
Teraz możesz 

mieć tyle
pilarek STIHL, 

ile zechcesz!

www.stihl.pl

/ STIHL// STIHL

/ STIHL_POLSKA

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL.
Promocja trwa od 10.09.do 30.11.2016 lub do wyczerpania zapasów. Oferta kredytowa dostępna u wybranych Dealerów STIHL.

Autoryzowany Dealer:

• KONKURS! Kupuj na Credit Agricole Raty i wygrywaj!

• Nowość! Urządzenia akumulatorowe Compact
• Bogate pakiety promocyjne!

szczegóły od 10.09.2016 r. na www.konkurs.CARaty.pl
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Kupuj na                 i wygrywaj!
1. Kup na Credit Agricole Raty dowolny produkt
    STIHL lub VIKING u Autoryzowanego
    Dealera STIHL
2. Zgłoś się do konkursu: wypełnij formularz
    konkursowy i prześlij ciekawe zdjęcie
    zakupionego produktu (do 04.12.2016 r.) 
3. Możesz wygrać kolejne urządzenie
    STIHL lub VIKING, co tydzień 1 wygrana

Konkurs trwa w okresie od 10.09. do 30.11.2016 r.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu
na stronie: www.konkurs.CARaty.pl - dostępne
od 10.09.2016 r. 
Organizatorem konkursu jest
Credit Agricole Bank Polska S.A.

AŻ WIÓRY LECĄ...
STIHL MS 170 STIHL MS 180

Model podstawowy do przygotowania drewna opałowego.
Łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przełącznikowi.
Oszczędny silnik 2-MIX.

Większa moc. Wygodny, boczny napinacz piły łańcuchowej. 
Oszczędny silnik 2-MIX.

Moc: 1,2 kW/1,6 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,1 kg¹ Moc: 1,4 kW/1,9 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,1 kg¹

PROMOCJA
cenowa!

PROMOCJA
cenowa!

699,-* 899,-*
6990

x10 rat 8990
x10 rat

STIHL MS 251

Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego. Boczny napinacz 
piły łańcuchowej, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników. Oszczędny silnik 2-MIX.

Moc: 2,2 kW/3,0 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,8 kg¹

1699,-*
16990

x10 rat

STIHL MS 231

Doskonała do przygotowania drewna opałowego. Boczny napinacz 
piły łańcuchowej, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników. Oszczędny silnik 2-MIX.

Moc: 2,0 kW/2,7 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,8 kg¹

1549,-*
15490

x10 ratSTIHL MS 181 C-BE

Do pozyskania drewna opałowego i pielęgnacji krajobrazu. 
Komfortowe wyposażenie. Błyskawiczny napinacz piły łańcucho-
wej, ręczna pompa paliwowa, STIHL ErgoStart. Oszczędny silnik 
2-MIX.

Moc: 1,5 kW/2,0 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,6 kg¹

1239,-*
12390

x10 rat
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¹ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej.
² Cieżar bez przewodu sieciowego, z prowadnicą i piłą łańcuchową.
*sugerowana cena detaliczna brutto

STIHL MS 241 C-M

STIHL MS 362 C-M

STIHL MSE 170 CQ

STIHL MS 261 C-M

STIHL MS 441 C-M

Doskonała do pozyskiwania drewna. Boczny napinacz piły łańcu-
chowej, M-Tronic, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników, pompa olejowa z regulacją wydajności, 
zawór dekompresyjny. Oszczędny silnik 2-MIX.

Doskonała do pozyskiwania drewna średniowymiarowego. Boczny 
napinacz piły łańcuchowej, M-Tronic, system filtrów powietrza o 
długiej żywotności, praktyczne korki zbiorników, pompa olejowa z 
regulacją wydajności, zawór dekompresyjny.
Oszczędny silnik 2-MIX.

Wysokowydajna pilarka do pozyskiwania drewna. Boczny napinacz 
piły łańcuchowej, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników, pompa olejowa z regulacją wydajności, 
zawód dekompresyjny. Oszczędny silnik 2-MIX.

Doskonała do pozyskiwania drewna mało- i średniowymiarowego. 
Znakomity stosunek ciężaru do mocy. Boczny napinacz piły łańcu-
chowej, M-Tronic, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników, pompa olejowa z regulacją wydajności, 
zawór dekompresyjny. Oszczędny silnik 2-MIX.

Moc: 2,3 kW/3,1 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,5 kg¹

Moc: 3,5 kW/4,8 KM • Prowadnica: 37 cm • Ciężar: 5,6 kg¹ Moc: 4,2 kW/5,7 KM • Prowadnica: 40 cm • Ciężar: 6,6 kg¹

Moc: 3,0 kW/4,1 KM • Prowadnica: 37 cm • Ciężar: 4,9 kg¹

Pilarka elektryczna o zwiększonej wydajności cięcia. Doskonała 
egronomia zapewniająca niemęczącą pracę. Hamulec piły łańcu-
chowej QuickStop Super, komfortowy uchwyt, praktyczny korek 
zbiornika paliwa, zabezpieczenie przeciążeniowe.

Napięcie: 230V • Moc znamionowa: 1,7 kW • Ciężar: 4,2 kg²

2499,-*

3099,-* 4099,-*

2749,-*

839,-*
8390

x10 rat

24990
x10 rat

30990
x10 rat 40990

x10 rat

27490
x10 rat

System STIHL M-Tronic to w pełni automatyczny
system sterowania pracą silnika, który charakteryzuje:
• łatwe uruchamianie
• natychmiastowe przyspieszenie
• efektywne wykorzystywanie każdej kropli paliwa
• optymalne dopasowanie do warunków otoczenia
• tylko jedna pozycja robocza START

STIHL M-Tronic:
Optymalna moc
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CZAS NA WIELKIE SPRZĄTANIE

STIHL SHE 71

STIHL SH 56

STIHL BR 450 STIHL KG 550

STIHL BG 56

STIHL BR 200

Cichy, elektryczny odkurzacz ogrodowy do oczyszczania terenów 
przydomowych z liści i skoszonej trawy. Możliwość zastosowania 
jako dmuchawy.

Poręczny odkurzacz ogrodowy do zbierania liści i ściętej trawy. 
Płynna regulacja obrotów, dysza okrągła. Możliwość zastosowania 
także jako dmuchawy. Oszczędny silnik 2-MIX.

Mocna dmuchawa do komfortowego oczyszczania dużych 
powierzchni ze skoszonej trawy, liści i śmieci. System antywibra-
cyjny, komfortowy miękki uchwyt, łatwe uruchamianie, blokada 
dźwigni gazu, uchwyt transportowy.

Zamiatarka z ręcznym napędem do oczyszczania terenów przy-
domowych. System zamiatania STIHL MultiClean, 8-stopniowa 
centralna regulacja wysokości, boczne rolki prowadzące.

Dmuchawa ręczna. Szybko oczyszcza teren z liści i skoszonej 
trawy. Dysza okrągła, przycisk STOP. Oszczędny silnik 2-MIX.

Kompaktowa i wyjątkowo lekka dmuchawa plecakowa. System 
antywibracyjny, łatwe uruchamianie, blokada dźwigni gazu, 
uchwyt transportowy.

Napięcie: 230 V •  Wyd. turbiny w trybie odkurzacza: 
580m³/h • Moc: 1,1 kW • Ciężar: 4,1 kg

Wyd. turbiny w trybie odkurzacza: 710 m³/h • Ciężar: 5,2 kg

Maks. wyd. turbiny: 1.430 m³/h • Ciężar: 11,5 kg Szer. rob. 55 cm • poj. zbiornika 25 l, ciężar: 6,0 kg

Maks. wyd. turbiny: 730m³/h  •  Ciężar: 4,1 kg

Maks. wyd. turbiny: 800m³/h • Ciężar: 5,7 kg

429,-*
4290

x10 rat

1149,-*

1949,-*

11490
x10 rat

19490
x10 rat

779,-*
7790

x10 rat

1049,-*
10490

x10 rat

1599,-*
15990

x10 rat
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PIELĘGNACJA OGRODU Z…

     nową linią COMPACT

NOWOŚĆ!

¹ ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową ² ciężar bez akumulatora
³ ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną *sugerowana cena detaliczna brutto

STIHL MSA 120 C-BQ

STIHL BGA 56

STIHL HSA 56

STIHL FSA 56

Lekka pilarka akumulatorowa przeznaczona do prac pielęgnacyj-
nych w ogrodzie. Komfortowy uchwyt, błyskawiczny napinacz piły 
łańcuchowej, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super. Czas 
pracy na jednym ładowaniu akumulatora do 35 min. W komplecie 
z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101.

Ergonomiczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania terenów 
wokół domu z liści i skoszonej trawy. Dysza okrągła, komfortowy 
uchwyt, regulacja długości dyszy. Czas pracy na jednym ładowaniu 
akumulatora do 20 min. W komplecie z akumulatorem AK 20 
i ładowarką AL 101.

Lekki akumulator kompatybilny
z urządzeniami linii COMPACT

Akumulator o wysokiej 
pojemności kompatybilny z 
urządzeniami linii COMPACT

Nowoczesna ładowarka kompa-
tybilna z akumulatorami AK i AP. 
Wskaźnik trybu pracy (LED).

Lekka i wydajna kosa akumulatorowa. Średnica robocza 280 mm. 
Regulacja długości wysięgnika, komfortowy uchwyt. Czas pracy na 
jednym ładowaniu akumulatora 20 min. 
W komplecie z akumulatorem AK 10 i ładowarką AL 101.

ZALETY TECHNOLOGII
AKUMULATOROWEJ

• łatwe uruchamianie
• brak ograniczeń spowodowa-

nych przewodem sieciowym
• możliwość pracy na terenach 

pozbawionych zasilania 
w energię eklektryczną

• brak konieczności przygotowy-
wania mieszanki paliwowej

• cicha praca

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej wydajności 
cięcia. Odstęp między zębami 30 mm. Czas pracy na jednym 
ładowaniu akumulatora 40 min. W komplecie z akumulatorem 
AK 10 i ładowarką AL 101.

Napięcie: 36 V • Prowadnica: 30 cm • Ciężar: 2,5 kg¹

Napięcie: 36 V • Ciężar: 2,1 kg²

Energia: 59 Wh
Ciężar: 0,8 kg

Energia: 118 Wh
Ciężar: 1,2 kg Napięcie: 230V

Napięcie: 36 V •  Ciężar: 2,5 kg³

Napięcie: 36 V • Dł. listwy tnącej: 45 cm • Ciężar: 2,9 kg²

1299,-*

949,-* 899,-*

999,-*
12990

x10 rat

9490
x10 rat

STIHL AK 10

29900

STIHL AK 20

41900

STIHL AL 101

13900

8990
x10 rat

9990
x10 rat

ładowarka

ładowarka

ładowarka

ładowarka

akumulator AK 20 

akumulator AK 20 

akumulator AK 10 

akumulator AK 10 
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STIHL PG 10

STIHL PR 33

Worker S2

STIHL PB 11

STIHL AX 15 P

Mechanic Winter

Sierp szwajcarski

STIHL AX 30 C

Concept 24

Podstawowy model sekatora ogrodowego.
Aluminiowe uchwyty z powłoką zapewniającą 
ochronę przed zimnem. Praktyczna blokada.

Piła ręczna przeznaczona do szybkiego i precy-
zyjnego cięcia. Japońskie ostrze z hartowanej 
impulsowo, chromowanej stali.
Dwukompozytowy, ergonomiczny uchwyt.

Półbuty ochronne z wysokiej jakości wodoodpornej 
skóry bydlęcej. Do pracy w ogrodzie, na budowie 
i w warsztacie. Podnosek. Podeszwa odporna na 
działanie smarów i paliwa.

Bardzo mocny sekator do gałęzi. Do nadawania
formy i cięcia grubych gałęzi. Kute ostrza z 
rowkiem do odprowadzania soków roślinnych. 
Amortyzujące odbojniki.

Siekiera uniwersalna. Doskonała do okrzesywania. 
Odpowiednia do lżejszych prac związanych
z łupaniem.

Wysoki poziom izolacji, mocna powloka lateksowa, 
pewny chwyt. Przeznaczone do prac w niskich 
temperaturach, w deszczu i śniegu.

Przeznaczony do pielęgnacji młodych roślin
i usuwania niskiej roślinności.

Młot do łupania. Kute ostrze z hakiem do 
obracania. Duża powierzchnia umożliwia-
jąca pewne wbijanie klinów. Jesionowe 
stylisko.

Nauszniki przeciwhałasowe ze stabilnym
i przewiewnym pałąkiem. miękkie,
komfortowe wkładki. EN 352, SNR 24.

21,5 cm • 230 g • śr. gałęzi: do 20 mm

33 cm • 370 g

75 cm • 1150 g • śr. gałęzi: do 35 mm

73 cm • 1450 g

43 cm • 650 g

85 cm • 3000 g

3630

16990

34340

19590

25740

2190

7790

11750

5940

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO
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POTĘGA MOCY

VIKING GE 150

VIKING HB 585

VIKING LB 540

VIKING GE 140 L

VIKING HB 685

VIKING MT 6127 ZL

Rozdrabniacz posiada mocny silnik i specjalny uklad tnący, dzięki 
czemu może rozdrabniać nawet grubsze gałęzie. Krótki, skośny lej 
oraz otwór w kształcie czterolistnej koniczyny pozwalają na lekką
i komfortową pracę.

Dzięki dużej szerokości roboczej i mocnemu silnikowi glebogryzarka 
wykonuje pracę w imponującym tempie. Posiada skuteczny system 
antywibracyjny, który zapewnia komfortową pracę.

Wertykulator VIKING usuwa trwale mech, sfilcowaną trawę i chwa-
sty z trawnika. Dzięki temu do podłoża dociera więcej powietrza, 
a korzenie są lepiej zasilane w wodę i substancje odżywcze. 
Zespół roboczy z 7 podwójnymi nożami, podwójnie łożyskowane 
koła, trwała obudowa z polimeru. W komplecie z koszem.

Glebogryzarka wyposażona we wzmocniony pasek napędowy, koła 
zębate oraz łożyska w zespole napędowym. System antywibracyjny 
oraz ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości zwiększają kom-
fort pracy. W komplecie z kołami stalowymi i obsypnikiem.

Komfortowa kosiarka samojezdna przeznaczona do pielęgnacji 
terenów zielonych o pow. do 10.000 m². Panel obsługi z wyświetla-
czem LCD i tempomatem, 2-cylindrowy silnik, elektromagnetyczne 
sprzęgło noża. W komplecie z zestawem do odśnieżania, łańcucha-
mi przeciwśniegowymi i ładowarką.

Cichy i wydajny rozdrabniacz elektryczny. Gałęzie wciągane są 
wolno przez wał tnący, optymalnie rozdrabniane, a następnie 
wpadają do zintegrowanego 60-litrowego zbiornika. Mechanizm 
składania ułatwiający przechowywanie.

Moc: 2500 W • Maks. śr. gałęzi: 35 mm

Silnik: Kohler Seria XT 675 OHV S.C.
Szer. rob.: 85 cm • 1 bieg do przodu • 1 bieg do tyłu

Silnik: Kohler Seria XT 675 OHV S.C.
Szer. rob.: 38 cm • Gł. pracy: 25  mm • 6- stopniowa regulacja

Silnik: Kohler Seria XT 800 OHV S.C.
Szer. rob.: 85 cm • 1 bieg do przodu • 1 bieg do tyłu

Silnik: Briggs&Stratton Seria 8240 Intek OHV
szer. kosz.: 125 cm • poj. kosza: 350 l

Moc: 2500 W • maks. śr. gałęzi: 40 mm

1369,-*
13690

x10 rat

1429,-*
14290

x10 rat

2899,-*
28990

x10 rat

2399,-*
23990

x10 rat
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3699,-*
36990

x10 rat

24999,-*
249990

x10 rat
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STIHL RE 88 STIHL RE 129 PLUS

Lekkie i poręczne urządzenie z podstawo-
wym wyposażeniem do zastosowań okazjo-
nalnych. Dysza rotacyjne i dysza płaska, wąż 
z oplotem tekstylnym o długości 6 m.

Trwała, bogato wyposażona myjka wyso-
kociśnieniowa klasy średniej. Regulator 
ciśnienia, manometr, ceramiczne tłoki,
wąż w oplocie stalowym o długości 12 m.

Myjka wysokociśnieniowa zapewniająca 
wysoką wydajność czyszczenia i maksymal-
ny komfort. Praktyczny bęben na wąż
w oplocie stalowym o długości 9 m.

Komfortowo wyposażona myjka o dużej 
mocy. Niskoobrotowy silnik, bęben na wąż 
ciśnieniowy, wąż o długości 15 m.
Ergonomiczny pistolet profesjonalny.
W komplecie druga lanca z dyszą rotacyjną.

10-100 bar • 350 l/h • 8,9 kg

10-150 bar • 650 l/h • 27,6 kg 60-160 bar • 760l/h • 42 kg

10-135 bar • 500 l/h • 20 kg

STIHL RE 282 PLUSSTIHL RE 163 PLUS

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 699 zł, całkowita kwota 
do zapłaty 699 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 10 miesięcznych 
równych rat w wysokości 69,90 zł każda. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.06.2016 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 Credit Agricole Bank Polska S.A. pod 
adresem www.CARaty.pl oraz w punktach sprzedaży Partnerów. Podany materiał nie stanowi oferty Banku w rozumieniu art. 66 KC. Oferta 
dostępna u autoryzowanych dealerów STIHL, którzy oświadczają, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upo-
ważnieni do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/ usług.
Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady przebiegu Konkursu „Kup jedną – wygraj drugą. RATość z kupowania.” zawarte są w regulami-
nie dostępnym na stronie www.konkurs.CARaty.pl Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do 04.12.2016 r. Maksymalna wartość wygranej 
w Konkursie wynosi 2 000 zł.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen.

Autoryzowany Dealer STIHL i VIKING doradzi Państwu przed zakupem i po jego dokonaniu.
Pomoże w kwestiach doboru urządzenia optymalnie dopasowanego do Państwa potrzeb, udzieli

cennych wskazówek na temat prawidłowego użytkowania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe.

Autoryzowany Dealer STIHL i VIKING

499,-*
4990

x10 rat

2569,-*
25690

x10 rat

1289,-*
12890

x10 rat

4449,-*
44490

x10 rat
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Kupuj urządzenia STIHL i wygrywaj!

• Zachowaj dowód zakupu i kartę gwarancyjną

• Zarejestruj zakup na stronie www.90lat-stihl.pl

• Co miesiąc losowanie nagród

• Pula nagród – ponad 100.000,- zł

• Promocja trwa od 1.03. do 31.12.2016 r.

Regulamin loterii na www.90lat-stihl.pl

Credit Agricole
Bank Polska S.A.
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