
Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie
Autoryzowani Dealerzy STIHL. Adresy Dealerów STIHL na www.stihl.pl

Promocja obowiązuje od 12.01. do 31.03.2019 r. lub wyczerpania zapasów
u wybranych Dealerów STIHL.

*Dotyczy modelu STIHL MS 170

Pilarki spalinowe już od 699,-*
ATRAKCYJNE DODATKI • NOWOŚCI

Autoryzowany Dealer:

Aplikacja STIHL.
Pobierz!



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

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

STIHL MS 170
Pilarka spalinowa

Moc: 1,7 kW/2,3 KM • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,3 kg1)

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

Model podstawowy do przygotowywania drewna opałowego. 
Boczny napinacz piły łańcuchowej. Oszczędny silnik 2-MIX. 
Przełącznik pomiędzy trybem letnim i zimowym zapewniający 
optymalne parametry pracy we wszystkich warunkach.

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

Imponująca moc

STIHL MS 211
Pilarka spalinowa

STIHL MS 231
Pilarka spalinowa

1299,-

699,-

1559,-

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

Znakomita pilarka łańcuchowa średniej klasy, doskonała 
do wszystkich prac, tj. trzebieży, pielęgnacji drzewostanu, 
pozyskiwania drewna, cięcia drewna oraz do docinania 
drewna na budowie. System filtrów powietrza o długiej 
żywotności. Oszczędny silnik 2-MIX.

STIHL MS 261
Pilarka spalinowa

PROMOCJA!
Teraz z dodatkową 
piłą łańcuchową 
RS .325’’oraz dodatkową 
prowadnicą 37cm .325’’.

2899,-

1) Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

PROMOCJA!
Teraz dodatkowo 
z olejem ForestPlus (1l)
oraz olejem STIHL HP 
(saszetka 20 ml).

PROMOCJA!
Teraz z dodatkową piłą 
łańcuchową PM3/RS 
oraz olejem STIHL HP 
(saszetka 20 ml).



4599,-

Pilarki łańcuchowe STIHL

STIHL MS 462 C-M
Pilarka spalinowa

Najlżejsza pilarka profesjonalna
w klasie pojemności 70 cm³.
Do ścinki i okrzesywania drewna
średniotwardego i twardego.
System M-Tronic.
Oszczędny silnik 2-MIX.

Moc: 4,4 kW/6,0 KM
Prowadnica: 50 cm
Ciężar: 6,0 kg1)

NOWOŚĆ!

Prowadnica: 30 cm • Ciężar: 2,7 kg3)

STIHL MSA 120 C-B

Pilarka akumulatorowa 
wraz z akumulatorem (AK 20)
i ładowarką (AL 101)

1299,- Wyjątkowo lekka. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej. Hamulec piły 
QuickStop Super. Piła łańcuchowa PM3 1/4” umożliwiająca czyste cięcie 
i wysoką wydajność. Idealna do zastosowania na terenach wymagających 
zachowania ciszy.

STIHL HT 103
Podkrzesywarka

2799,-
Moc: 1,05 kW/1,4 KM
Ciężar: 7,2 kg1)

Wysięgnik teleskopowy
Długość całkowita: 270-390 cm

Lekka, kompaktowa przekładnia 
z praktyczną nakrętką pokrywy koła 
napędowego z zabezpieczeniem 
przed zgubieniem, zoptymalizowana 
wydajność cięcia dzięki zastoso-
waniu piły łańcuchowej 1/4”-PM3, 
silnik 4-MIX® z systemem łatwego 
uruchamiania.

2) Ciężar z zestawem tnącym, bez przewodu sieciowego
3) Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową

Poręczny lekki model podstawowy o dobrej wydajności cięcia.
Doskonała ergonomia. Boczny napinacz piły łańcuchowej.
Zabezpieczenie przeciążeniowe. Hamulec piły QuickStop Super.

Moc: 1,4 kW • Prowadnica: 35 cm • Ciężar: 4,1kg2)

STIHL MSE 141 C
Pilarka elektryczna

549,-

Mistrz Polski 
wybrał pilarkę 
STIHL!

* Tomasz Bilski,  Mistrz Polski Drwali 2018

Polecam                      
 *

PROMOCJA!
Teraz z dodatkową piłą 
łańcuchową RS oraz 
olejem STIHL HP
Super (1l)



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.

Lekki hełm z nylonowym 
wizjerem. Uszczelka wizje-
ra przy daszku zapobiega 
przedostawaniu się pyłu 
i wiórów. Nauszniki 
przeciwhałasowe. 

169,- 369,-

Hełm ochronny
NOWOŚĆ!

Urządzenia czyszczące i porządkowe STIHL

Środki ochrony osobistej STIHL

Technika leśna STIHL

Spodnie
ogrodniczki

199,-

Kurtka

Duża powierzchnia w kolorze 
jaskrawym zapewnia lepszą 
widoczność, oddychający ma-
teriał. Wstawki wentylacyjne.
Rozmiar: S-XXL

Oddychający materiał zapew-
nia wysoką jakość noszenia, 
kolor antracytowy, czarny 
i pomarańczowy. Zatwierdzo-
na ochrona antyprzecięciowa 
wg EN 381. Rozmiar: 44-64

Wykonane z wysokiej jakości 
skóry naturalnej. Z zabezpie-
czeniem przed przecięciem. 
Mocne zaczepy sznurowadeł 
z zaciskiem blokującym. 
Odporna na zużycie osłona 
czubka buta. Rozmiar: 39 - 47

579,-

FUNCTION  

Obuwie
skórzane 

Doskonała do okrzesywania i ścinki drzew mało-
wymiarowych, odpowiednia do łupania drobnego 
drewna. Hikora, 70 cm, 1.550 g.

339,- 29,- 37,-

STIHL AX 16 S 
Siekiera

Wysokiej jakości, mrozoodporny, ekologiczny 
spray do trwałego znakowania. Bezzapachowy 
i bardzo wydajny. Puszka 500 ml.

STIHL ECO 

Spray
do znakowania Sekator ogrodowy

STIHL PG 10 
Model podstawowy do cięcia niezdrewniałych 
części roślin o średnicy do 20 mm. 
Aluminiowe uchwyty z powłoką zapewniającą 
ochronę przed zimnem nawet w niskich 
temperaturach. 

BGA 56 

Dmuchawa
wraz z akumulatorem (AK 20) 
i ładowarką (AL 101)RT 5097 Z

Traktor ogrodowy

999,-

Ergonomiczna, wyważona dmuchawa akumulatoro-
wa. Szybko oczyszcza teren z liści, zabrudzeń, 
ale także sypkiego śniegu.

Traktor ogrodowy o dużej mocy.
Bardzo wysoki komfort jazdy i obsługi.
Do pielęgnacji wyjątkowo 
dużych trawników.
250-litrowy kosz na trawę.
Ciężar: 236 kg4)

Możliwość
zastosowania
zestawu do odśnieżania

Łańcuchy
śniegowe 18” 

14.490,-

4) Ciężar netto, bez materiałów eksploatacyjnych.

ASP 125.

5-palcowe rękawice dla 
operatora pilarki.
Wkładka antyprzecięciowa 
po obu stronach dłoni, 
poziom zabezpieczenia 
0 (16 m/s).

109,-

FUNCTION 
Protect MS

Rękawice

FUNCTION
Universal

FUNCTION
Universal

FUNCTION
Universal

Dlaczego warto odwiedzić Dealera 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

3699,-

399,-


