og 
to kjeder. Finn riktig kit for din 
motorsag på stihl.no eller spør din 
forhandler. 

fem tips for 
hvordan du 
feller et tre

2 i 1-fil

Praktisk verktøy for sliping av ten-
ner og ryttere i samme operasjon. 
Ideell for deg som ikke filer kjeder 
hver dag. 



FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 hk • 4,4 kg*

Lett og kraftig gresstrimmer med god ergonomi. 
Lettstartet, og kommer med enhånds multifunk-
sjonshåndtak. Egnet for mindre grøntområder og 
små gressplener. Leveres med trådhode, kan også 
benyttes med PolyCut plastkniver (kjøpes separat). 
Lengde 145 cm**.

Art.nr. 4144 011 2309

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 hk • 4,2 kg* 

Gresstrimmer som er svært enkel å bruke, og den 
letteste bensindrevne trimmeren i vårt sortiment.  
Godt egnet for gresstrimming av små flater og 
gresskanter. Trimmeren har et ergonomisk multi-
funksjonshåndtak. Leveres med trådhode, kan også 
benyttes med PolyCut plastkniver (kjøpes separat). 
Lengde 147 cm**.

Art.nr. 4140 012 2353

* Tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
**Uten skjæreverktøy 

trimmere og ryddesager for små flater 
—
Med en trimmer eller ryddesag får du blant annet fjernet gress der gressklipperen ikke kommer til, 
trimmet plenkanter eller ryddet kratt. Husk visir og hørselvern for en sikker arbeidsøkt.     

svært 
lett!

FS 50 C-E L

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 hk • 4,5 kg*

Lettstartet gresstrimmer med god ergonomi. 
Kommer med multifunksjonshåndtak og verktøyløs 
håndtaksjustering. Leveres med trådhode, kan 
også benyttes med PolyCut plastkniver (kjøpes 
separat). Lengde 165 cm**.

Art.nr. 4144 011 2339

STIHL trimmere og ryddesager

CARE & CLEAN KIT TIL trimmere

Til vedlikehold av trimmere og rydde-
sager. Inneholder multispray 400 ml, 
suberlub FS 80 g og Varioclean 500 ml. 
 
Art.nr. 0782 516 8602

Legg trimmertråden 
eller plastknivene i 
vann før bruk. Da blir 
de mykere og ryker 
ikke så lett. De bør 
oppbevares utenfor 
eksponering for sollys. 
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* Tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
**Uten skjæreverktøy 

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 5,8 kg*

Gresstrimmer/ryddesag for flater med seigt 
gress eller kratt, med 4-MIX motor som gir 
enklere service. Leveres med trådhode, sag-
blad og krattkniv, samt dobbel skuldersele. 

Art.nr. 4180 200 0679 

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 hk • 5,8 kg

Kraftfull trimmer som uten problem jobber 
seg gjennom større flater og seigt gress. Med 
STIHL 4-MIX motor og styre for ergonomisk 
arbeide over større flater. Leveres med dobbel 
skuldersele, krattkniv og trådhode. 
Kan også benyttes med PolyCut plastkniver 
(kjøpes separat). 

Art.nr. 4180 200 0682

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

STIHL trimmere og ryddesager

service KIT TIL trimmere

Med et Service Kit kan du selv utføre enkelt vedlikehold. 
I settet får du én tennplugg, ett drivstoffilter og ett papir- 
eller filtluftfilter. Ved å utføre regelmessig vedlikehold selv 
beskytter du maskinkomponenter og deler mot smuss og 
skader, og dermed forlenger du maskinens levetid. Du 
trenger ikke annet verktøy enn kombinøkkelen som fulgte 
med maskinen. 

Spør forhandler om riktig Service Kit til din 
maskin, eller finn det i STIHL appen eller på stihl.no. 

inkl. skuldersele og 
tre skjæreverktøy

inkl. skuldersele og 
to skjæreverktøy
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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.

få tips om 
vedlikehold 
av trimmere



høytrykksvaskere
—
Tøffe oppgaver krever tøffe maskiner. Høytrykksvaskere fra STIHL er allsidige og rengjør effektivt. Hagemøbler, 
trapper, steinheller og terrasser blir skinnende rene på kort tid. I tillegg er de overlegne til bil- og båtvasken!      

re 80

Lett og kompakt startmodell med robust 
høytrykkspumpe og 5 meter slange. 
Maks. 120 bar, maks. 430 l/t.  

Art.nr. RE02 011 4538

re 100 PLUS control

Svært komfortabel og lett høytrykksvasker 
med PLUS-komfort og trykkregulering med 
LED-visning direkte på pistolen. 6 meter 
slange. Maks. 150 bar, maks. 450 l/t.  

Art.nr. RE02 011 4546

re 130 plus

Kraftig høytrykksspyler med stålforsterket 
slange, oppbevaring for dyser og praktisk 
slangetrommel. 9 meter slange. Maks. 170 
bar og maks. 500 l/t.   

Art.nr. 4950 011 4560

re 140 plus

Ekstra kraftig høytrykksvasker med 
stålforsterket slange, slangetrom-
mel og oppbevaring på siden med 
plass til dyser og strømledning. 
Slange på hele 12 meter. Maks. 180 
bar og maks. 510 l/t. 

Art.nr. 4950 011 4580

re 120 plus 

Kraftig høytrykksvasker 
med oppbevaring for dyser, 
teleskophåndtak og PLUS-
komfort. 9 meter slange, maks 
160 bar og maks. 480 l/t.   

Art.nr. 4950 011 4550

STIHL høytrykksvaskere

SE video av 
re 130 plus

20

nyhet!



Sprøyte
SG 11 PLUS 
Art.nr. 4255 019 4912

Universal-
rengjøring

CU 100. 1 l. 
Art.nr. 0782 516 9100

Bilsjampo & voks 

CC 100. 1 l. 
Art.nr. 0782 516 9300

Skumdyse 
RE 90 - RE 130 PLUS
Art.nr. 4910 500 9600

vaskebørste 

Bredde 285 mm. 
Art.nr. 4910 500 6000

Felgvask 

CR 100. 500 ml.  
Art.nr. 0782 516 9400

bilrengjøringssett

Børste, bildyse og 90
o 

vinkeldyse. 
Art.nr. 4910 500 6101

STIHL tilbehør til høytrykksvaskere

RA 110 Terrassevasker

Inkl. spylerørsforlengning.  
Art.nr. 4910 500 3901

roterende vaske-
børste
 
Art.nr. 4910 500 5900
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VED ARBEID MED 
RENGJØRINGSMIDLER 
UTENDØRS OPPFORDRER 
VI TIL Å FØLGE DE LOKALE 
FORSKRIFTENE FOR UTSLIPP 
MED AVLØPSVANNET.



se 33

1,4 kW • 210 mbar • 3 600 l/min

Grovstøvsuger til rengjøring av tørre og våte flater i nær-
heten av huset, samt til rengjøring av bilen. Allsidig bruk 
takket være et bredt utvalg av tilbehør, som oppbevares 
direkte på maskinen. Kommer med gulvmunnstykke med 
omkobling for enkelt bytte mellom våt- og tørrsuging, 
blåsefunksjon ved å koble sugerøret til avlufttilkoblingen, 
og todelt sugerør for god ergonomi. SE 33 leveres med 
fugemunnstykke, gulvmunnstykke og 2 m lang sugeslange. 
Beholdervolum 12 l.

Art.nr. SE01 012 4413 

se 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3 600 l/min

Grovstøvsuger med stikkontakt med innkoblingsauto-
matikk (E) for tilkobling av elektrisk verktøy, perfekt ved 
sliping, boring eller saging. Du kan enkelt veksle mellom 
våt- og tørr-suging eller blåsefunksjon ved å koble om 
sugeslangen til utblåsningstilkoblingen. Utstyrt med fler-
trinns filtersystem, filterrengjøring, 3,5 m lang sugeslange, 
teleskopisk sugerør, gulvmunnstykke, universalmunn-
stykke, fugemunnstykke og adapter for elektriske verktøy. 
Beholdervolum 20 l. 

Art.nr. 4784 012 4403

STIHL støvsugere

støvsugere
—
Grovstøvsugere som er perfekte for rengjøring av bilen, i garasjen eller verkstedet. Modellene kan brukes 
både til vått og tørt med enkel omkobling. Støvsugerene har i tillegg en blåsefunksjon for rengjøring av trange 
områder. Støvsugerposer og annet tilbehør til våre støvsugere finner du på stihl.no.        
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med stikk-
kontakt



Hjelmpakke 
FUNCTION Universal

Hjelmpakke med hørselvern 
og nettingvisir i nylon. 

Art.nr. 0000 888 0809

Vernestøvel spesial

Gummistøvel med verneinnlegg som går høyt 
opp, og såle med mønster som gir godt grep. 
Støvelskaft med refleks og snøring bak. 
Verneinnleggsklasse 3. 

Str. 36 - 50  
Art.nr. 0088 493 0036-50

Arbeidshanske 
ADVANCE Ergo  

Arbeidshanske i geiteskinn og tekstil, 
med demping i håndflaten.  

Str. M - XL. 
Art.nr. 0088 611 0409-10-11

TIMBERSPORTS® HØRSELVERN 

Hørselvernbøyle i TIMBERSPORTS®-
design med polstret hodebøyle og 
myke puter.

Til voksen 
Art.nr. 0000 884 0546

Til barn 
Art.nr. 0000 884 0547

Vernebukse 
ADVANCE X-FLEX

Produsert av vårt ultralette og eks-
tremt pustende verneinnleggsmateri-
ale AVERTIC™ pro lite. Lange lufteåp-
ninger og ekstra beskyttelse nederst. 
Med 6-lags verneinnlegg kl. 1, opptil 
20 % lettere enn tidligere tilsvarende 
materiale.

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

Skogsjakke 
ADVANCE X-VENT

Lett og pustende skogsarbeids-
jakke i vann- og smussavvisende 
materiale. God ventilasjon, spesielt 
egnet for sommertemperaturer 
eller høy fysisk aktivitet. 

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

Vernebukse 
FUNCTION Universal

Vernebukse i pustende materiale, 
med verneinnlegg kl. 1. Torne-
beskyttelse på for- og baksiden, samt 
nyrebeskyttelse bak. 

Str. XS - 3XL  
Art.nr. 0088 342 1502-08

personlig verneutstyr
—
Verneutstyr kan beskytte deg dersom uhellet skal være ute, og er en essensiell del av arbeidet med farlige 
maskiner. Visste du at hjelmen har en holdbarhetsdato? 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 dine viktigste ressurser - 
hodet og kroppen! Fullstendig sortiment og størrelsesguide finner du på stihl.no.    

STIHL personlig verneutstyr

X-fit Strikket genser
 

Varm strikkegenser i 100 % ull. 
Med høy hals, tommelhull og 
forsterkninger på albuene. 
 
Str. S - 3XL 
Art.nr. 7001 884 5407-12
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fan-kolleksjon
—
 
Små og store STIHL-fans kan finne sine favoritter her, og vise sin dedikasjon til vår tradisjonsrike merkevare. 
Hele sortimentet kan du finne på stihl.no. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.     

STIHL fan-kolleksjon

rutete skjorte 
 

Klassisk rødrutete flanellskjorte med 
kryssende TIMBERSPORTS®-økser
 brodert på venstre brystlomme. 
 
Str. XS - XXL 
Art.nr. 0421 400 03 44-64

Orange hettegenser
barn og voksen 
 

En genser å bli glad av og glad i! 
Matchende orange hettegensere i 
100 % bomull til voksen og barn.  
 
Voksen str. XS - XXL 
Art.nr. 0421 400 04 44-64

Barn str. 98/104, 110/116, 
122/128, 134/140, 146/152 
Art.nr. 0421 400 08 04-52

icon plush fleecejakke
 

Myk og varm fleecejakke i olivengrønn 
og svart. Romslige lommer og en liten 
motorsaglogo på brystet.  
 
Str. S - XXL 
Art.nr. 0421 100 03 48-64

legendary performance 
caps
 

Olivengrønn og svart caps med 
teksten Legendary brodert foran. 
Justerbar med metallspenne.  
 
Art.nr. 0421 600 0036

ølglass, sett med to stk.

Ølglass med høy, smal utforming, for øl 
eller annen leskedrikke. Gravert STIHL logo 
som tåler oppvaskmaskin. Rommer 300 ml.   
 
Art.nr. 0464 767 0010
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STIHL kids

for barn og baby
—
 
Barn vil alltid etterligne de voksne og gjøre som sine store forbilder. Hva med å la barna ta del i arbeidet 
med naturtro batteridrevne lekemaskiner? 

lekemotorsag ms 500i 

Lekemotorsag i samme utseende som den innovative 
STIHL MS 500i. Den har bevegelig, og utskiftbart 
kjede, LED-statusvisning og nytt sverdsdesign. En 
meget foreldrevennlig funksjon er at den har reguler-
bart volum. Batterier er inkludert.  
 
Art.nr. 0421 600 0053

lekeblåser 

Batteridrevet blåser som gjør at de minste også kan 
rydde i hagen. Lengden på røret kan justeres, eller det 
kan tas helt av. Batteri og lader er inkludert.   
 
Art.nr. 0420 460 0016

quickstop smokker 

Sett med to smokker for 
barn fra seks til 18 måneder. 
Næringsmiddelgodkjent og 
oppfyller EN 1400.   
 
Art.nr. 0464 095 0070

lekeryddesag
 

Lekeryddesag for barn som liker å være 
utendørs. Den er høydejusterbar, og håndtaket 
kan justeres individuelt. Ryddesagen lyser når 
den brukes. Batteri og lader er inkludert.   
 
Art.nr. 0420 460 0015

lekehjelm

Tro kopi av STIHL proffhjelm med 
nedfellbart visir, størrelsesjust-
ering og ørebeskyttelse. Ingen 
vernefunksjon. For barn fra tre år.   
 
Art.nr. 0420 460 0001

arbeidshansker kids

Beskytt de små hendene med hansker. 
Innsiden er av slitesterkt lær. 

Str. 5-7 år, 7-10 år, fra 10 år 
Art.nr. 0421 500 0804-06
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se TIMBERSPORTS®
på youtube mens 
du venter på vm!

Verdensmesterskapet, sesongens internasjonale høydepunkt for 
tømmersporteliten kommer til Tyskland og hjembyen til STIHL: 

Den 3. og 4. november 2023 blir Porsche Arena i Stuttgart senteret for 
TIMBERSPORTS®-verdenen. Over 120 tømmersportutøvere fra mer enn 20 land 
deltar i konkurransen, med sine kraftfulle motorsager og sylskarpe økser. Verdens beste 
enkeltutøver samt dett beste landslaget skal kåres. TIMBERSPORTS®-fans fra hele verden kan 
se frem til mesterskapsatmosfære i særklasse. Billettene til STIHL TIMBERSPORTS®-VM 2023 er 
allerede tilgjengelige og kan kjøpes på stihl-timbersports.com eller easyticket.de/timbersports.

verdensmesterskapet 
kommer til Tyskland i 2023
ƒ

Atleter fra drøyt 20 land konkurrerer i lag-VM. Fire atleter konkurrerer i stafettformat i fire grener. Det laget 
som gjennomfører omgangen raskest, går videre til neste omgang. De to lagene som vinner samtlige omgang-
er, tar seg til finalen og konkurrerer om verdensmestertittelen i lag-VM. Australia er regjerende verdensmes-
tere fra 2022, deres femte verdensmestertittel som lag. 

Verdens tolv fremste atleter konkurrerer individuelt i kampen om den prestisjefylte verdensmestertittelen. 
Atletene konkurrerer i samtlige seks grener i tre runder, og det gis poeng etter de raskeste tidene i den res-
pektive grenen. Etter hver runde elimineres atletene med lavest poeng. De seks atletene med høyest poeng-
sum konkurrerer om verdensmestertittelen i finalerunden med den øredøvende og mektige grenen Hot Saw. 
Atleten med flest poeng etter samtlige grener utnevnes til verdensmester i TIMBERSPORTS®. Regjerende 
verdensmester fra 2022 er australske Brad De Losa. 
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STIHL timbersports

CAPS AXE SVART

Baseballcaps i monokrom svart. TIMBERSPORTS®-logo 
bak og to kryssende økser brodert foran.

Art. nr. 0420 540 0013

TIMBERSPORTS® COFFEE-TO-GO-KOPP

Svart termokopp med påtrykte økser og TIMBERSPORTS®-
logo. Skrulokk og trykknapp gjør at varm drikke ikke søles ut. 
Denne kvalitetskoppen holder drikken varm lenge. 

Art. nr. 0421 600 0068

@stihltimbersportsno 

@stihltimbersportsnordics

TIMBERSPORTS® i sosiale medier

hva er TIMBERSPORTS®?

TIMBERSPORTS® er en internasjonal konkurranseserie i ekstremsport som ble startet i 1985 i USA, og kom til 
Europa i 2001. Sportens røtter går helt tilbake til 1800-tallets Australia og New Zealand, da tømmerhuggere 
konkurrerte mot hverandre. Sporten kom til Norge i 2000, og Norge har vært vert for VM i 2012 og 2017. 
Interessen for TIMBERSPORTS® er økende, og sendes på TV2 i Norge. En rekke TV-kanaler verden over 
sender mesterskapene, og sendingene går ut til millioner av dedikerte fans både på livestream og på TV. 

TIMBERSPORTS® består av seks grener: Underhand Chop, Standing Block Chop og Springboard med øks, 
Stock Saw med motorsag og Single Buck med en to meter lang håndsag. Finalegrenen heter Hot Saw, og 
kjøres med en svært kraftig, spesialbygget motorsag. Grenene simulerer felling av trær eller kapping av 
allerede felte trær, og tar utgangspunkt i manuelt skogsarbeid, men med en moderne vri og et sportslig tempo. 
Atletene viser ekstrem styrke, mot, teknikk og utholdenhet i actionfylte konkurranser med høyt tempo. 

TIMBERSPORTS® på nett

stihltimbersports.no 



DIN LOKALE stihl FORHANDLER:

STIHL app

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.  

kataloger og Priser 

sosiale medier

stihl.no
stihlgarden.no

imow.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

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. 

youtube


