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Autoryzowany Dealer:

• Pilarki spalinowe już od  699,- 
• Atrakcyjne raty. Szczegóły u Dealerów STIHL

PROMOCJE 
ZIMOWE!



STIHL MS 170

STIHL MS 261

STIHL MS 231STIHL MS 180

STIHL MS 251

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

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

Moc: 2,0 kW/2,7 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,8 kg1)Moc: 1,4 kW/1,9 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,1 kg1)

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

Model podstawowy do przygotowania drewna opałowe-
go. Łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przełączniko-
wi. Oszczędny silnik 2-MIX.

Doskonała do pozyskiwania drewna średniowymiarowe-
go. Znakomity stosunek ciężaru do mocy. Boczny napi-
nacz piły łańcuchowej, system filtrów powietrza
o długiej żywotności, praktyczne korki zbiorników, zawór 
dekompresyjny. Oszczędny silnik 2-MIX. 
Teraz z hełmem ochronnym Function Basic.

Doskonała do przygotowania drewna opałowego.
Boczny napinacz piły łańcuchowej, system filtrów powie-
trza o długiej żywotności, praktyczne korki zbiorników. 
Oszczędny silnik 2-MIX. Teraz ze składaną piłą ręczną 
PR16 z japońskim ostrzem, dodatkowym łańcuchem 
tnącym, 1 l oleju ForestPlus i 0,1 l oleju HP Super.

Doskonała do przygotowania drewna opałowego 
i prac budowlanych w drewnie. Większa moc. 
Wygodny, boczny napinacz piły łańcuchowej. 
Oszczędny silnik 2-MIX. Teraz z 1 l oleju ForestPlus
do smarowania piły łańcuchowej, saszetką oleju HP 
i czapką baseballową STIHL.

Mocna i wytrzymała. Boczny napinacz piły łańcucho-
wej, system filtrów powietrza o długiej żywotności, 
praktyczne korki zbiorników. Oszczędny silnik 2-MIX. 
Teraz ze składaną piłą ręczną PR16 z japońskim 
ostrzem, dodatkowym łańcuchem tnącym, 1 l oleju 
ForestPlus i 0,1 l oleju HP Super.  

699,-

2749,-

1579,-899,-

1729,-

Imponująca moc

PROMOCJA!

PROMOCJA!

PROMOCJA!

PROMOCJA! PROMOCJA!

Pilarki łańcuchowe STIHL zostały zaprojektowane z myślą o pracy
w ekstremalnych warunkach. Wysoka moc, niewielki ciężar, niskie 
zużycie paliwa i komfortowe wyposażenie, pozwalają wykonać 
każde zadanie związane z pielęgnacją drzew i pozyskaniem surowca 
drzewnego.



STIHL MS 661 C-M

STIHL MSA 120 C-BQ

STIHL MS 441 C-M

Moc: 5,4 kW/7,3 KM • Prowadnica: 71 cm • Ciężar: 7,4 kg1)

Prowadnica: 30 cm • Ciężar: 2,5 kg2)

Moc: 4,2 kW/5,7 KM • Prowadnica: 50 cm • Ciężar: 6,6 kg1)

Pilarka do pozyskiwania twardego drewna przeznaczona do najcięższych 
zastosowań w leśnictwie. System M-Tronic gwarantuje optymalną moc 
silnika, a filtr HD2 zapewnia doskonałą filtrację. Oszczędny silnik 2-Mix.
Teraz z lekką prowadnicą ES-Light w standardzie.

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do
pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych.
Komfortowy uchwyt, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej.
Z ładowarką AL 101 i akumulatorem AK 20.

Profesjonalna pilarka łańcuchowa o niskim poziomie wibracji z sys-
temem elektronicznego sterowania silnikiem M-Tronic. Optymalny 
stosunek ciężaru do mocy. Z filtrem HD2 i oszczędnym silnikiem 
2-MIX. Przeznaczona do zastosowań w leśnictwie i rolnictwie. 
Teraz z lekką prowadnicą ES-Light w standardzie.

4199,-

4999,-

1299,-

STIHL MS 362 C-M

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

Pilarka sprawdzona przez profesjonalistów podczas pracy 
w lesie. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system filtrów 
powietrza o długiej żywotności, pompa olejowa z regulacją 
wydajności, zawór dekompresyjny. Oszczędny silnik 2-MIX. 
Teraz z hełmem ochronnym Function Basic.

3299,-

1) Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej 2) bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową

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

PROMOCJA!

PROMOCJA!

PROMOCJA!



Mobilna, interaktywna, aktualna: nowa bezpłatna aplikacja STIHL na smartfony 
i tablety jest uniwersalnym narzędziem, które można uruchomić w dowolnym 
miejscu. 
W aplikacji znalazły się takie praktyczne narzędzia jak kalkulator przygotowania 
mieszanki paliwowej, intuicyjna wyszukiwarka Dealerów czy filmy instruktażo-
we i instrukcje obsługi urządzeń STIHL i VIKING. 

Dlaczego warto odwiedzić Dealera STIHL?

Aplikacja STIHL

› doradzimy przy wyborze urządzenia dostosowanego do Twoich potrzeb 

› zmontujemy i uruchomimy urządzenie w Twojej obecności 

› udzielimy cennych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania 

› oferujemy szeroki wybór akcesoriów 

› świadczymy profesjonalne usługi serwisowe

Technika leśna STIHL
akcesoria i środki ochrony osobistej

Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym  zapewnia lepszą widoczność, 
oddychający materiał gwarantuje wysoką jakość noszenia. 
Spodnie z zabezpieczeniem przed przecięciem (Klasa 1).

Wysokiej jakości odzież do pracy pilarką łańcuchową.
Nowoczesny, atrakcyjny krój, wyjątkowo wytrzymały materiał.
Spodnie z zabezpieczeniem przed przecięciem (Klasa 1).

Kurtka KurtkaSpodnie Spodnie

Bardzo lekki, z nylonowym
wizjerem, otworami
wentylacyjnymi i indywidualną
regulacją ochronników słuchu.

Wykonane z wysokiej jakości 
skóry naturalnej, wysoki komfort 
noszenia. Z zabezpieczeniem 
przed przecięciem i stalowym 
podnoskiem. Rozmiar 39  - 47

Hełm ochronny Function Basic

Obuwie skórzane FUNCTION

139,-

570,-

329,- 407,-189,- 356,-

70 cm, 1.550 g
Najwyższej jakości siekiera do łupania drewna. 
Hikorowe stylisko, tuleja wzmacniająca.
Teraz z dwustronną osełką.

Siekiera do łupania 
AX 16 CS

275,-
PROMOCJA!

90 cm, 3.300 g
Doskonały do łupania twardego drewna oraz 
ścinki przy użyciu klina. Hikorowe stylisko, 
tuleja wzmacniająca.
Teraz z dwustronną osełką.

Młot do łupania 
AX 33 CS

315,-
PROMOCJA!

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

Komplet odzieży FUNCTION Universal Komplet odzieży FUNCTION Ergo

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!


