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Bereid uw TUIN voor op de winter

GROTE HERFSTSCHOONMAAK 
MET DE STIHL REINIGINGSMACHINES
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Wanneer de bladeren beginnen te vallen en het groen stilaan goud wordt, heeft uw tuin wat extra zorg nodig. Bij STIHL staan we 
steeds klaar met alles wat u nodig heeft om het meeste uit uw tuin te halen. U kan op ons rekenen voor de nieuwste tuinmachines, 
maar ook voor tuintips. We gaan met plezier dieper in op onze gespecialiseerde toepassingen, zowel voor professionelen als voor zij 
die groene vingers combineren met ambitie. 

ALTIJD VERNIEUWEND
Ook in 2019 blijven we innoveren. Ons assortiment hoogwaardig 
tuingereedschap werd flink uitgebreid met robotmaaiers, 
grasmaaiers, zitmaaiers, verticuteermachines, tuinfrezen en 
tuinhakselaars. Daarnaast zetten we in op software en slim pro-
ductontwerp om uw klussen nog makkelijker te maken. 

ALLE NAJAARSACTIES OP EEN RIJ
Op de achterzijde van deze folder vindt u een handig overzicht 
van meer dan 100 artikelen van topkwaliteit aan een scherpe 
prijs. Vanzelfsprekend vindt u al deze informatie, plus nuttige 
tuintips, ook op onze website. 

STIHL, IN DE WINKEL EN ONLINE 
• Er is ook een STIHL dealer in uw buurt. Hij levert steeds 

een onberispelijke service en beantwoordt graag al uw 
vragen.  

• Op stihl.be en stihl.nl vindt u slimme tuintips, interessante 
seizoensacties en het laatste nieuws over machines en tech-
nologische ontwikkelingen. 

• Ontdek het STIHL materiaal in actie op ons YouTube-kanaal 
vol instructievideo‘s en demo’s.

• Handleiding nodig? Dankzij de STIHL app heeft u alle infor-
matie over machines altijd bij de hand. 

UW HERFSTTUIN 
OP ZIJN BEST
ƒ

GHE 135 L 
elektrische hakselaar

GHE 250 
elektrische hakselaar

RLE 240 
verticuteermachine

€ 549 € 499*

€ 199 € 179*

€ 399 € 349*

Verminder het snoeiafval van bomen en 
heggen in uw tuin met wel 75%. De com-
pacte GHE 135 L heeft de nodige kracht 
om takken tot een dikte van 35 mm te 
verwerken en verzekert een geluids- 
arme werking. Ideaal om te composteren 
door de geïntegreerde snijwals.

Met deze krachtige machine verwerkt u 
alle variaties snoeiafval op een doeltref-
fende en snelle manier. Geschikt voor 
takken tot 30 mm. Makkelijk te transpor- 
teren en uitermate geschikt voor regel- 
matig gebruik.

Deze elektrische, milieuvriendelijke 
verticuteermachine is ideaal voor kleine 
grasperken. Zo verwijdert u mos en plan-
tenresten van uw gazon, en zorgt u ervoor 
dat lucht, water en voedingsstoffen 
opnieuw makkelijk in de bodem kunnen 
dringen. Dit model is opvallend licht, 
compact en wendbaar en heeft een  
stevige behuizing in polymeer. 

bereid uw 
tuin voor 
op de winter 
ƒ
Een tuin in topvorm trotseert elke 
winterprik. De herfst is dan ook het
uitgelezen moment om uw gazon 
extra te verwennen en voor te 
bereiden op de kou die komt. 
Bind de strijd aan tegen mos en 
vervilt gras, snoei uw heggen 
en struiken en maak komaf met 
verdwaalde takken en bladeren. 
Op die manier biedt u uw tuin alle 
kansen om de wintermaanden door 
te komen zonder al te veel schade. 
Bijkomend voordeel:
van een gazon dat er zo piekfijn 
bijligt, geniet u zelfs nog wanneer u 
binnen de warmte opzoekt. 

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

V.U. Andreas STIHL nv, Veurtstraat 117, 2870 Puurs, België. Niet op de openbare weg gooien. 
Andreas STIHL nv is niet verantwoordelijk voor fouten en/of afwijkingen in afbeeldingen en/of 
prijzen. Tenzij anders aangeduid zijn de acties geldig tot 18/12/2019. De prijzen in deze folder 
zijn vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen van de producent in euro, inclusief de wettelijke 
BTW. Producten waarop een actieprijs geldt, zijn enkel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
In verband met de eventuele belasting op de huis-aan-huisverspreiding kan contact opgenomen 
worden met de vermelde dealer. 



VOORBEENBESCHERMER

VEILIGHEIDSBRIL 
CONTRAST

HANDSCHOENEN 
DYNAMIC SensoLight

GEHOORBESCHERMER 
CONCEPT 23

GEHOORBESCHERMER 
DYNAMIC BTHOUTEN ZAAGBOK 2-in-1 vijlhouder 

REINIGINGSMIDDEL 
VARIOCLEAN 500 ml

KETTINGOLIE
FORESTPLUS 5L

VULSYSTEEM 
VOOR BRANDSTOF

BRANDSTOF 
MOTOMIX 5L

draagtas 

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. 54

MS 211 C-BE - 30 cm 
benzinekettingzaag

MS 271 - 37 cm 
benzinekettingzaag

MS 180 - 30 cm 
benzinekettingzaag

MSE 141 - 30 cm 
elektrische kettingzaag

MS 170 - 30 cm 
benzinekettingzaag

€ 464 € 399
€ 659 € 599

€ 269 € 224
€ 189 € 159*

€ 199 € 179

Een krachtig model, uitermate geschikt voor het vellen 
van bomen.  Deze benzinekettingzaag heeft een eenvou-
dige startfunctie.

Veelzijdige, robuuste 2,6 kW alleskunner met een 
2-MIX-motor voor het zagen van haardhout.

Krachtig instapmodel met 2-MIX-motor. Ideaal om haard-
hout en dikkere takken mee te verzagen. 

Deze lichte en geluidsarme elektrische kettingzaag vergt 
weinig onderhoud. Dankzij het ergonomisch ontwerp is 
het bovendien aangenaam werken.

Dit instapmodel met zuinige 2-MIX-motor is uitermate 
geschikt voor het zagen van haardhout .

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 35 CM 
(€ 404 IPV € 469) EN 40 CM (€ 409 IPV € 474)

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 40 CM 
(€ 604 IPV € 664)

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 35 CM 
(€ 164* IPV € 194)

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 35 CM 
(€ 184 IPV € 204)

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 35 CM 
(€ 229 IPV € 274)

€ 1250

€ 109 € 99*€ 50€ 32 € 29

€ 950

€ 110 € 99

€ 13 € 999 € 1550 € 1250

prijs op aanvraag prijs op aanvraag

€ 31€ 15 € 1250

kettingzagen 
ƒ
Een paar takken opruimen of een half bos naar 
uw hand zetten? Hoe ambitieus uw missie ook 
is, STIHL voorziet u van het juiste materiaal voor 
de klussen die net iets meer om het lijf hebben. 
Met de kettingzagen van STIHL zaagt u namelijk 
probleemloos door takken en stronken van alle 
vormen en formaten. En gelukkig hakt u ook 
zonder moeite enkele knopen door, want STIHL 
biedt u een ruime keuze. Bent u op zoek naar een 
lichte, wendbare machine? Of kan u wat meer 
brute kracht gebruiken? Verkiest u een elektrisch 
exemplaar dat u alleen maar hoeft in te pluggen? 
Of gaat u toch voor een benzinevariant? U kiest. 
Hoe dan ook kan u rekenen op een precies resul-
taat en de meest geavanceerde beveiliging.

Bekijk hier praktische filmpjes
op ons Youtube-kanaal.

TIP

Bekijk onze selectie
handige video’s

Tips en tricks over hoe u uw kettingzaag 
controleert voor een nieuw snoeiseizoen? 
Check ons YouTube kanaal.



Heggensnoeier 
HL-KM 145° - 50 cm

*In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Raadpleeg onze
website voor alle
combigereedschappen.
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KM 94 RC-E
BENZINECOMBIMOTOR

€ 499 € 449

Deze lichte combimotor met 2-MIX-motor is geschikt voor 
alle combigereedschappen. Dankzij de ronde handgreep is 
hij makkelijk hanteerbaar.

KM 131 R 
BENZINECOMBIMOTOR

€ 589 € 519

Met deze uiterst krachtige 1,4 kW combimotor brengt u 
professionele toepassingen die een hoog vermogen vragen  
tot een goed einde. Met zijn grote brandstoftank doet deze 
krachtpatser meer én langer. 

KMA 130 R 
ACCUCOMBIMOTOR

€ 399*

Deze krachtige accucombimotor werkt zo geruisloos dat u, 
behalve voor de bladblazer, geen gehoorbescherming nodig 
heeft. Dit lichtgewicht (3,2 kg) ligt dankzij de ergonomische 
ronde handgreep goed in de hand. 

COMBISYSTEMEN 
ƒ

Snel en makkelijk werken, daar draait het om. Bij STIHL doen we 
er dan ook alles aan om u te voorzien van materiaal dat het werk 
voor u doet. Met onze handige CombiSystemen heeft u maar 
één machine nodig om uw gras te maaien, de grond te frezen, 
uw oprit schoon te blazen, de haag kort te houden en nog veel 

meer. U drijft maar liefst twaalf machines aan met één motor. 
Dat is een hoop tijd besparen in één klik, en het resultaat is even 
professioneel als altijd. Zo geniet u in een handomdraai weer van 
de buitenlucht in een tuin die er netjes bij ligt.

€ 370
€ 349

Bladblazer BG-KM

€ 169
€ 149

Zeis FS-KM AutoCut

€ 133 
€ 119

Zeis FS-KM grassnijblad

€ 133 
€ 119



 

TAKKENSCHAAR PB 10 KLAPZAAG PR 16

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. 98
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HSE 42 - 45 cm
elektrische HEGGENSCHAAR

HS 45 - 45 cm 
benzineHEGGENSCHAAR

HlE 71 K
elektrische heggenschaar 
op steel

€ 329 € 249

TUINSCHAAR PG 10

€ 999€ 47

€ 129 € 99*

Ideaal om twijgen en dunne takken te snoeien en te 
trimmen. Met bescherming tegen snijwonden, compacte 
handbescherming en vergrendelbare kabeltrekontlasting.

Erg handig voor het onderhoud van privé-tuinen.
De enkelzijdig geslepen messen zorgen voor een
nauwkeurige snit. 

Met zijn 211 cm lengte en trapsgewijs verstelbare
mesbalk snoeit u makkelijk in hoge, lange en brede
heggen, alsook in bodembedekkers en struikgewas.

€ 31 € 28

€ 479 € 399*

OOK BESCHIKBAAR IN BlaDLENGTE 60 CM 
(€ 269 IPV € 349)

OOK BESCHIKBAAR IN L-VERSIE TOT 254 CM LENGTE 
(€ 429* IPV € 499)

Drie tips voor een optimaal gebruik en lange levensduur van uw heggenschaar:   

1. ONTSMET UW MESSEN. Een beetje ontsmettingsmiddel in een emmer water   
 volstaat om uw messen schoon te maken en voorkomt overbrenging van 
 eventuele ziektes op andere planten.
2. SMEER UW MESSEN IN. Spuit na elke snoeibeurt ook even uw messen in met   
 harsoplosmiddel om plakkerige harsresten te verwijderen. 
3. LAAT U EEN HANDJE HELPEN. Ga jaarlijks langs bij uw STIHL dealer voor
 onderhoud. De transmissie wordt ingevet en de messen worden perfect geslepen   
 door een professional.

TIP

HEGGENSCHAREN 
ƒ

Egale hagen, strakke buxussen, netjes gekortwiekte struiken … de 
tuin van uw dromen durft al eens de nodige precisie vergen. Om al 
dat groen in het gelid te krijgen voor de winter eraan komt, heeft 
u licht en hanteerbaar materiaal nodig waarmee u uw creativiteit 
de vrije loop kan laten. En wat geeft u meer dat gevoel van groene 

vingers dan een heggenschaar? Onze machines zijn makkelijk te 
gebruiken, liggen comfortabel in de hand en bieden de nodige 
bescherming tegen snijwonden. En dankzij de professioneel 
geslepen messen zorgen ze ervoor dat uw tuin er ook in de 
koudste maanden fris geknipt uitziet. 

HARSOPLOSMIDDEL 
SUPERCLEAN 300 ML

€ 1250



* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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REINIGINGSMACHINES
ƒBent u dol op de vallende herfstbladeren, maar ziet u ze liever 

niet op uw eigen gazon liggen? Of kan uw terras, oprit of wagen 
na een lange zomer wel een opfrisbeurt gebruiken? Wacht 
dan niet op de lenteschoonmaak om uw tuin een nieuw jasje te 
geven. Met de STIHL reinigingsmachines ligt alles er snel weer 
onberispelijk bij en geniet u ook in de winter van een vlekkeloze 

buitenruimte. Blaas bladeren regelmatig weg om ontsierende 
vlekken op uw gazon te vermijden. Ook uw tuinmeubelen gaan 
langer mee als u ze schoonmaakt vooraleer ze weer op te
bergen. Een kleine moeite in de herfst zorgt voor een winter 
zonder zorgen en een voorsprong in de lente.

BG 56 
BENZINEBlaDBlaZER

BR 200 
BENZINEBlaDBlaZER

BR 350 
BENZINEBlaDBlaZER

€ 329 € 279

€ 469 € 399 € 609 € 499

Dit lichte, ruggedragen model heeft alles 
wat u nodig heeft om aangenaam te wer-
ken zodat uw tuin er vlekkeloos bij ligt. 

Deze krachtige benzinebladzuiger — die u 
ook als bladblazer kan gebruiken — is met 
zijn 2-MIX-motor uw trouwe hulp in het 
reinigen van grote oppervlakken. 

Met zijn anti-vibratiesysteem en zuinige 
2-MIX-motor is deze ruggedragen, profes-
sionele bladblazer uw gedroomde partner 
voor het opruimen van grote tuinen.

SH 86 
benzinebladzuiger

BGE 71 
elektrische bladblazer

SE 62 
alleszuiger

SG 51 
rugsproeier

SHE 71 
elektrische bladzuiger

€ 434 € 379

€ 119 € 99*

€ 149 € 119*€ 109 € 89

€ 155 € 135*

Deze lichte bladblazer is met z’n vlakke 
blaasmond, kabeltrekontlasting en nale-
verbare zuiginrichting ook bruikbaar als 
bladzuiger.

Verwijdert vocht, vuil en stof, zowel 
binnen als buiten. Kies uit nat of droog 
zuigen of opteer voor de blaasfunctie.

Deze duurzame rugsproeier is gemaakt 
om lang mee te gaan, zelfs voor profes-
sionals die dag in dag uit rekenen op de 
vele voordelen ervan.

Werk stil en in alle comfort met deze ge-
luidsarme en lichte elektrische bladzuiger. 
Schakel gemakkelijk om tussen zuigen en 
blazen.

Deze bladblazer bevrijdt oppervlakken 
snel van bladeren en maaigoed. 
Ronde blaasmond, stopknop. 

Wanneer het kwik onder de 6 à 8 
graden zakt stopt uw gras met 
groeien en hoeft u dus enkele maan-
den niet te maaien. Maar u verwijdert 
best wel de afgevallen bladeren. 
Dat kan met een hark, maar nog een-
voudiger met een STIHL bladblazer. 
Zo krijgt het gras voldoende licht en 
blijft het groener. 

TIP



SCHUIMKOP UNIVERSELE REINIGER 
CU 100 - 1L

AUTOSHAMPOO 
CC 100 - 1L

velgenreiniger 
CR 100 - 500 ML

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.12 13

RE 130 PLUS 
HOGEDRUKREINIGER

RE 90 
HOGEDRUKREINIGER

RE 110 
HOGEDRUKREINIGER

€ 518 € 399*

€ 169 € 149*

€ 269 € 239*

Deze krachtige hogedrukreiniger van 135 bar is uitgerust 
met allerlei handige snufjes, zoals een ingebouwd chassis, 
doseerbare sproeiset voor reinigingsmiddel en een 
duurzame oprolbare hogedrukslang van 9 m met stalen 
bewapening. 

Deze basis hogedrukreiniger van 100 bar is uitgerust met 
een aluminium pompkop, ingebouwd chassis, sproeiset 
voor reinigingsmiddel met spuitfles en antidrilsnelkoppe-
ling op het pistool.

Een hogedrukreiniger is 
de ideale manier om 
groene aanslag op het 
terras, vieze tuinmeubelen 
of een stoffige wagen te 
verhelpen. Door de sterk 
geconcentreerde straal 
ligt het watergebruik een 
stuk lager dan wanneer 
u enkel een tuinslang 
gebruikt.

Kies voor comfort met de RE 110 en zijn uitgebreide 
uitrusting. Naast een lange spuitinrichting heeft hij een 
intrekbare handgreep in aluminium, een 7 m hogedruk- 
slang en verschillende blaasmonden.

Alles 
ALS NIEUW 
Met STIHL
ƒ

TIP

+ INCLUSIEF RA 101 VLAKREINIGER

€ 66 € 890€ 590€ 22 € 590

Bekijk onze
hogedrukreiniger
in actie.

WASBORSTEL 



* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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HSA 45 
ACCUHEGGENSCHAAR

FSA 45
ACCUKANTENMAAIER

BGA 45 
AccuBlaDBlaZER

HSA 25 
ACCU GRAS- EN
BUXUSSCHAAR

€ 129*€ 129* € 129*

Pak de heggen in uw tuin aan met deze 
ultralichte accuheggenschaar. Uitstekende 
snoeikracht, éénzijdig geslepen mes, 
geïntegreerde snijbescherming.

Met 36 Wh heeft u met deze machine 
voldoende kracht in huis voor eenvoudig 
maaiwerk. Gereedschapsvrije steel- en 
beugelgreepverstelling en regelbare 
werkhoek. 

Een rond mondstuk en een ophang- 
opening met laadfunctie kenmerken 
deze lichte accubladblazer van 2,0 kg.  

Groene en kleinbladige hagen blijven 
netjes met deze handige accu gras- en 
buxusschaar, speciaal ontworpen voor 
vormsnoei.

MET GEÏNTEGREERDE ACCU MET GEÏNTEGREERDE ACCUMET GEÏNTEGREERDE ACCU

MET APARTE ACCU

Deze STIHL machines met een 
geïntegreerde accu hebben een 
heerlijk stille werking.

TIP

VOOR AMBITIEUZE TUINIERS 
EN PROFESSIONELE TOEPASSINGEN 

Voor doorwinterde tuiniers of zij die professioneel tuinieren is er het PRO Accu-
Systeem. Zoals de naam al doet vermoeden biedt dit AccuSysteem soelaas voor 
wie meer kracht nodig heeft. Een hoog en constant vermogen, een uitstekende 
flexibiliteit, eersteklas energie-efficiëntie en de correcte ergonomie — het zijn 
maar enkele van de zaken die ervoor zorgen dat dit systeem perfect is voor 
intensief gebruik. Dankzij de lange looptijden en een minimaal energieverbruik 
werkt u snel, efficiënt en aangenaam.

VOOR MIDDELGROTE EN GROTE TUINEN 

U heeft een prachtig gazon dat u graag zo wil houden? Of een indrukwekkende 
heg die het pronkstuk van de buurt is? Ook als u geen groene vingers heeft 
wordt tuinonderhoud kinderspel met het Lithium-Ion COMPACT AccuSysteem. 

Met z’n hoog vermogen en lange looptijd bezorgt dit systeem u de nodige power 
om uw (middel)grote tuin in toom te houden. En dankzij het overkoepelende 
systeem kan u één accu in alle machines gebruiken.

VOOR KLEINE TUINEN 

Uw bescheiden gazon, struiken of heggen in bedwang houden? Die klus is zo 
geklaard met onze machines met geïntegreerde accu. Ze zijn stuk voor stuk licht 
en makkelijk hanteerbaar, waardoor u probleemloos de kleinste hoeken en kanten 
netjes houdt. Met uw heggenschaar, bladblazer of kantenmaaier met geïntegreerde 
accu ligt uw tuin er meteen weer onberispelijk bij.

Bekijk onze
machines in actie.

MACHINES MET
GEÏNTEGREERDE ACCU 
ƒ
U mag dan misschien groene vingers hebben, dat wil 
niet zeggen dat u graag nodeloos lang met uw tuinon-
derhoud bezig bent. Werken met een ingebouwde 
accu vergt zo goed als geen voorbereiding, waardoor 
u onmiddellijk aan de slag kan met uw heggenschaar, 
bladblazer of kantenmaaier. Stuk voor stuk zijn deze 
machines licht, makkelijk hanteerbaar en helemaal 
afgesteld op kleine groenoppervlaktes.

€ 129 € 99*

#accupower. 
made by stihl.   
ƒ
LICHT, STIL, KRACHTIG.



AK 10
AK 20
AK 30

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

€ 139
€ 199
€ 259
€ 299

€ 79
€ 119
€ 159

16 17

MSA 120 C-B - 30 cm 
AccuKETTINGZAAG

RMA 235 
ACCUgrasmaaier

BGA 56 
AccuBlaDBlaZER

RMA 339 C 
ACCUgrasmaaier

HLA 56 
ACCUHEGGENSCHAAR

FSA 56 
ACCUKANTENMAAIER

HSA 56 - 45 cm
ACCUHEGGENSCHAAR

RMA 339
ACCUgrasmaaier

€ 299*

€ 299*

€ 249*

€ 499*

€ 299* € 249*

€ 249*

€ 399*

Krachtig, licht en wendbaar, zaagt tot 120 
sneden brandhout (10 x 10 cm) met één accu.

Wendbare accugrasmaaier met krachtige 
lithium-ionaccu, ideaal voor kleine tuinen.

De handgedragen accubladblazer maakt 
komaf met bladeren, maaisel en vuil.

Lichte accugrasmaaier met automatische 
toerentalregeling en opklapbaar, in de hoog-
te verstelbaar ergonomisch monostuur. 

Hou zelf uw tuin in topvorm met deze 
lichte accuheggenschaar op steel, handig 
om hoge heggen te snoeien. 

Licht en behendig, deze accukanten-
maaier, maar wel met een uitzonderlijk 
maaivermogen.

Lichte accuheggenschaar met groot snij-
vermogen voor trimwerk rond het huis.

Lichte wendbare accugrasmaaier met 
37 cm snijbreedte voor kleine tot middel- 
grote gazons. 

MET AK 20 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 20 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 10 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 20 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 20 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 30 ACCU EN AL 101 laDER

MET AK 10 ACCU EN AL 101 laDER MET AK 10 ACCU EN AL 101 laDER

Cashback OP 
Compact & Pro 
AccusysteeM
ƒ
Bij aankoop van een tweede accu bovenop de aankoop van een 
complete set (accumachine incl. accu en lader) kan u genieten 
van de cashback actie van € 50 of € 100.

Deze actie is geldig voor machines uit het COMPACT Accu- 
Systeem en PRO AccuSysteem assortiment. Deze actie is niet 
van toepassing op de RMA 448 PC set.
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ƒ

TIP

Bekijk onze selectie 
handige video’s.

COMPACT 
ACCUsysteem 
ƒ
Wat als u met slechts één accu al uw machines 
draaiende kon houden? Uw tuingebeden werden 
aanhoord, want met het Lithium-Ion COMPACT 
AccuSysteem knapt u voortaan al uw klussen op 
met één accu. Dankzij zijn hoog vermogen en 
lange looptijd is dit COMPACT Accusysteem een 
gewaardeerde hulp om uw tuin grondig aan te 
pakken. De accu klikt u makkelijk in al uw tuin- 
machines, zodat u in een oogwenk weer verder 
kan werken.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

*Actievoorwaarden vindt u terug op www.cashback-stihl.be of www.cashback-stihl.nl 
Maximum 2 cashback acties per persoon. Actie geldig tot 31/12/2019.

CASH
BACK

CASH
BACK
€50

CASH
BACK
€100

CASH
BACK

OP 2DE ACCU*

10 JAAR 
GARANTIE

OP HET
MONOSTUUR
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BGA 85 
AccuBlaDBlaZER

MSA 200 C-B - 30 CM 
ACCUKETTINGZAAG

HSA 86 - 62 CM 
ACCUHEGGENSCHAAR

FSA 65
ACCUKANTENMAAIER

HLA 65 
ACCUHEGGENSCHAAR
OP STEEL

€ 299*€ 399*€ 279*

€ 239*€ 389*

Meer vermogen en efficiëntie met een 
laag gewicht en constant aantal slagen.

Hoog zaagvermogen, STIHL kettingsnel-
spanner en QuickStop Super kettingrem. 

Uitzonderlijk comfort, wendbaarheid, 
hoog vermogen en hoog rendement.

Lichtgewicht met snijcirkeldiameter van 
300 mm en zachte handgreep.

Stille accuheggenschaar voor het snoeien 
van hoge heggen en struiken.

ZONDER ACCU EN laDERZONDER ACCU EN laDERZONDER ACCU EN laDER

ZONDER ACCU EN laDERZONDER ACCU EN laDER

TIP

Bekijk onze selectie
handige video’s.

PRO 
ACCUsysteem 
ƒ
De naam verraadt het al: het PRO AccuSysteem 
haalt het maximum uit uw machines.
Met hun hoog en constant vermogen, uitstekende 
energie-efficiëntie en goede ergonomie zijn ze 
uitermate geschikt voor intensief gebruik.
Een ideale keuze voor wie net dat tikkeltje
extra kracht nodig heeft. 

RME 235 
elektrische
grasmaaier

RMA 443 C 
ACCUGRASMAAIER

RM 650 T 
BENZINEGRASMAAIER

RM 448 TC 
BENZINEGRASMAAIER

RT 4082 
ZITMAAIER

RMA 448 TC 
ACCUGRASMAAIER

€ 169 € 149* € 699 € 649*

€ 879 € 799€ 599 € 499 € 2.999 € 2.799***

€ 899 € 799*

Deze lichte, compacte grasmaaier is met 
zijn 33 cm snijbreedte de ideale keuze 
voor kleinere grasperken.

Deze accugrasmaaier is met zijn Eco- 
modus en aerodynamische messen het 
bewijs van een degelijk, duurzaam ontwerp.

Deze krachtige grasmaaier met wielaandrij-
ving is ideaal om grote grasperken te tem-
men. Een alleskunner die maait én mulcht. 

Deze grasmaaier met een snijbreedte van 
46 cm heeft een krachtige OHV-motor, 
wielaandrijving en comfortabel monostuur. 

Manoeuvreer vlot door tuinen met bomen 
en bloemenperken met deze compacte, 
wendbare zitmaaier met focus op precisie.

Met zijn snijbreedte van 46 cm en wiel- 
aandrijving is deze accugrasmaaier perfect 
voor tuinen met een middelgroot grasperk. 

MET AP 200 ACCU EN AL 101 laDER MET AP 300 ACCU EN AL 300 laDER

€ 1199 € 999*

RMI 422  
ROBOTMAAIER

GRASMAAIERS 
ƒ
Ook als het te koud wordt om met blote voeten 
door het gras te flaneren, maakt een stralende 
grasmat van uw huis een thuis. En u mag dan wel 
een maaipauze krijgen wanneer het kwik zakt, er is 
niets zo leuk als uitkijken over een netjes gekort-
wiekt gazon. Kiest u voor een robotmaaier, of steekt 
u liever zelf de handen uit de mouwen? Houdt u 
van stilte of net van wat meer pit? Wat u ook kiest, 
de juiste grasmaaier maakt van uw tuinonderhoud 
kinderspel. 

zie p.17

CASH
BACK

TOT 5 JAAR GARANTIE**

10 JAAR 
GARANTIE

OP HET
MONOSTUUR

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. **Actievoorwaarden website nl.stihl.be/productregistratie of www.stihl.nl/productregistratie ***Voor België is RECYTYRE inbegrepen (€ 1,32 incl. BTW per band) 

10 JAAR 
GARANTIE

OP HET
MONOSTUUR



AL ONZE NAJAARSACTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN*

MSE 141 - 30 cm € 189 nu € 159

MSE 141 - 35 cm € 194 nu € 164

MSE 210 C-B - 35 cm € 359 nu € 329

MSE 210 C-B - 40 cm € 364 nu € 334

BENZINEKETTINGZAGEN

MS 170 - 30 cm € 199 nu € 179

MS 170 - 35 cm € 204 nu € 184

MS 180 - 30 cm € 269 nu € 224

MS 180 - 35 cm € 274 nu € 229

MS 211 - 30 cm € 399 nu € 349

MS 211 - 35 cm € 404 nu € 354

MS 211 - 40 cm € 409 nu € 359

MS 211 C-BE - 30 cm € 464 nu € 399

MS 211 C-BE - 35 cm € 469 nu € 404

MS 211 C-BE - 40 cm € 474 nu € 409

MS 251 - 30 cm € 549 nu € 494

MS 251 - 35 cm € 554 nu € 499

MS 251 - 40 cm € 559 nu € 504

MS 271 - 37 cm € 659 nu € 599

MS 271 - 40 cm € 664 nu € 604

MS 271 - 45 cm € 669 nu € 609

MS 391 - 40 cm € 849 nu € 794

MS 391 - 45 cm € 859 nu € 804

MS 391 - 50 cm € 869 nu € 814

MS 362 C-M - 40 cm € 1.089 nu € 999

MS 362 C-M - 45 cm € 1.099 nu € 1.009

MS 441 C-M - 45 cm € 1.279 nu € 1.139

MS 441 C-M - 50 cm € 1.289 nu € 1.149

ACCESSOIRES VEILIGHEID

Voorbeenbeschermer € 110 nu € 99

Veiligheidsbril CONTRAST € 13 nu € 999

Gehoorbeschermer DYNAMIC BT € 109 nu € 99

Handschoenen DYNAMIC SensoLight € 1550 nu € 1250

ACCESSOIRE ONDERHOUD

Vijlhouder 2-in-1 (5 versies) € 32 nu € 29

ACCESSOIRE BRANDSTOF

Vulsysteem brandstof € 15 nu € 1250

ACCU GRAS- EN BUXUSSCHAAR

HSA 25 met aparte accu € 129 nu € 99

COMBISYSTEMEN

KM 94 RC-E € 499 nu € 449

KM 131 R € 589 nu € 519

AANBOUWSETS

Heggensnoeier HL-KM 145° - 50 cm € 370 nu € 349

Bladblazer BG-KM € 169 nu € 149

Zeis FS-KM AutoCut C 26-2 € 133 nu € 119

Zeis FS-KM Grassnijblad 230-2 € 133 nu € 119

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN*

HSE 42- 45 cm € 129 nu €99

HSE 61 - 50 cm € 209 nu € 179

HSE 71 - 60 cm € 229 nu € 199

HSE 71 - 70 cm € 249 nu € 219

BENZINEHEGGENSCHAAR

HS 45 - 45 cm € 329 nu € 249

HS 45 - 60 cm € 349 nu € 269

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL*

HLE 71 K € 479 nu € 399

HLE 71 L € 499 nu € 429

TAKKENZAAG

Klapzaag PR 16 € 31 nu € 28

REINIGINGSMACHINES

ALLESZUIGER

SE 62 € 149 nu € 119

HOGEDRUKREINIGERS*

RE 90 € 169 nu € 149

RE 110 € 269 nu € 239

RE 130 PLUS incl. RA 101 € 518 nu € 399

RUGSPROEIER

SG 51 € 109 nu € 89

ELEKTRISCHE BLADBLAZER*

BGE 71 € 119 nu € 99

ELEKTRISCHE BLADZUIGER*

SHE 71 € 155 nu € 135

BENZINEBLADBLAZERS

BG 56 € 329 nu € 279

BR 200 € 469 nu € 399

BR 350 € 609 nu € 499

BENZINEBLADZUIGERS

SH 56 € 369 nu € 319

SH 86 € 434 nu € 379

VERTICUTEERMACHINE*

RLE 240 € 199 nu € 179

ELEKTRISCHE HAKSELAARS*

GHE 135 L € 399 nu € 349

GHE 140 L € 449 nu € 399

GHE 250 € 549 nu € 499

GHE 250 S € 549 nu € 499

GHE 355 € 699 nu € 649

GHE 420 € 1.299 nu € 1.199

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS*

RME 235 € 169 nu € 149

RME 339 € 279 nu € 249

RME 339 C € 329 nu € 299

RME 443 C € 399 nu € 349

RME 545 V € 599 nu € 499

ACCUGRASMAAIERS PRO ACCUSYSTEEM*

RMA 443 C (AP 200 + AL 101) € 699 nu € 649

RMA 443 TC (AP 200 + AL 101) € 749 nu € 699

RMA 448 TC (AP 300 + AL 300) € 899 nu € 799

RMA 448 PC (AP 300 + AP 200 + AL 300) € 1.149 nu € 949

RMA 2 RT (AP 300 + AL 300) € 849 nu € 749

BENZINEGRASMAAIERS

RM 248 € 329 nu € 289

RM 248 T € 429 nu € 379

RM 253 € 429 nu € 389

RM 253 T € 529 nu € 479

RM 443 T € 499 nu € 469

RM 448 T € 549 nu € 479

RM 448 TC € 599 nu € 499

RM 448 VC € 669 nu € 569

RM 545 V € 799 nu € 699

RM 545 VE € 899 nu € 799

RM 650 T € 879 nu € 799

RM 650 V € 999 nu € 899

RM 650 VE € 1.199 nu € 1.099

RM 655 V € 1.139 nu € 999

RM 655 VS € 1.299 nu € 1.199

RM 655 RS € 1.699 nu € 1.499

RM 655 YS € 1.699 nu € 1.499

RM 756 GS € 1.999 nu € 1.849

RM 756 GC € 1.999 nu € 1.849

RM 756 YS € 2.199 nu € 1.999

RM 756 YC € 2.199 nu € 1.999

ZITMAAIERS**

RT 4082 € 2.999 nu € 2.799

RT 4097 SX € 2.799 nu € 2.499

RT 5097 € 3.499 nu € 2.999

RT 6112 C € 4.799 nu € 4.499

ROBOTMAAIERS*

RMI 422 € 1.199 nu € 999

RMI 632 € 2.249 nu € 1.999

*In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. **Voor België is RECYTYRE inbegrepen (€ 1,32 incl. BTW per band). STIHL tuinmachines zijn uitsluitend te koop bij gespecialiseerde dealers. Zo bent u zeker van 
professioneel advies en een onberispelijke service. Voor meer info over deze en andere machines verwijzen we u graag naar STIHL.BE of .NL. Acties geldig tot 18/12/2019.


