
Oferta dostępna u Dealerów STIHL od 21.03. do 26.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż, doradztwo oraz fachową obsługę serwisową prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL.

Cały asortyment na raty 0%
bez prowizji, bez odsetek, bez pierwszej wpłaty

Robot koszący imow® już od 199,95 pln
x 20 rat 0%

ogród jak marzenie
ƒ
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Kupuj online!
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE STIHL
ƒ

Kompaktowe, poręczne urządzenia nowego systemu AS idealnie nadają 
się do okazjonalnej pielęgnacji ogrodu. Urządzenia zasilane są wymien-
nymi akumulatorami STIHL.

Długość listwy tnącej  20 cm ·  10,8 V ·  do 110 min①

Lekkie i kompaktowe nożyce do krzewów wyposażone w listwę tnącą do przycinania i pielę-
gnacji niższych, wiecznie zielonych żywopłotów oraz nóż do cięcia trawy.

STIHL hsa 26
Nożyce do TRAWY I KRZEWÓW

Długość prowadnicy  10 cm ·  10,8 V ·  do 25 min①

Świetnie nada się do przycinania drzew i krzewów, a także różnorodnych prac stolarskich. 
Komfortowy antypoślizgowy uchwyt, wskaźnik naładowania.

STIHL GTa 26
PRZECINARKA DO DREWNA

nowość!

nowość!

599,-

5990
x10 rat

Szybkie i łatwe w użyciu urządzenia linii AI to doskonałe narzędzia do re-
alizacji swoich marzeń o pięknym ogrodzie. Aby naładować zintegrowany 
akumulator, wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.

Głowica tnąca PolyCut 2-2 
Średnica robocza 25 cm 
18 V ·  2,3 kg ·  do 20 min① 

STIHL fsa 45
Podkaszarka

18 V ·  2,2 kg ·  do 10 min① 

STIHL bga 45
Dmuchawa ogrodowa

Długość listwy tnącej 50 cm 
18 V ·  2,3 kg ·  do 40 min①

STIHL hsa 45
Nożyce do żywopłotów

499,-

4990
x10 rat

499,-

4990
x10 rat

499,-

4990
x10 rat

499,-

4990
x10 rat

① CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU AKUMULATORA

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/System-AS/przecinarka-akumulatorowa-gta/2107836-113852/przecinarka-akum-gta26-zestaw.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/System-AS/nozyce-aku-as/2107912-117586/No%C5%BCyce-HSA-26-zestaw-z-akumulatorem-AS2-i-%C5%82adowark%C4%85-AL1.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/nozyce-do-zywoplotow/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotow/274538-1534/hsa-45.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/linia-al/kosa-akumulatorowa-ai/274463-79038/fsa-45.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/linia-al/dmuchawa-akumulatorowa-ai/276258-79040/dmuchawa-bga-45.aspx


Zestawy aku-
mulatorowe 
STIHL 
ƒ

Teraz podwójna moc
ƒ

System AK cechuje wysoka wydajność i wytrzymałość. Dzięki szerokiej 
ofercie wyposażenia poradzisz sobie z każdą pracą w swoim ogrodzie. 
Wszystkie akumulatory AK można bezproblemowo łączyć z ładowarkami 
typu AL i wszystkimi urządzeniami systemu AK.

STIHL fsa 56
kosa wraz z ładowarką AL 101 
i 2 akumulatorami AK 10 · do 50 min②

36 V · 2,1 kg③ · do 50 min②

STIHL BGA 56
DMUCHAWA wraz z 2 akumulatorami 
AK 20 i ładowarką AL 101

DŁUGOŚĆ LISTWY TNĄCEJ 45 cm · 36 V · do 100 min②

STIHL hsa 56
Nożyce do żywopłotów wraz 
z 2 akumulatorami AK 10 i ładowarką AL 101

STIHL rma 235
kosiarka wraz z ładowarką AL 101 
i 2 akumulatorami AK 20

STIHL rma 339
kosiarka wraz z ładowarką AL 101 
i 2 akumulatorami AK 30

STIHL msa 120 c-b
Pilarka łańcuchowa wraz 
z ładowarką AL 101 i 2 akumulatorami AK 20

STIHL msa 140 c-b
Pilarka łańcuchowa wraz 
z ładowarką AL 101 i 2 akumulatorami AK 30

1.539,-

15390
x10 rat

1.799,-

17990
x10 rat

1.149,-

11490
x10 rat

1.199,-

11990
x10 rat

1.169,-

11690
x10 rat

1.469,-

14690
x10 rat

1.999,-

19990
x10 rat

② DANE DOTYCZĄ UŻYCIA 2 AKUMULATORÓW. PODANE CZASY PRACY MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY 
I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA I OBRABIANEGO MATERIAŁU ③ Ciężar bez aku-
mulatora ④ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową

Kupując 
w zestawie

ponad 50%
oszczędzasz*

* Dotyczy ceny drugiego akumulatora 
kupowanego w zestawie

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 30 cm
36 V · 2,6 kg④ · do 90 min②

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 30 cm
36 V · 2,7 kg④ · do 80 min②

promocja

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/No%C5%BCyce-akumulatorowe-System-AK-(HSA)/273182-74565/hsa-56-z-ak-10-al-101.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/Dmuchawa-akumulatorowa-System-AK-(BGA)/273173-74566/bga-56-z-ak-20-i-al-101.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-akumulatorowe/273184-1539/msa-120-c-bq.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/Pilarka-akumulatorowa-System-AK-(MSA)/276271-74475/msa-140-c-b.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/Kosa-akumulatorowa-System-AK-(FSA)/273169-74564/fsa-56-z-aku.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/Kosiarki-akumulatorowe-System-AK/282938-79321/rma-235-z.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/system-ak/Kosiarki-akumulatorowe-System-AK/2107463-79321/rma-339-z-ak30-al101.aspx


Nożyce do żywopłotów STIHL
ƒ

Szeroka gama urządzeń systemu pozwala na realizację bardzo ambit-
nych zadań. Dzięki swej mocy i wytrzymałości urządzenia są idealne do 
profesjonalnej pielęgnacji parku, ogrodu czy prac w lesie, a szczegól-
nie wszędzie tam gdzie istotne jest zachowanie ciszy.

Głowica tnąca AC C 26-2 
ŚREDNICA ROBOCZA 42 cm
36 V · 4,5 kg⑤ 

STIHL fsa 130
Kosa AKUMUlaTOROWA

230 V · 420 W · 3,0 kg⑥

Długość listwy tnącej 45 cm 
Idealne do trymowania i przycinania cienkich 
gałęzi. Mechaniczny hamulec listwy tnącej.

STIHL hse 42
Nożyce elektryczne 
do żywopłotów

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 35 cm
36 V · 3,6 kg④

STIHL MSA 220 C-B
PIlaRKA AKUMUlaTOROWA

230 V · 600 W · 4,1 kg⑥

Długość listwy tnącej 60 cm 
Do cięcia grubszych gałęzi. Niski poziom 
wibracji.

STIHL hse 71
Nożyce elektryczne 
do żywopłotów

SZEROKOŚĆ ROBOCZA 46 cm
36 V · 24,0 kg③ · KOSZ 55 l

STIHL rma 448 tc
Kosiarka AKUMUlaTOROWA

Głowica tnąca AC 25-2
ŚREDNICA ROBOCZA 38 cm
36 V · 3,2 kg⑤

STIHL fsa 90
Kosa AKUMUlaTOROWA

27,2 cm3 · 0,75 kW/1,0 KM · 4,7 kg⑦ 
Długość listwy tnącej 60 cm

Do pielęgnacji krzewów w przydomowym 
ogrodzie. System antywibracyjny STIHL.

STIHL hs 45
Nożyce SPALINOWE 
do żywopłotów

1.599,-**

15990
x10 rat

1269,-

12690
x10 rat

1.969,-**

19690
x10 rat

399,-

3990
x10 rat

1.699,-**

16990
x10 rat

769,-

7690
x10 rat

2.449,-**

24490
x10 rat

③ Ciężar bez akumulatora
④ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą 
i piłą łańcuchową ⑤ Ciężar bez akumula-
tora, z narzędziem tnącym i osłoną
** CENA NIE ZAWIERA AKUMULATORA I ŁADO-
WARKI

⑥ Ciężar bez przewodu sieciowego ⑦ Ciężar bez paliwa 

Tarcza 
dwuostrzowa

nowość!

1. Ładowarka AL 300
2. Akumulator AP
3. Akumulator Plecakowy AR L 
z systemem nośnym

1.

2.

3.

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/dla-profesjonalistow-pro/kosy-akumulatorowe-fsa-ap/247850-1573/fsa-90-bez-aku.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/dla-profesjonalistow-pro/kosy-akumulatorowe-fsa-ap/276259-1573/fsa-130-bez-aku.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/dla-profesjonalistow-pro/kosiarki-akumulatorowe-rma-system-ap/282919-1578/rma-448-tc.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/nozyce-do-zywoplotow/elektryczne-nozyce-do-zywoplotow/22079-1506/hse-42.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/nozyce-do-zywoplotow/elektryczne-nozyce-do-zywoplotow/21332-1506/hse-71-60.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/nozyce-do-zywoplotow/spalinowe-nozyce-do-zywoplotow/21487-610/hs-45.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/urzadzenia-akumulatorowe/dla-profesjonalistow-pro/pilarka-akumulatorowa-msa/2102688-1572/pilarka-msa-220-c-b-bez-akumulatora.aspx


27,2 cm3 · 0,65 kW/0,9 KM · 4,2 kg⑧

Najlżejsza kosa spalinowa w ofercie 
STIHL. Głowica żyłkowa AC C6-2.

STIHL fs 38
Kosa mechaniczna

36,3 cm3 · 1,55 kW/2,1 KM · 6,8 kg⑧

Imponująca moc koszenia traw i zarośli. 
Głowica żyłkowa AC C 26-2. 
Szelki w komplecie.

STIHL fs 235
Kosa mechaniczna

37,7 cm3 · 1,7 kW/2,3 KM · 7,0 kg⑧

Idealna do wymagających prac na dużych 
powierzchniach. Głowica żyłkowa AC 25-2. 
Szelki w komplecie.

STIHL fs 240
Kosa mechaniczna

45,6 cm3 · 2,2 kW/3,0 KM · 8,5 kg⑧

Do długotrwałych prac na dużych po-
wierzchniach. System STIHL M-Tronic. 
Głowica żyłkowa AC 46-2. 
Szelki w komplecie.

STIHL fs 460 c-Em
Kosa mechaniczna

Kosy STIHL
ƒ

Kosy mechaniczne STIHL w zależności od mocy silnika, wyposażenia 
i rodzaju narzędzia tnącego doskonale radzą sobie z wykaszaniem 
krawędzi trawników, prześwietlaniem gęstych zarośli czy koszeniem 
na dużych powierzchniach zielonych.

27,2 cm3 · 0,75 kW/1,0 KM · 5,1 kg⑧

Komfortowa praca na małej przestrzeni.  
Głowica żyłkowa AC 25-2.

STIHL fs 55
Kosa mechaniczna

599,-

5990
x10 rat

1.999,-

19990
x10 rat

2.299,-

22990
x10 rat

3.699,-

36990
x10 rat

799,-

7990
x10 rat

1.599,-

15990
x10 rat

⑧ Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony 

promocja

promocja

Osłona 
twarzy

Kamizelka

Kamizelka

Trójząb

Trójząb

30,8 cm3 · 1,3 kW/1,8 KM · 6,3 kg⑧

Do pracy na dużych powierzchniach. 
Głowica żyłkowa AC 25-2. 
Szelki w komplecie.

STIHL fs 120
Kosa mechaniczna

nowość!

nowość!

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/lekkie-kosy-spalinowe/2661-210/fs-38.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/lekkie-kosy-spalinowe/257-210/fs-55.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/kosy-spalinowe-do-duzych-terenow-zielonych/242-1548/kosa-fs-120.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/kosy-spalinowe-do-duzych-terenow-zielonych/295528-1548/kosa-fs-235.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/kosy-spalinowe-do-duzych-terenow-zielonych/22310-1548/fs-240.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/mocne-kosy-spalinowe/22040-1549/fs-460-c-em.aspx


URZĄDZENIA OGRODOWE STIHL
ƒ

Do 800 m2
Szerokość koszenia 20 cm

Robot koszący do średniej wielkości 
trawników. Jako kosiarka mulczująca 
rozdrabnia skoszoną trawę. W zestawie 
stacja ładująca.

STIHL rmi 422
Robot koszący iMOW®

452 cm3 · 7,6 kW/10,3 KM
Szerokość koszenia 80 cm

Zwrotny i kompaktowy traktor ogrodowy 
o wysokim komforcie jazdy i obsługi. Do 
pielęgnacji średniej wielkości trawników.

STIHL rt 4082
Traktor Ogrodowy STIHL

656 cm3 · 8,7 kW/11,8 KM 
Szerokość koszenia 95 cm

Traktor ogrodowy o dużej mocy cha-
rakteryzujący się wysokim komfortem 
jazdy i obsługi. Do pielęgnacji dużych 
trawników.

STIHL rt 5097 z
Traktor Ogrodowy STIHL

Do 1.700 m2
Szerokość koszenia 20 cm

Do trawników o większej powierzchni. 
Jest kosiarką z funkcją mulczowania. 
W zestawie stacja ładująca. Możliwość 
komunikacji z poziomu aplikacji.

STIHL rmi 422 pc
Robot koszący iMOW®

3.999,-

19995
x20 rat

11.190,-

55950
x20 rat

14.690,-

73450
x20 rat

6.690,-

33450
x20 rat

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

TERAZ ROBOTY KOSZĄCE iMOW® 
ORAZ TRAKTORY OGRODOWE na 20 rat 0%!

promocja

promocja

promocja promocja

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/roboty-koszace-imow/roboty-koszace-imow/292091-94175/rmi-422.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/roboty-koszace-imow/roboty-koszace-imow/292266-94175/rmi-422-pc.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/traktory-ogrodowe/traktor-seria-r4/292133-93745/rt-4082.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/traktory-ogrodowe/traktory-seria-t5/292171-93753/rt-5097-z.aspx


1,2 kW · Szerokość koszenia 33 cm

Pojemność kosza 30 l. Lekka, kompaktowa 
kosiarka elektryczna do małych trawników. 
Centralna regulacja wysokości koszenia.

STIHL rme 235
Kosiarka elektryczna

150 cm3 · 2,2 kW/3,0 KM 
Szerokość koszenia 46 cm

Pojemność kosza 55 l. Wydajna kosiarka 
Serii 4 z ergonomicznym pojedynczym 
uchwytem kierującym. Centralna regula-
cja wysokości koszenia, składany uchwyt 
oraz mocny silnik dla komfortowej pracy.

STIHL rm 448 pc
Kosiarka spalinowa

1.399,-

13990
x10 rat

499,-

4990
x10 rat

1.999,-

19990
x10 rat

2.999,-

29990
x10 rat

2.999,-

29990
x10 rat

2.389,-

23890
x10 rat

173 cm3 · 2,6 kW/3,5 KM  
Szerokość koszenia 48 cm

Pojemność kosza 70 l. Kosiarka o dużej 
mocy z Serii 6. Nóż wielofunkcyjny do 
koszenia, zbierania i mulczowania trawy. 
Centralna regulacja wysokości koszenia, 
ergonomiczny uchwyt oraz 1-biegowy 
napęd kół. Aluminiowa obudowa.

STIHL rm 650 t
Kosiarka spalinowa

149 cm3 · 2,3 kW/3,2 KM 
Szerokość robocza 85 cm

Wielofunkcyjna glebogryzarka o odpo-
wiedniej mocy do zastosowań w ogrodzie 
i na polu.

STIHL mh 585
Glebogryzarka spalinowa

149 cm3 · 2,2 kW/3,0 KM 
Szerokość robocza 38 cm

Mocny wertykulator do pielęgnacji większych 
trawników. 

STIHL rl 540
Wertykulator spalinowy

cena promocyjna

cena promocyjna

140 cm3 · 2,1 kW/2,8 KM
Szerokość koszenia 46 cm

Pojemność kosza 55 l. Zwrotna kosiarka 
Serii 2. Centralna regulacja wysokości 
koszenia, składany uchwyt oraz 1-biego-
wy napęd kół dla komfortowej pracy.

STIHL rm 248 T
Kosiarka spalinowa

230 V · 2,5 kW

Kompaktowy rozdrabniacz elektryczny z mocnym 
silnikiem do rozdrabniania gałęzi o średniej grubości.

STIHL ghe 140 l
ELEKTRYCZNY Rozdrabniacz ogrodowy

230 V · 2,5 kW

Kompaktowy rozdrabniacz ogrodowy 
z mocnym silnikiem elektrycznym do 
rozdrabniania gałęzi o średniej grubości.

STIHL ghe 150
ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ OGRODOWY

1.369,-

13690
x10 rat

1.439,-

14390
x10 rat

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosiarki-ogrodowe/kosiarki-spalinowe/seria-2/292476-94977/rm-248-t.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosiarki-ogrodowe/kosiarki-spalinowe/seria-4/292462-94969/rm-448-pc.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosiarki-ogrodowe/kosiarki-spalinowe/seria-6/292447-94976/rm-650-t.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosiarki-ogrodowe/kosiarki-elektryczne/seria-2/292567-94973/rme-235.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/wertykulatory-stihl/wertykulatory-elektryczne/291082-94954/wertykulator-rle-540.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/wertykulatory-stihl/wertykulatory-spalinowe/291109-94957/rl-540.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/rozdrabniacze-ogrodowe-stihl/rozdrabniacze-elektryczne/292099-93749/rozdrabniacz-ghe-140-l.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/rozdrabniacze-ogrodowe-stihl/rozdrabniacze-elektryczne/288951-93749/rozdrabniacz-ghe-150.aspx


pilarki STIHL
ƒ

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 35 cm 
31,8 cm3 · 1,4 kW/1,9 KM · 4,1 kg⑩

Model do przygotowywania drewna opa-
łowego, boczny napinacz piły łańcucho-
wej. Uniwersalna piła łańcuchowa PM3.

STIHL ms 180
PIlaRKA SPALINOWA

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 35 cm 
42,6 cm3 · 2,0 kW/2,7 KM · 4,8 kg⑩

Doskonała do przygotowywania drewna 
opałowego. System filtrów powietrza 
o długiej żywotności zapewnia długi 
czas pracy pomiędzy kolejnymi czysz-
czeniami.

STIHL ms 231
PIlaRKA SPALINOWA

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 35 cm 
45,6 cm3 · 2,2 kW/3,0 KM · 4,8 kg⑩

Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego.

STIHL ms 251
PIlaRKA SPALINOWA

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 35 cm 
230 V · 1,4 kW · 3,6 kg⑨

Poręczny, lekki model o dobrej wydaj-
ności cięcia. Bardzo dobra ergonomia, 
boczny napinacz piły łańcuchowej.

STIHL mse 141
PIlaRKA ELEKTRYCZNA

499,-

4990
x10 rat

949,-

9490
x10 rat

1.669,-

16690
x10 rat

1.849,-

18490
x10 rat

cena promocyjna

Teraz dostępna 
również z NOWĄ PIŁĄ ŁAŃCU-
CHOWĄ .325”RS PRO

Teraz dostępna 
również z NOWĄ PIŁĄ ŁAŃCU-
CHOWĄ .325" RS PRO!

pilarka z nową prowadnicą 
Light 04

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 40 cm 
50,2 cm3 · 3,0 kW/4,1 KM · 4,9 kg⑩

Znakomita do prac w zasobach drewna 
mało- i średniowymiarowego. System filtrów 
powietrza o długiej żywotności z filtrem 
HD2. Teraz z wyjątkowo lekką prowadnicą 
Light 04 i nową piłą łańcuchową .325" RS 
Pro, zapewniającą lepszą wydajność cięcia.

STIHL ms 261 c-m
PIlaRKA SPALINOWA

3.119,-

31190
x10 rat

⑨ Ciężar z prowadnicą i piłą łańcuchową ⑩ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

nowość!

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-elektryczne/276267-150/mse-141-c-q.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-spalinowe-do-prac-wokol-domu-i-w-ogrodzie/254057-110/ms-180.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-spalinowe-do-prac-wokol-domu-i-w-ogrodzie/21955-110/ms-231.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-spalinowe-do-prac-wokol-domu-i-w-ogrodzie/21946-110/ms-251.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/pilarki-lancuchowe/pilarki-spalinowe-dla-lesnictwa/2105118-130/pilarka-ms-261-cm.aspx


36,3 cm3 · 1,4 kW/1,9 KM

Świder glebowy z hamulcem wiertła QuickStop. Silnik 
4-MIX®. Idealne urządzenie do nawiercania otworów, nasa-
dzania roślin, prac budowlanych i pobierania próbek gleby. 
Wiertło nie stanowi wyposażenia standardowego.

STIHL bt 131
SPALINOWY Świder glebowy

Średnica 350 mm

Do cięcia betonu, cegieł i betonu płukanego. 
Odpowiednia również do cięcia betonu zbro-
jonego i materiałów ogólnobudowlanych.

STIHL d-b10
Ściernica diamentowa

76,5 cm3 · 4,3 kW/5,8 KM

Idealne urządzenie do prac budowlanych, do cięcia na mokro betonu, 
kamienia naturalnego, murów. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system 
antywibracyjny STIHL, przyłącze wody, zawór dekompresyjny, filtr HD2, 
pionowy zbiornik paliwa z praktycznym korkiem paliwa.

STIHL gs 461
SPALINOWA Pilarka do betonu

3.819,-

38190
x10 rat

319,-

3190
x10 rat

4.419,-

44190
x10 rat

9.359,-

93590
x10 rat

5.359,-

53590
x10 rat

cena promocyjna

URZĄDZENIA 
DO PRAC BU-
DOWLANYCH 
STIHL
ƒ

○ Ciężar bez paliwa, bez ściernicy11

W wyposażeniu podstawowym tarcza z żywicy 
syntetycznej.

W wyposażeniu podstawowym tarcza z żywicy 
syntetycznej.

Kupuj online!
www.stihl-online.pl

66,7 cm3 · 3,2 kW/4,4 KM · 9,7 kg○

Uniwersalna przecinarka do prac bu-
dowlanych, do cięcia betonu, kamienia, 
asfaltu, stali budowlanej i rur. Ściernica 
o średnicy 350 mm do cięć o głębokości 
do 125 mm.

STIHL ts 420
Przecinarka SPALINOWA

11 72,2 cm3 · 3,9 kW/5,3 KM · 10,2 kg○

Uniwersalna przecinarka z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa STIHL Injection. 

STIHL ts 500i
Przecinarka SPALINOWA

11

https://www.stihl-online.pl/
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/przecinarki-i-pilarka-do-betonu/sciernice/%C5%9Aciernice-diamentowe/240820-79948/tarcza-diamentowa-beton-d-b10.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/przecinarki-i-pilarka-do-betonu/przecinarki/21306-510/ts-420.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/przecinarki-i-pilarka-do-betonu/przecinarki/22104-510/ts-500i.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/swidry-glebowe/swidry-glebowe/275112-1571/bt-131.aspx
https://www.stihl.pl/pilarka-do-betonu-stihl-gs-461.aspx
https://www.stihl-online.pl/


URZĄDZENIA DO PRAC PORZĄDKOWYCH STIHL
ƒ

27,2 cm3

Idealny do oczyszczania średniej wielko-
ści powierzchni. Płynna regulacja obro-
tów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający.

STIHL sh 56
Odkurzacz ogrodowy

10-100 bar · 520 l/h

Wąż w oplocie tekstylnym 6 m. 
Do prac porządkowych wokół domu 
i w ogrodzie.

STIHL re 90
Myjka wysokociśnieniowa

10-135 bar · 500 l/h

Wąż w oplocie tekstylnym 9 m. 
Do prac porządkowych wokół domu 
i w ogrodzie.

STIHL RE 130 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

10-145 bar · 660 l/h

Wąż w oplocie tekstylnym 10 m. 
Model podstawowy klasy profesjonalnej.

STIHL RE 232
Myjka wysokociśnieniowa

Pojemność zbiornika 25 l
Szerokość robocza 55 cm

Do oczyszczania terenów przydomowych. 
8-stopniowa centralna regulacja wysoko-
ści. Boczne rolki prowadzące. Odpowied-
nia do stosowania na zewnątrz.

STIHL kg 550
Zamiatarka ręczna

1,4 kW · 210 mbar · 3600 l/min 
Wąż ssący 3,5 m

Idealny do profesjonalnych zastosowań 
w warsztatach, firmach sprzątających 
i zakładach przemysłowych. Do usuwania 
suchych i mokrych zanieczyszczeń.

STIHL se 62 e
Odkurzacz do czyszczenia 
na sucho i na mokro

699,-

6990
x10 rat

1.319,-

13190
x10 rat

499,-

4990
x10 rat

1.399,-

13990
x10 rat

3.599,-

35990
x10 rat

799,-

7990
x10 rat

promocja

Dysza do piany

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/myjki-cisnieniowe/myjki-wysokocisnieniowe/281540-310/myjka-re90.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/myjki-cisnieniowe/myjki-wysokocisnieniowe/281522-310/re-130-plus.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/myjki-cisnieniowe/myjki-wysokocisnieniowe/267786-310/re-232.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/dmuchawy-i-odkurzacze/odkurzacze-do-czyszczenia-na-sucho-i-na-mokro/22378-330/se-62-e.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/zamiatarki/22166-1550/kg-550.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/dmuchawy-i-odkurzacze/Odkurzacze-spalinowe-do-ogrodu/22411-1472/sh-56.aspx


Lekki hełm z nylonowym wizjerem. 
Nauszniki przeciwhałasowe. Duże otwory 
wentylacyjne.

Hełm ochronny 
FUNCTION Basic

Hełm ochronny 
ADVANCE 
X-VENT BT

Nadają się do obsługi 
smartfona lub tabletu. 
Rozmiary: M, L, XL

Rękawice 
FUNCTION 
SENSOTOUCH

Profesjonalne rękawice 
robocze. Doskonałe 
dopasowanie. Przyjemne 
dla skóry. Wysoka oddy-
chalność. 
Rozmiary: S, M, L, XL

Rękawice 
ADVANCE 
Ergo MS

Rozmiar 44 - 64. 
Poziom zabezpieczenia 1 
(^ 20 m/s). EN 381

Spodnie 
FUNCTION 
Universal

Skóra bydlęca, wodoodpor-
ne; amortyzująca podeszwa. 
Rozmiar 39 - 48

Półbuty 
ochronne 
Worker S2

141,-

199,-

749,- 14,-

68,-345,- 369,-

nowość!

73 cm · 1450 g

Doskonała do okrzesywania i ścinki drzew 
małowymiarowych oraz do lżejszych 
i średnio wymagających prac związanych 
z łupaniem. Stylisko z poliamidu wzmoc-
nione włóknem szklanym. 

Siekiera AX 15 P
37 cm · 640 g

Doskonała do okrzesywania i łupania 
drobnego i średniego drewna. Stylisko 
z poliamidu. Wyjątkowo lekka i poręczna.

Siekiera AX 6 P
75 cm · 1950 g

Doskonała do łupania drewna średniowymia-
rowego oraz do różnych prac związanych 
z łupaniem. Stylisko z poliamidu wzmocnione 
włóknem szklanym. Wyjątkowo lekka i trwała 
oraz odporna na warunki atmosferyczne.

Siekiera AX 20 P

21,5 cm · 230 g

Sekator przeznaczony do cięcia zielonych 
gałęzi o średnicy do 15 mm. 

Sekator ogrodowy PG 10

60 cm · 1000 g

Sekator przeznaczony do cięcia żywych ga-
łęzi. Bardzo wytrzymałe, kute ostrza z row-
kiem do odprowadzania soków roślinnych. 

Sekator do gałęzi PB 10

TECHNIKA LEŚNA, URZĄDZENIA OGRODOWE i Środki 
ochrony osobistej STIHL
ƒ

Stara cena 198,- 175,- Stara cena 305,- 269,- Stara cena 343,- 299,-

37,- 175,-

24 cm · 305 g

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia. 
Japońskie ostrze, 3-stronne z hartowanej 
impulsowo, chromowanej stali.

Piła do gałęzi PR 24

175,- 95,-

Składana piła PR 16

Doskonała do szybkiego i precyzyjne-
go cięcia. Japońskie składane ostrze, 
3-stronne, z hartowanej impulsowo, chro-
mowanej stali. Ochrona antykorozyjna.

nowość! POZOSTAŃ W KONTAKCIE
RÓWNIEŻ W TRAKCIE PRACY

Dzięki hełmowi ochronnemu 
ADVANCE X-Vent BT możesz 
komunikować się i odbierać wiado-
mości za pośrednictwem smartfona 
również podczas pracy. Jest to moż-
liwe dzięki transmisji danych poprzez 
system Bluetooth®.

Wytrzymały materiał na 
ramionach i łokciach chroni 
przed rozdarciem i przetar-
ciem. Rozmiar S - XXL

Kurtka 
FUNCTION
Universal

promocja promocja promocja

https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/helmy-ochronne/2112257-1594/helm-advance-x-vent-bt.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/rekawice-ochronne/2109226-1596/rekawice-function-sensotouch.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/narzedzia-lesne-do-lasu-i-ogrodu/Narz%C4%99dzia-do-pracy-w-lesie/245371-1565/siekiera-stylisko-poliamidowe-ax-15-p.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/narzedzia-lesne-do-lasu-i-ogrodu/Narz%C4%99dzia-do-pracy-w-lesie/244584-1565/siekiera-stylisko-poliamidowe-ax-20-pc.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/helmy-ochronne/280880-1594/helm-function-basic.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/narzedzia-lesne-do-lasu-i-ogrodu/Sekatory-no%C5%BCyce-i-pi%C5%82y-do-ga%C5%82%C4%99zi/21091-1564/sekator-bypass-pg-10.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/narzedzia-lesne-do-lasu-i-ogrodu/Sekatory-no%C5%BCyce-i-pi%C5%82y-do-ga%C5%82%C4%99zi/21444-1564/sekator-bypass-pb-10.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/odziez-ochronna-do-pracy-w-lesie/odziez-do-pracy-w-lesie-function/276582-61488/kurtka-function-universal.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/narzedzia-lesne-do-lasu-i-ogrodu/Sekatory-no%C5%BCyce-i-pi%C5%82y-do-ga%C5%82%C4%99zi/21087-1564/skladana-pila-pr-16.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/odziez-ochronna-do-pracy-w-lesie/odziez-do-pracy-w-lesie-function/276584-61488/spodnie-function-universal.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/obuwie-ochronne/21988-1592/polbuty-ochronne-worker-s2.aspx
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/srodki-ochrony-osobistej/rekawice-ochronne/249224-1596/rekawice-ochronne-advance-ergo-ms.aspx


Credit Agricole Bank Polska S.A.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 000 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 
10 miesięcznych równych rat w wysokości 100 zł. Kalkulacja została  dokonana na dzień 13.02.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych 

przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.credit-agricole.pl oraz w punktach sprzedaży partnerów. Materiał ma charakter informacyjny. Oferta dostępna u Autoryzowanych 

Dealerów STIHL, którzy oświadczają, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upoważnieni do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy 

kredytu na zakup towarów / usług. Oferta ważna od 21.03. do 26.06.2020 r.

Przedstawiona w niniejszym prospekcie propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, ma charakter informacyjny. Podane ceny są sugerowanymi cenami deta-
licznymi. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie danych lub ilustracji zawartych w niniejszym prospekcie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian 
w dziedzinie techniki, konstrukcji, koloru i wyposażenia. Dodatki promocyjne dostępne są do 26 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

SMART CONNECTOR
ƒ

Chętnie udzielimy Państwu 
fachowej porady!

Autoryzowany Dealer STIHL:

• efektywne zarządzanie flotą urządzeń
• ułatwienie w obsłudze urządzeń
• stały dostęp do informacji o urządzeniach
• naliczanie czasu pracy danego urządzenia
• monitorowanie procesu eksploatacji 

(terminy przeglądów i okresy gwarancji)
• aktualny status danego urządzenia
• aplikacja i specjalny portal STIHL connect pro
• możliwość prostych analiz wydajności pracy
• planowanie pracy urządzeń
• funkcja archiwizacji dokumentów

nowość!

85,-

stihl smart 
connector

stihl APP

DANE 
W CHMURZE

stihl connect pro 
portal

www.stihl.pl/connected

https://www.credit-agricole.pl/
https://www.stihl.pl/connected
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/smart-connector/287476-113695/stihl-smart-connector.aspx

