
KEVÄÄN MERKIT 
2019 TARJOUKSET
—

NYT LISÄAKKU
PUOLEEN HINTAAN

  KAMPANJA

Lisäakun avulla tuplaat käyttöaikasi! Kun akku loppuu, laita se lataukseen ja jatka työskentelyä 
valmiiksi ladatulla lisäakulla. Tauotonta työskentelyä! Ostaessasi STIHL COMPACT (AK akut)    
tai STIHL PRO (AP akut) akkukäyttöiseen laitteen, akun ja laturin - saat toisen akun puoleen 
hintaan! Tarjous on voimassa STIHL jälleenmyyjillä 1.4. - 30.6.2019 niin kauan kuin tavaraa riittää. 

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—



OIKOTIE 
TÄYDELLISEEN 
PUUTARHAAN.
—
AKKUKÄYTTÖISET RUOHONLEIKKURIT

RMA 339 C setti, sisältää 
aK 20 akun ja al 101        
laturin
Kevyt ja ketterä akkukäyttöinen ruohonleikkuri 
keskisuurille nurmikoille. Säädettävä mono-työn-
töaisa ergonomiseen työskentelyyn. Keskitetty 
leikkuukorkeudensäätö, automaattinen kierros-
luvunsäätö ja virtausoptimoitu leikkuuterä  
mahdollistavat pidemmän leikkuuajan.   
Irrotettava 40 litran ruohonkeruusäiliö   
täyttöilmaisimella, leikkuuleveys 37 cm.

6320 011 1442
SH. 569€

leikkuuala 
370 m2  

(AK 20)

17,2 kg37 cm

Kampanja 669€

RMA 443 PC setti, sisältää
AP 200 akun ja al 101      
laturin
Kevyt ja ketterä akkukäyttöinen ruohonleikkuri 
isoille nurmikoille. Säädettävä mono-työntö-
aisa ergonomiseen työskentelyyn. Keskitetty 
leikkuukorkeudensäätö, automaattinen 
kierrosluvunsäätö ja virtausoptimoitu 
leikkuuterä mahdollistavat pidemmän 
leikkuuajan. Kestävä polymeerikuori, 
kokoontaitettava 55 litran ruohon-
keruusäiliö täyttöilmaisimella, 
leikkuuleveys 41 cm.

6338 200 0052
SH. 759€

leikkuuala 
420 m2  

(AP 200)

26,7 kg41 cm

Kampanja 699€

RMA 2 RP setti, sisältää  
ap 300 akun ja al 300 
laturin
Tehokas akkukäyttöinen ruohonleikkuri, jossa 
suuri leikkuuleveys. Automaattinen kierros-
luvunsäätö takaa pidemmän leikkuuajan ja 
etupyöräveto säästää voimia nurmikkoa 
leikattaessa. Akselikohtainen korkeuden-
säätö, leikkuuleveys 46 cm.

6357 200 0002
SH. 799€

leikkuuala 
500 m2  

(AP 300)

24,7 kg46 cm

KAMPANJA 
499€ 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—



6301 011 1425
SH. 1  190€

35 %20 cm

RMI 422
Täysautomaattinen robottiruohonleikkuri keskisuurille 
nurmikoille. Leikkaa, silppuaa ja levittää hienonnetun 
ruohon nurmikolle yhdellä kertaa. RMI 4 -sarjan 
iMow robottiruohonleikkurit ovat parhaimmillaan 
pienissä ja keskisuurissa puutarhoissa, rinteissä ja 
sokkeloisissa paikoissa. Kompaktin 20 cm:n leikkuule-
veyden ansiosta RMI 4 -sarjan leikkurit ajavat erittäin 
ketterästi ja luotettavasti puutarhan joka perukan ja 
sovittavat dynaamisesti kallistustunnistimien avulla 
nopeutensa nouseviin ja laskeviin rinteisiin.

Kampanja 1.990€
6309 011 1455
SH. 2 090€

45 %28 cm

RMI 632
Täysautomaattinen robottiruohonleikkuri suurille nurmi-
koille. Leikkaa, silppuaa ja levittää hienonnetun ruohon 
nurmelle yhdellä kertaa. RMI 6 -sarjan iMow robottiruo-
honleikkureilta ei lopu puhti edes 5 000 m2:n nurmikoilla. 
Tehokkaan akun ja 28 cm:n leikkuuleveyden ansiosta 
nurmikkosi on täydellisen huoliteltu vain muutamassa 
tunnissa. RMI 6 -sarjan irrotettava käyttösäädin lisää 
käyttömukavuutta: voit ohjelmoida leikkuuajan  
kumartumatta tai leikata ruohoa  
myös rajauslangan ulkopuolella  
manuaalisesti.

KAMPANJA 
1.090€ 
—

leikkuuala 
800 m2  

leikkuuala 
3000 m2  

AUTOMAATTISTA 
NURMIKON HOITOA.
—
IMOW ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT



Kampanja 399€

RM 2 RC
Allesilppuava teräsrunkoinen 
ruohonleikkuri. Voimakas ja hel-
posti käynnistyvä Kohler moottori. 
Quick-Fix aisan pikakiristimillä, 
jolloin aisan säätö ja taitto on 
todella nopeaa ja helppoa. Vahvalla 
OHV moottorilla.

6357 011 3425
SH. 449€

kohler 
xt675 ohv sc

27 kg46 cm

Kampanja 299€

RM 248 
Kompakti, ketterä ruohonleikkuri 
46 cm:n leikkuuleveydellä, 55 litran 
ruohonkeruusäiliöllä ja keskite-
tyllä leikkuukorkeudensäädöllä 
(25-75 mm). Leikkaa vaivatta jopa 
1200 m2 nurmialueet. Työntöaisa 
korkeudensäädöllä sekä pehmeällä 
kahvalla varmistaa ergonomisen 
työskentelyn.

6350 011 3420
SH. 349€

stihl           
evc 200

26 kg46 cm

Kampanja 599€

RM 4 R
Suunniteltu tarjoamaan täydellinen allesilppuava 
leikkuutulos. Joutsenmerkitty, optimaalisesti 
suunniteltu, kestävä, ja tärinänvaimennettu ruo-
honleikkuri vahvalla moottorilla. SmartChoke 
kevytkäynnistysjärjestelmä, kaksoiskuulalaa-
keroidut pyörät ja säädettävä työntöaisa. 
Vähäpäästöisyydestä ja ympäristöystä-
vällisyydestä on koko RM 4 -sarja saa-
nut Joutsenmerkin. Ihanteellinen 
aina 1500 m2 nurmialueille asti. 
Valurunko.

6383 011 3401
SH. 699€

kohler 
xt675 ohv sc

34 kg53 cm

RM 2 R
Allesilppuava ruohonleikkuri. Ruoho silppuuntuu pieneksi silpuksi 
ja palauttaa näin nurmikon käyttöön arvokkaita ravinteita ja 
kosteutta. Täydellinen ruohonleikkuri jopa 1500 m2 viheralueiden 
hoitoon. Quick-Fix aisan pikakiristimillä, jolloin aisan säätö 
ja taitto on todella nopeaa ja helppoa. Leikkurissa on uusi            
ReadyStart moottori, jolla käynnistys onnistuu helposti. 

6357 011 3405
SH. 349€B&S 550 ex 

ohv rs
22 kg46 cm

KAMPANJA 
299€ 
—

TEHOKKAAT & 
PERINTEISET.
—
POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISET 
RUOHONLEIKKURIT



Kampanja 679€

RM 4 RT
Suunniteltu tarjoamaan täydellinen allesilppuava 
leikkuutulos. Joutsenmerkitty, optimaalisesti 
suunniteltu, kestävä, ja tärinänvaimennettu 
ruohonleikkuri vahvalla moottorilla. 
Etupyöräveto, SmartChoke kevytkäynnis-
tysjärjestelmä, kaksoiskuulalaakeroidut 
pyörät ja säädettävä työntöaisa. Vähä-
päästöisyydestä ja ympärillöystävälli-
syydestä on koko RM 4 -sarja saanut 
Joutsenmerkin. Ihanteellinen jopa 
2500 m2 nurmialueille, leikkuuleveys 
53 cm ja leikkuukorkeus 30-70 cm. 
Valurunko.

6383 011 3411
SH. 759€

kohler 
xt675 ohv sc

35 kg53 cm

Kampanja 439€

RM 448 TX + BioKit
Tämä ruohonleikkuri vakuuttaa 46 cm 
leikkuuleveydellä, joten puutarha on 
leikattu nopeasti ja vaivattomasti. 55 
litran ruohonkeruusäiliö täyttöasteen 
ilmaisimella. Keskitetty leikkuukorkeu-
den säätö lisää mukavuutta. Kompakti 
ja kestävä polymeerirunko tekee 
leikkurista erityisen vakaan. Vetävä. 
Uusi moottori ReadyStart teknolo-
gialla. Mukana BioKit -lisävaruste, jolla 
ruohonleikkurista saa allesilppuavan. 

6358 200  0010
SH. 499€

B&S 550 ex 
ohv rs

26 kg46 cm



TÄYDELLINEN TULOS 
KÄDEN ULOTTUVILLA.
—
PENSASLEIKKURIT

Kampanja 239€

HSA 56 setTI, sisältää
AK 10 akun ja AL 101 laturin
Kevyt ja tehokas akkukäyttöinen pensasleikkuri pensaiden ja 
pensasaitojen siistimiseen pihapiiristä. Ergonominen muotoilu 
ja alhainen melutaso tekevät työskentelystä mukavaa. Yhdeltä 
puolelta hiottu terä, jonka hammasväli on 30 mm. Integroitu 
pisaranmuotoinen leikkuusuoja ja ruuvattu terän kärkisuoja. 
Käyttöaika kahdella akulla noin 100 minuuttia.

4521 011 3518
SH. 269€

käyttöaika 
noin 50 min 

(AK 10)

2,9 kg45 cm

Kampanja 239€

HLA 56, ilman akkua 
ja laturia 
Kevyt akkukäyttöinen pensasleikkuri 
korkeiden pensaiden ja aitojen leik-
kaamiseen kotipuutarhassa. Yhdeltä 
puolelta hiotut pisaranmuotoiset terät. 
Teräkulma portaittain säädettävissä 
135°. Jaettava varsi helpottaa kulje-
tusta: kuljetuspituus 115 cm, kokonaispi-
tuus 210 cm. 

HA01 011 2904
SH. 259€

3,8 kg45 cm

HSA 25
Pieni ja kätevä akkukäyttöinen pensasleikkuri pienempien, 
ikivihreiden pensasaitojen ja pienilehtisten koristepensaiden 
trimmaamiseen ja muotoon leikkaamiseen. Ruohoterän kanssa 
siistit ja viimeistelet pation, kukkapenkkien ja talon reunustat.
Leikkuri toimitetaan pensas- ja ruohoterällä, akulla, laturilla 
ja kuljetuslaukulla.  Voit täydentää työkalua portaattomasti 
säädettävällä teleskooppivarrella pystysuoraan ja maanpinnan 
lähellä tapahtuvaa työskentelyä varten. 

4515 011 3506

SH. 139€
21,6 Wh 

käyttöaika 
noin 110 min

0,6 kg17 cm (pensas) 
11 cm (ruoho)

KAMPANJA 
129€ 
—

HS 45
Kompakti ja tehokas polttomoottorikäyttöinen pensasleik-
kuri kotipuutarhoihin ja puistoihin 60 cm leikkuupituudella. 
Varustettu STIHL tärinänvaimennuksella, STIHL ElastoStart 
joustokäynnistyksellä, 2-MIX moottorilla sekä integroidulla 
leikkuusuojalla.

4228 011 2925

SH. 399€

Kampanja 349€
5 kg60 cm27,2 cm3

käyttöaika 
noin 100 min 

(AK 20)

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—



KEVÄT 
SIIVOUKSEEN.
—
LEHTIPUHALTIMET

BG 56
Kotipihalle kompakti ja ergonominen puhallin puhaltaa 
nopeasti lehdet ja ruohonleikkuujätteet. Pyöreä suutin, 2-MIX 
moottori ja pysäytysnappi.

4241 011 1738
SH. 289€

27,2 cm3 4,1 kg730 m3/h 
13 N

Kampanja 799€

BR 600 kaksoiskahvalla
Uskomattoman tehokas reppupuhallin todella kovalla puhallusteholla. 
Kuminen 2-komponenttikahva, STIHL tärinänvaimennus ja 4-MIX® 
moottori. Ergonomisesti muotoillut olkaimet, lonkkavyö, lukitusvipu 
puhallusnopeudelle ja kantokahva. Sisältää kahden käden kahvan.

4282 200 0017
SH. 849€

64,8 cm3 10,2 kg1 720 m3/h 
32 N

Kampanja 619€

BR 500
Tehokas reppupuhallin ympäristöystävällisellä 4-MIX® moottorilla. 
Kuminen 2-komponenttikahva, STIHL tärinänvaimennus, ergonomisesti 
muotoillut olkaimet, lukitusvipu puhallusnopeudelle ja kantokahva.

4282 011 1610
SH. 699€

64,8 cm3 10,1 kg1 380 m3/h 
22 N

Kampanja 849€

BR 700 kaksoiskahvalla

Erittäin suorituskykyinen puhallin, jonka puhallusteho on suuri. Ilman 
työkaluja säädettävä pehmustettu kahva ja portaaton puhallusputken 
säätö. STIHL tärinänvaimennusjärjestelmä ja 4-MIX® moottori. 
Ergonomisesti muotoiltu, leveät olkahihnat, vyötäröhihna, säädettävä 
kaasuvipu pysäytyspainikkeella ja kantokahva. Sisältää kahden käden 
kahvan. 

4282 200 0018
SH. 899€

64,8 cm3 10,8 kg

BGA 56 setti, sisältää         
aK 20 akun ja al 101 
laturin
Ergonomisesti tasapainotettu, sulavalinjai-
nen akkupuhallin mukavaan ja vaivattomaan 
työskentelyyn. Pyöreä suutin ja pehmeä 
kahva. Kolmiasentoinen pituussäädettävä 
puhallusputki, jolla puhallusteho voidaan 
asettaa optimaaliseksi. Käyttöaika kahdella 
akulla noin 50 minuuttia. 

4523 011 5918

SH. 269€ 36 V
käyttöaika 
noin 25 min 

(AK 20)

3,3 kg750 m3/h 
9 N

KAMPANJA 
259€ 
—

Kampanja 239€

1860 m3/h 
35 N

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—



HAKKURIT.
—

AJOLEIKKURI.
—

JYRSIN.
—

Kampanja 399€ Kampanja 399€6008 011 1130 6013 011 1130
SH. 469€ SH. 469€

230 v
2500 w

26 kg35 mm 230 v
2500 w

24 kg40 mm

GHE 150
Sähkökäyttöinen hakkuri tehokkaalla 
moottorilla ja kerrosrakenteisella terä-
koneistolla, jonka avulla haketat helposti 
keskipaksut oksat sekä risut. Vaiennettu 
syöttötorvi patentoidulla apilanmuotoi-
sella täyttöaukolla. Tekee selvää jälkeä 
jopa 35 mm oksista. 

GHE 140 L
Kompakti oksamurskain hakettaa jopa 40 
mm paksut oksat voimalla suoraan integroi-
tuun 60 l hakelaatikkoon. Ainutlaatuisen 
taittomekanismin ansiosta hakkuri taittuu 
kasaan hakelaatikkoon säilytyksen ajaksi. 
Apilanmuotoinen syöttöaukko. Hiljainen 
valssitekniikka.

6165 200 0009 
SH. 3 399€

b&S 3130 
Power Built 

ohv

197 kg95 cm

RM 4097 SX
Nouse istuimelle, käännä avainta, leikkaa ja valmista tuli. Urhei-
lullisen muotoilun ansiosta moderni design. Sivulle heittävänä 
leikkurin on mahdollista leikata suuriakin nurmialoja. Ruohon-
leikkuri leikkaa tasaisesti ja nopeasti koko nurmikon. STIHLin 
erityisen yhden polkimen ajokäytön avulla ajat eteenpäin tai 
peruutat helposti. Pieni kääntösäde tuo ketteryyttä ajamiseen. 

6241 011 3913
SH. 740€b&S 550 ex 

ohv rs
37 kgtyöleveys 

45 cm

MH 445 R
Tehokas, helposti ohjattava jyrsin työskentelyyn ahtaissa pai-
koissa. Erinomainen käyttömukavuus pienellä voimankäytöllä. 
Lähes tärinätön integroidun tärinänestojärjestelmän ansiosta. 
Vaihteet eteen ja taakse.

6007 011 1175
SH. 399€

230 v
2200 w

19 kg35 mm

GHE 105
Kompaktin sähkökäyttöisen hakkurin voimakas 
moottori jaksaa leikata jopa 35 mm paksuiset 
oksat. Hakkurin neliapilan mallinen syöttöaukko 
yksinkertaistaa oksien ja lehtien silppuamista. 
Oksien, kukkien ja lehtien silppusekoituksesta 
tulee ravinnerikasta massaa, jonka voi kompos-
toida. Kevyt paino ja hyvät renkaat takaavat 
kevyen kuljetuksen.

KAMPANJA 
2 999€ 
—

KAMPANJA 
699€ 
—

KAMPANJA 
339€ 
—



HELPPO KÄSITELLÄ.
VAIKEA PÄÄSTÄÄ IRTI.
—
PAINEPESURIT

re 90
Kevyt ja kompakti 100 barin 
painepesuri perusvarusteilla. 
Alumiininen pumppupesä, 
integroidut pyörät, pesuai-
neen suihkutussarja ja 
pesuainepullo. Roottorisuutin 
ja säädettävä viuhkasuutin 
paineensäädöllä, pyörivä let-
kuliitos pistoolissa. Kotelossa 
pidikkeet suuttimille, 6 m 
korkeapaineletku, kuljetus-
kahva.

4951 012 4514

SH. 179€

230 v
1800 w

9,6 kg10-100 bar
520 l/h

Kampanja 359€

RE 130 PLUS
Tehokas 135 barin painepesuri lisämu-
kavuuksilla pihan, talon ympäryksen, 
auton, terassin ja seinien pesua varten. 
Alumiininen pumppupää, hiiliharja-
ton induktiomoottori, annosteltava 
pesuainesäiliö. Mukana roottorisuutin, 
viuhkasuutin paineensäädöllä, pyö-
rivä pikaliitin pistoolilla ja laitteella. 
Pysäytys/käynnistysautomatiikka, 
vahva ja kestävä 9 m teräspunosvah-
vistettu korkeapaineletku, letkukela, 
vahvistettu kahva alumiinista. Erittäin 
pitkä suihkuputki pehmeällä kahvalla, 
teleskooppinen alumiinikahva, sivusäi-
lytyslokero suuttimelle ja virtajohdon 
säilytykselle.

4950 012 4560
SH. 399€

230 v
2300 w

21,2 kg10-135 bar
500 l/h

Kampanja 599€

RE 143 PLUS
Ihanteellinen vaativammalle 
käyttäjälle PLUS mukavuuksillla. 
Messinkinen pumpunpää, 
vedenpaineen/-määrän säädin, 
painemittari, alumiininen teles-
kooppikahva, alumiininen alaosan 
nostokahva. Saranoitu etukansi 
jossa paikat suuttimille, roottori- ja 
viuhkasuutin, sumutinpullo.  Litteä 
tulovesiletku, 12 m teräspunos-
korkeapaineletku, integroitu 
letkukela, pyörivä virtajohdon 
kiinnike, pesuaineen annostelujär-
jestelmä ja 2 l pesuainesäiliö. 

4768 012 4509
SH. 699€

230 v
3300 w

27,6 kg10-140 bar
610 l/h

KAMPANJA 
159€ 
—



TÄSTÄ 
KÄYNNISTYY 
KETJUREAKTIO.
—
MOOTTORISAHAT

Kampanja 399€

MS 231

1143 200 0383
SH. 469€

42,6 cm3 
2,0 kW/2,7 hv

4,8 kg35 cm

Kampanja 619€

MS 241 C-M

1143 200 0491
SH. 699€

42,6 cm3 
2,3 kW/3,1 hv

4,5 kg35 cm

Kampanja 
719€

MS 201 C-M

1145 200 0177/1145 200 0175

SH. 799€

35,2 cm3 
1,8 kW/2,4 hv

3,9 kg/4,0 kg30 cm/
35 cm

Kampanja 299€

MS 180 C-BE

1130 200 0387

SH. 349€

31,8 cm3 
1,5 kWh/2,0 hv

4,5 kg35 cm

Kampanja 359€

MS 193 C-E

1137 200 0141

SH. 399€

30,1 cm3 
1,3 kW/1,8 hv

3,6 kg30 cm

ms 170
Kompakti ja kätevä alkaen malli mm. polttopuiden 
sahaukseen ja mökille. Helppo käyttää yhdistelmä-
katkaisimen avulla. 2-MIX moottori.

1130 200 0299
SH. 229€

30,1 cm³ 
1,2 kW/1,6 hv

4,1 kg30 cm

Kampanja 699€

MSA 200 C-B setti, sisältää 
ap 300 akun ja Al 300 laturin
Akkukäyttöinen moottorisaha suuremmalla teholla meluherkille alueille - kuulonsuojausta ei tar-
vita. STIHL teräketjun pikakiristys ja teräketjuöljysäiliön pikalukituskorkki helpottavat työskentelyä. 
Tarkka leikkuujälki ja ja hyvä leikkuuteho. Käyttöaika kahdella AP 300 akulla noin 90 minuuttia. 

1251 200 0018

SETIN SH.  789€45 min
(ap 300)

3,3 kg30 cm

Kampanja 
329€

MSA 120 C-B setti, sisältää 
aK 20 akun ja Al 101 laturin
Kevyt akkumoottorisaha hyvällä suorituskyvyllä tontin hoitoon ja yksinker-
taisiin sahaustöihin. Pehmeä kahva, nopea ja kätevä ketjunvaihto STIHL 
teräketjun pikakiristyksen ansiosta. Öljysäiliö, jossa öljymäärän tarkistusik-
kuna. Helppo käynnistää, hiljainen ja kätevä käyttää! Käyttöaika kahdella 
AK 20 akulla noin 80 minuuttia.

1254 011 5818

SH.359€
40 min 
(ak20)

2,7 kg30 cm

Moderni moottorisaha jokaiseen kotiin.           
Teräketjun pikakiristys, STIHL ErgoStart kevyt-
käynnistys ja 2-MIX moottori.

Hyvä teho-painosuhde. Teräketjun sivukiristys.  
Tankkien pikalukituskorkit. Yleissahaksi!

Metallirunko. M-Tronic moottorinohjausjär-
jestelmä. Yhdistelmäkatkaisin. Erinomainen 
harvennettaessa tiheää metsää!

Kevyt ammattisaha. Metallirunko. Ihanteellinen 
karsinnassa. M-Tronic moottorinohjausjärjes-
telmä. STIHL ErgoStart kevytkäynnistys. 

Kätevä ja kevyt moottorisaha puutöihin 
kotipihalla ja puutarhassa. STIHL ErgoStart 
kevytkäynnistys ja purusuojan kiinteä mutteri. 

Kampanja 
369€

MSA 140 C-B setti, sisältää 
ak 30 akun ja Al 101 laturin
Kevyt akkumoottorisaha hyvällä suorituskyvyllä tontin hoitoon ja yksinker-
taisiin sahaustöihin. Pehmeä kahva, nopea ja kätevä ketjunvaihto STIHL 
teräketjun pikakiristyksen ansiosta. Öljysäiliö, jossa öljymäärän tarkistusik-
kuna. Helppo käynnistää, hiljainen ja kätevä käyttää! Käyttöaika kahdella    
AK 30 akulla noin 90 minuuttia.

1254 011 5858

SH. 389€
45 min 
(ak30)

2,6 kg30 cm

Kampanja 199€

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—



VÄHEMMÄN VAIVAA.ENEMMÄN VAPAUTTA.
—
RUOHOTRIMMERIT JA RAIVAUSSAHAT

Kampanja 499€

FSA 130, ilman akkua ja laturia

4867 200 0004

SH. 559€

100-330 min 
(Ar 2000)

4,5 kgAutoCut 25-2 
(420 mm)

Kampanja 
499€

FS 91

4180 200 0685
SH. 559€

28,4 cm3 
0,95 kW/1,3 hv

5,8 kg

Kampanja 
699€

FS 260 C-E

4147 200 0264
SH. 789€

41,6 cm3 
2,0 kW/2,7 hv

7,7 kg

Kampanja 
599€

FS 131

4180 200 0679
SH. 679€

36,3 cm3 
1,4 kW/1,9 hv

5,8 kg

STIHL 
4-MIX 

moottori

Kampanja 969€

FS 460 C-EM K X-Treem valjailla

4147 200 0318

SH. 1.089€

45,6 cm3 
2,2 kW/3,0 hv

8,4 kg

STIHL 
2-MIX 

moottori

Kampanja 859€

FS 410 C-EM K X-Treem valjailla

4147 200 0322

SH. 959€

41,6 cm3 
2,0 kW/2,7 hv

8,4 kg

STIHL 
2-MIX 

moottori

Kampanja 749€

FSA 90 PRO SETti, sisältää AP 300 
akun ja AL 300 laturin

4863 200 0002
SH. 829€

30 - 45 min
(AP 300)

3,2 kgAutocut 25-2
(260 mm)

4522 011 5718

SH.269€

käyttöaika
noin 25 min

(ak 10)

3,3 kgAutoCut 2-2 
(280 mm)

FSA 56 setti, sisältää 
ak 10 akun ja al 101 
laturin
Kevyt akkukäyttöinen ruohotrimmeri 
suurella leikkuuteholla. Säädettävä 
varsipituus napin painalluksella ja työka-
luttomalla kahvan säädöllä. Pehmeä kahva 
kytkinvivulla ja taimisuoja. Käyttöaika 
kahdella AK 10 akulla noin 50 minuuttia.

27,2 cm3 
0,8 kW/1,1 hv

4,6 kgautomaatti 
siimapää

KAMPANJA 
X-TREEM
VALJAILLA
—

Kevyt raivaussaha sitkeän nurmen 
leikkaamiseen. Varustettu 3:lla 
terällä. Kaksoiskahvalla ja -valjailla.  
4-MIX moottori.

Raivaussaha laajoille alueille 
vahvaan heinikkoon ja metsään.  
STIHL 1-piste tärinänvaimennus, 
ErgoStart kevytkäynnistys ja 
monitoimikahva. Varustettu 
3:lla  terällä ja ADVANCE 
yleisvaljailla.

Suuritehoinen ja kevyt raivaussaha 
monipuoliseen käyttöön. Varustettu 
3:lla terällä. Kaksoiskahvat ja 
-valjaat. 4-MIX moottori.

Raivaussaha lyhyellä runkoputkella erityisesti metsätöihin. 
ErgoStart kevytkäynnistys, M-Tronic moottorinohjaus. 
Varustettu metsurin valjailla ja HP -sahaterällä.

Haastaviin olosuhteisiin vahva raivaussaha lyhyellä runkoput-
kella metsätöihin. ErgoStart kevytkäynnistys, M-Tronic moot-
torinohjaus. Varustettu metsurin valjailla ja HP -sahaterällä.

Akkukäyttöinen ruohotrimmeri laajoille alueille tiheään 
ruohikkoon kaksoiskahvalla ja -valjailla. 

Suorituskykyinen ja kevyt akkutrimmeri tuuheaan 
ruohikkoon. Kolmiportainen tehonsäätö, kaksoiskahva.  

Kampanja 
229€

FS 50 C-E L

4144 011 2339
SH. 259€

Ruohotrimmeri pitkällä runkoputkella. 
STIHL ErgoStart kevytkäynnistys, 
monitoimikahva, 2-MIX moottori.

Kampanja 
239€

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

 

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

STIHL 
4-MIX 

moottori

STIHL 
2-MIX 

moottori



Tarjoukset voimassa 30.6.2019 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Aina  
koottuna ja 

koekäytettynä! 

                ERIKOISKAUPPIAASI  
 

• Koneet myydään aina koottuina ja koekäytettyinä 
•  Koneen luovutuksen yhteydessä annetaan aina myös käyttöopastusta 
• Saat opastusta juuri Sinulle sopivan laitteen valinnassa 
• Huolto ja korjaus järjestyy aina 
 
Löydä lähin erikoiskauppiaasi: www.stihl.fi

STIHLIN UUDET YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET 
5 LITRAN POLTTOAINEKANISTERIT

STIHLin uudet viiden litran polttoainekanisterit 
vähentävät merkittävästi polttoaineen haihtumista 
ja ovat siten huomattavasti ympäristöystävällisem-
piä kuin muut markkinoilla olevat kanisterit. 

Uudet kanisterit estävät polttoaineen läpäisyn - 
polttoainetta ei haihdu ilmaan. Tavallisesta kanister-
ista polttoainetta haihtuu noin 9% vuodessa.

Kanisterit ovat aikaisempaa kevyempiä ja niihin on 
käytetty 24 % vähemmän muovia. 

Uusien kanisterien hiilijalanjälki on 
noin 39% pienempi.

  KAMPANJA

akkutuotteen ostajalle lisäakku puoleen hintaan. 
tuplaa käyttöaikasi!

NYT LISÄAKKU
PUOLEEN HINTAAN!  

LISÄAKKU
 - 50 % 
—

Ostaessasi akkukäyttöisen STIHL tuotteen, akun ja laturin, saat vapaavalintaisen lisäakun puoleen hintaan. 
AK akut käyvät kaikkiin STIHL COMPACT -sarjan laitteisiin. AP akut sopivat kaikkin STIHL PRO -sarjan 
laitteisiin. Yhdellä akulla käytät useampaa STIHL akkulaitetta. Akkukampanja voimassa 1.4. - 30.6.2019             
niin kauan kuin tavaraa riittää. 


