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COMFORTABEL TUINIEREN

De compacte en handige machines van 

het nieuwe AS systeem zijn perfect 

voor occasioneel tuinonderhoud. Een 

betrouwbare wisselaccu levert de 

energie die u nodig heeft voor dit werk.

PROFESSIONELE TOEPASSINGEN 
SUCCESVOL BEHEERSEN

Een breed assortiment aan bijzonder 
krachtige accumachines. Met hun 
autonomie en kracht zijn de machines 
van ons AP systeem uitermate geschikt 
voor professioneel landschaps
onderhoud en professionele boom
verzorging. Ze leveren onberispelijke 
prestaties zonder overbodig lawaai 
dankzij hun discrete werking.

ACCUMACHINES VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Groenonderhoud en bosbouw stellen mens en machine voor flinke uitdagingen 
– ook op het vlak van autonomie. Onze vier accuassortimenten bieden u een 
passende oplossing: krachtige machines met een lange levensduur voor meer 
comfort en flexibiliteit. Hobbytuinier of professional? Met de performante accu’s 
van STIHL bent u gewapend voor topprestaties. Mooi meegenomen: binnen één 
systeem zijn de accu’s onderling verwisselbaar.

De lente zet alles in 

beweging. De dagen 

worden langer. Uw tuin 

ontwaakt uit zijn winterslaap. 

Overal steekt fris groen de kop op. 

Ook ú bruist van energie. Gebruik 

dat momentum om broodnodige 

tuinklussen aan te pakken. Snoeien, 

maaien of schoonmaken? Bij STIHL 

vindt u álles wat u nodig heeft om uw 

buitenruimte tot leven te brengen. 

Ontdek onze nieuwste tuinmachines, 

gespecialiseerde toepassingen en tips 

om meteen aan de slag te gaan – als 

hobbytuinier met groene vingers of 

doorgewinterde professional.

INNOVATIEKRIEBELS

STIHL blijft de innovatiekaart trekken. 

Resultaat: een nóg groter assortiment 

hoogwaardig tuingereedschap. Met 

robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers, 

verticuteermachines, tuinfrezen en 

tuinhakselaars. We zetten ook volop 

in op software en slim productont

werp. Zo voert u uw tuinklussen veilig, 

efficiënt en ergonomisch uit.

VOORJAARSACTIES

Er valt niet alleen veel nieuws, maar 

ook veel voordeel te rapen. Op pagina 

23 vindt u een handig overzicht van 

de lenteacties – topkwaliteit voor 

een messcherpe prijs. Keuzestress of 

graag meer informatie? Surf dan als de 

bliksem naar onze website. U ontdekt 

er nog meer tips en de grootste keuze 

om goed geïnformeerd de handen uit 

de mouwen te steken.

#Accupower  
by Stihl
ƒ

AMBITIEUZE PROJECTEN TOT EEN 
GOED EINDE BRENGEN

Het AK systeem valt op door zijn 
hogere vermogen en autonomie. 
Met ons flexibele machineaanbod 
bent u tegen alle taken opgewassen. 
Bovendien kan u alle AK accu’s 
combineren met alle AL type laders en 
machines van het AK systeem.

TUSSENDOOR NOG EVEN SNEL EEN 
KLUSJE IN DE TUIN OPKNAPPEN

Met de snel en eenvoudig te bedienen 
machines van de AI lijn bent u 
uitstekend uitgerust om uw tuin te 
doen stralen. Om de ingebouwde accu 
op te laden, sluit u de machine gewoon 
aan op een stopcontact.

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 30/06/2020. 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. De eventuele belasting 
op de huisaanhuisverspreiding valt ten laste van de vermelde dealer.

STIHL, IN DE WINKEL EN ONLINE

• Er is ook een STIHL dealer 
in uw buurt. Hij levert altijd 
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 technologische ontwikkelingen.

• Ontdek de STIHL machines in 
actie op ons YouTubekanaal vol 
instructievideo‘s en demo’s.

• Handleiding nodig? Dankzij de gratis 
STIHL app heeft u alle informatie 
over machines altijd bij de hand.
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ms 170 
benzinekettingzaag
Instapmodel om haardhout te zagen. Eenvoudige bediening dankzij de 
combischakelaar.
 

 

ZAAGBLADLENGTE 30 cm  € 199   € 179

ZAAGBLADLENGTE 35 cm  € 204   € 184

ms 211 C-BE 
benzinekettingzaag
Ideaal om haardhout te zagen. Met STIHL kettingsnelspanner, STIHL 
ErgoStart, omschakeling zomer /wintergebruik voor een goede 
werking in alle omstandigheden, 3/8”PM3zaagketting voor een goed 
zaagvermogen.

ZAAGBLADLENGTE 30 cm  € 474   € 409

ZAAGBLADLENGTE 35 cm  € 479   € 414

ZAAGBLADLENGTE 40 cm  € 484   € 419

 

ms 400 C-m 
benzinekettingzaag
De krachtige MS 400 CM is uitgerust met een magnesiumzuiger. 
In combinatie met een licht en efficiënt ontwerp garandeert dit een 
extreem lage verhouding vermogen/gewicht van minder dan  
1,45 kg/kW. Deze krachtige benzinekettingzaag is gemakkelijk 
te starten dankzij het STIHL MTronic systeem. De MS 400 CM 
accelereert snel en is ideaal om bomen te vellen en takken en hout te 
zagen in middelzware bosbestanden.

ZAAGBLADLENGTE 40 cm  € 1.289   € 1.219

ZAAGBLADLENGTE 45 cm  € 1.299   € 1.229

houten zaagbok
Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van haardhout, 
draaglast max. 70 kg.

€ 51

draagtas  
voor kettingzagen
Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met zaagbladlengtes 
tot 45 cm.

€ 3150

 

SCAN DE QR-CODE  
MET UW SMARTPHONE  

OF TABLET EN BEKIJK DE 
VIDEO OP YOUTUBE

EEN SCHERPE KETTING ZAAGT SNELLER EN IS GEMAKKELIJKER  
TE CONTROLEREN, WAARDOOR JE VEILIGER ZAAGT.

msA 200 C-b  
accukettingzaag
Accukettingzaag met een nog hoger zaagvermogen voor gebruik 
in geluidsgevoelige omgevingen. STIHL kettingsnelspanner, 
gereedschapsloze oliedop, met 1/4” PM3zaagketting voor een zuiver 
zaagvlak en een hoog zaagvermogen, klauwaanslag in metaal.

ZAAGBLADLENGTE 30 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 399*

ZAAGBLADLENGTE 35 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 404*

msA 120 C-b  
accukettingzaag
Lichte accukettingzaag voor tuinonderhoud en eenvoudige klusjes. 
Zachte handgreep, snel en gemakkelijk van ketting wisselen met de 
STIHL kettingsnelspanner, olietank met transparant peilvenster, hoog 
snijvermogen dankzij de 1/4” PM3zaagketting.

ZAAGBLADLENGTE 30 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 229*

ZAAGBLADLENGTE 30 cm MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER € 299*

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. Met de kettingzagen van STIHL 

zaagt u probleemloos takken en stronken van alle vormen en 

formaten. En gelukkig hakt u ook moeiteloos 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 toch liever een benzinevariant? 

Wat u ook kiest, u rekent sowieso op een precies resultaat en 

de meest geavanceerde beveiliging.

msE 141 
Elektrische kettingzaag
Instapmodel met een goed zaagvermogen. Prima ergonomie voor 
krachtbesparend werk. Zijdelingse kettingspanner om de ketting veilig 
en makkelijk aan te spannen, olietank met transparant peilvenster, 
overbelastingsbeveiliging.

ZAAGBLADLENGTE 30 cm  € 189   € 159*

ZAAGBLADLENGTE 35 cm  € 194   € 164*
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2-in-1 vijlhouder

 € 3250  € 29

snoeischaar  
PG 10
€ 10

takkenschaar  
PB 10
 € 47  € 44

Klapzaag  
PR 16
 € 31  € 28

HOOFD, OGEN & OREN
Gezichts en gehoorbeschermers 

zijn cruciaal om uw ogen en oren te 

beschermen tegen motorgeluiden, 

spaanders en splinters. Bij STIHL vindt 

u een groot assortiment voor de meest 

uiteenlopende toepassingen. Van 

veiligheidsbrillen met uvbescherming 

tot een individueel instelbare helmset.

HANDEN
Om zware gewichten te tillen, zijn 

slipvaste veiligheidshandschoenen 

met snijbescherming onontbeerlijk. 

De STIHL werkhandschoenen beant

woorden aan de meest uiteenlopende 

eisen. Naargelang het type beschermen 

ze tegen onder andere snijwonden, 

wind, water, koude en doornen. Of zijn 

ze ze ondoorlaatbaar voor olie.

handschoenen  
DYNAMIC SENSOLIGHT

 € 16  € 1250

Gehoorbeschermer 
Dynamic bt

 € 109  € 99*

Gelaats- en  
gehoorbeschermer
Function
 € 28  € 25

veiligheidsbril 
FUNCTION LIGHT ORANJE

 € 870  € 7

VOETEN
Speciale laarzen bieden steun én 

beschermen tegen snijwonden. De 

STIHL kettingzaaglaarzen bieden de 

nodige bescherming bij het  

hanteren van een kettingzaag. Deze 

stevige laarzen zijn voorzien van een 

stalen kap en inzetstuk voor een 

maximale snijbescherming. Het ergo

nomische ontwerp, de hoogwaardige 

materialen en de uiterst veilige antislip

profielzool garanderen draagcomfort.

BOVENLICHAAM & BENEN
Bij tuin en bosbouwwerkzaamheden 

draagt u het best veiligheidskleding 

die voldoende snijbescherming biedt. 

De persoonlijke veiligheidsuitrusting 

van STIHL zit erg comfortabel en 

garandeert bewegingsvrijheid dankzij 

Veilig en efficiënt 
werken met een 
kettingzaag 
ƒ

Voorbeenbeschermer 
CHAPS 270°
 € 110  € 99

de elastische materialen, die tegelijk 

beschermen tegen water, wind en 

koude. Individueel regelbare ventilatie

openingen zorgen voor een optimale 

lichaamstemperatuur. De snijbestendige 

inzetstukken zijn speciaal ontwikkeld 

zodat ook de lichtste pakken een 

uitstekende bescherming bieden. Hoe 

goed u ook beschermd bent, met geen 

enkele persoonlijke veiligheidsuit

rusting kan u letsels voorkomen. Het 

is dus geen vervanging voor een 

veilige werkmethode. Lees dus altijd 

aandachtig de gebruiksaanwijzing van 

zowel de veiligheidsuitrusting als die van 

de kettingzaag. Voor specifieke vragen 

over de persoonlijke veiligheidsuitrus

ting en andere veiligheidsaccessoires 

staat uw STIHL dealer u graag te woord.

Bij STIHL is productveiligheid een prioriteit. Daarom is uw kettingzaag voorzien 
van heel wat technologische snufjes om uw veiligheid te garanderen. Voorkomen is 
altijd beter dan genezen. Met onderstaande tips werkt u tegelijk veilig én efficiënt 
in de tuin of het bos. Raadpleeg de online catalogus voor meer informatie over 
specifieke veiligheidsuitrusting.

TIP
De HD2filter van onze kettingzagen 
garandeert constante prestaties, 
zelfs onder de meest veeleisende 
omstandigheden. Het extreem 
fijnporige filtermateriaal beschermt 
de motor tegen de fijnste stofdeeltjes 
en vuil. Om de HD2filter schoon 
te maken, moet u hem gewoon 
demonteren en reinigen met STIHL 
Varioclean. Laat het product even 
inwerken, spoel af met warm water 
en laat drogen. Daarna is hij opnieuw 
gebruiksklaar.

varioclean 
€ 990

SCAN DE QR-CODE  
MET UW SMARTPHONE  

OF TABLET EN BEKIJK DE 
VIDEO OP YOUTUBE

HOE REINIG JE DE HD2 FILTER VAN EEN STIHL KETTINGZAAG?
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HSE 42 
Elektrische heggenschaar
Ideaal om twijgen en dunne takken te snoeien en te trimmen. 
Met geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, compacte 
handbescherming en vergrendelbare kabeltrekontlasting.

ZAAGBLADLENGTE 45 cm   € 129   € 99*

HSA 86  
accuheggenschaar
Deze accuheggenschaar blinkt uit door een nog hoger snijvermogen 
en efficiëntie samen met een laag gewicht en een constant 
aantal slagen, zelfs bij terugsnoeien. Een tandafstand van 33 mm, 
dubbelzijdig geslepen messen in twee lengtes, opgeschroefde snij en 
zwaardbeschermer. 

ZAAGBLADLENGTE 45 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 289*

ZAAGBLADLENGTE 62 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 299*

HSE 71 
Elektrische heggenschaar
Krachtige, elektrische heggenschaar met trillingsarme 600 Wmotor 
voor dikkere takken. Performant bij het snoeien, ergonomisch design, 
eenvoudige bediening. Draaibare handgreep met 5 standen voor 
flexibel, comfortabel snoeien. Beschikbaar in 2 zaagbladlengtes.

ZAAGBLADLENGTE 60 cm  € 229   € 199*

HS 45 
benzineheggenschaar
Basismodel voor het onderhoud van privétuinen. STIHL 
antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, longlifeluchtfiltersysteem, 
2MIXmotor, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming 
tegen snijwonden. Beschikbaar in 2 zaagbladlengtes.

ZAAGBLADLENGTE 45 cm  € 329  € 249

HLA 56  
ACCU HEGGEN SCHAAR  
OP STEEL
Lichte accuheggenschaar op steel om hoge heggen en 
struiken in privétuinen te snoeien. Enkelzijdig geslepen 
mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek 
van 45° tot +90°, deelbare schacht voor gemakkelijk 
transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm.

HLA 56 ZONDER ACCU EN LADER  € 239*

SET HLA 56 MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER € 299*

HLE 71 k 
elektrische  
HEGGEN SCHAAR OP STEEL 
Met zijn 211 cm lengte en trapsgewijs verstelbare 
mesbalk snoeit u gemakkelijk hoge, lange en brede 
heggen, bodembedekkers en struikgewas.

K-VERSIE 211 cm LENGTE  € 479  € 399*

L-VERSIE 254 cm LENGTE  € 499  € 429*

heggenscharen
ƒ
Omdat de tuin van uw dromen de nodige precisie vergt, 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? 

HSA 45  
accuheggenschaar
Ultralichte accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor 
het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis. Eénzijdig 
geslepen mes met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde 
snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde 
lithiumionaccu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 
145 min./210 min. (80 %/100 %).

ZAAGBLADLENGTE 50 cm  € 129*

HSA 56  
accuheggenschaar
Zeer lichte accuheggenschaar met hoog snijvermogen, om struiken 
en heggen rondom de woning te trimmen. Eénzijdig geslepen messen 
met een tandafstand van 30 mm, geïntegreerde snijbescherming in 
druppelvorm, opgeschroefde zwaardbeschermer.

ZaagbLAdlengte 45 cm ZONDER ACCU EN LADER  € 189*

ZaagbLAdlengte 45 cm set MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER € 249*
GTA 26  
multifunctionele 
accusnoeizaag
Om bomen en struiken te snoeien, het volume van snoeiafval 
te verkleinen, en hout te zagen voor houtconstructies. 1/4” 
PM3ketting voor een hoog zaagvermogen en krachtige 
zaagsnedes. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale 
ergonomie. De ketting kan zonder gereedschap vervangen 
worden. Flexibele beschermkap voor veilig gebruik, 
lastindicatie. De GTA 26 is apart of in set verkrijgbaar. 

ZAAGBLADLENGTE 10 cm MET AS 2 ACCU EN AL 1 LADER € 149*

HSA 26   
accu gras- en buxusschaar
Licht en compact om kleinere, groenblijvende hagen en 
kleinbladige sierstruiken te snoeien en verzorgen. Struikmes 
met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een 
perfecte snede. Met grasmes om gazonranden bij te snijden. 
Antislipbedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. 
De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap 
vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau om het 
resterende accuniveau in het oog te houden.

ZAAGBLADLENGTE 20 cm MET AS 2 ACCU EN AL 1 LADER € 129*

DE HSA 26 EN GTA 26  
WERKEN MET DEZELFDE  

VERWISSEL BARE AS 2 ACCU

8 9*In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen



FS 38 Autocut C 6-2 
Benzinekantenmaaier
Lichte en ergonomische 
benzinekantenmaaier. Ideaal om gazons te 
trimmen en gras en onkruid te maaien rond 
bomen, langs paden en trappen. 

 € 199  € 179

FSA 56 
accukantenmaaier
Lichte accukantenmaaier met een uitzonderlijk 
maaivermogen. Snijcirkeldiameter 280 mm, 
verstelbare buislengte met een druk op de knop, 
gereedschapsloze handgreepinstelling. Door de 
maaikop op de grond te tikken wordt de maaidraad 
automatisch bijgesteld.

ZONDER ACCU EN LADER  € 189*

SET MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER € 249*

AutoCut 2-2 
maaikop
€ 1990

AutoCut C 6-2 
maaikop
€ 1750

FSA 45  
accukantenmaaier
Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk 
en eenvoudige maaiwerken rondom het huis. 
Geïntegreerde lithiumionaccu (36 Wh) met 
aanduiding van laadniveau, gereedschapsvrije steel 
en beugelgreepverstelling, regelbare werkhoek 
van de maaieenheid, eenvoudig wisselen tussen 
PolyCutmessen en maaidraden zonder van maaikop te 
wisselen. 

€ 129*

kantenmaaiers
ƒ
Kantenmaaiers zijn gemakkelijk en comfortabel te bedienen. 

Ze zijn ideaal om snel onkruid te verwijderen langs stenen, 

planten, bloempotten en grasperken. Deze krachtige 

instapmodellen zijn de droom van elke hobbytuinier. 

FSE 52 
Elektrische 
kantenmaaier
Lichte, stille en krachtige elektrische 
grastrimmer in een modern, functioneel 
design. Uitschuifbaar, beugelhandgreep, 
afstandsbeugel en zwenkbare maaikop. 

 € 99  € 79*

GHE 140 L  
Elektrische tuinhakseLAar 
Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor 
voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met 
klaverbladvormige opening, geïntegreerde opvangbox en stil 
walssysteem. Inklapbaar, en dus plaatsbesparend en makkelijk te 
transporteren.

 € 449  € 399*

GHE 250  
Elektrische tuinhakseLAar 
Met deze krachtige hakselaar verwerkt u alle soorten snoeiafval 
snel en doeltreffend. Geschikt voor takken tot 30 mm. Makkelijk te 
transporteren en ideaal voor regelmatig gebruik.

 € 549  € 499*

tuin  hakselaars
ƒ

10 11*In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen



CombiSystemen
ƒ
Snel en makkelijk werken, daar draait het om. Bij STIHL vindt 

u dan ook materiaal dat ideaal geschikt is voor u. Met onze 

handige CombiSystemen heeft u maar één machine nodig om 

uw graskanten en onkruid te maaien, de grond te frezen, uw 

oprit schoon te blazen, de haag kort te houden en nog veel

meer. U maakt maar liefst twaalf werktuigen met één motor. 

Zo bespaart u veel tijd, ruimte en budget in één klik. En het 

resultaat is even professioneel als altijd. Kortom, u geniet in 

een handomdraai weer van de buitenlucht in een tuin die er 

netjes bij ligt. KMA 130 r  
accucombimotor
Krachtige en lichte accucombimotor met hoog koppel. Drie 
vermogensniveaus voor een energiebesparend en stil gebruik. 
Combineerbaar met alle gereedschappen van het CombiSysteem. 
Accuaandrijving via APgordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, set 
stootkussen of een ARaccu en de set stootkussen. 

ZONDER ACCU EN LADER  € 399*

KM 94 rC-E 
benzinecombimotor
Deze lichte combimotor met 2MIXmotor is geschikt voor alle 
combigereedschappen. Dankzij de ronde handgreep is hij makkelijk 
hanteerbaar. Voor professioneel gebruik. STIHL ErgoStart, 
deellastfunctie ECOSPEED, draagriem, stoptoets.

 € 499  € 449

KM 131 r 
benzinecombimotor
Voor professionele gebruikers met hoge eisen op het vlak van 
prestaties. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele 
start, stoptoets, grotere brandstoftank voor langere looptijden, 
papieren luchtfilter, ronde handgreep, 4MIX®motor. 

 € 599  € 529

KB-KM 
BORSTELROL
€ 345

hl-km 145° 
HEGGENSNOEIER
€ 375

HT-KM
HOOGSNOEIER
€ 318

rg-km 
ONKRUIDKNIPPER
€ 379

bg-km  
BLADBLAZER
€ 171

FCB-KM 
KANTENSNIJDER
€ 165

FS-KM ZEIS 
GRASSNIJBLAD
€ 135

FS-KM ZEIS 
MAAIKOP
€ 135
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RE 90 
Hogedrukreiniger
Lichte en compacte hogedrukreiniger in 
basisuitvoering, 100 bar. Aluminium pompkop, 
ingebouwd chassis, sproeiset voor reinigingsmiddel 
met spuitfles, roterende en vlakke sproeier met 
drukregeling, antidrilsnelkoppeling op het pistool, 
opbergstand voor de spuitinrichting tijdens pauzes, 
6 m lange hogedrukslang, draaggreep.

 € 169  € 149*

Velgenreiniger 
CR 100 - 500 ML
€ 890

Universele reiniger 
CU 100 - 1L
€ 590

Autoshampoo 
CC 100 - 1L
€ 590

RE 130 PLUS  
Hogedrukreiniger 
Krachtige hogedrukreiniger van 135 bar, die 
een maximaal comfort biedt. Haspel met extra 
oprolhulp voor een eenvoudige en handige 
opberging van de hogedrukslang, 9m 
lange hogedrukslang met stalen 
bewapening.  
Inclusief vlakreiniger RA 101  
t.w.v. € 79 voor snel, spatvrij 
reinigen van grote horizontale en 
verticale vlakken. 

 € 518  € 399*

RE 110 
Hogedrukreiniger
Comfortabele hogedrukreiniger, 110 bar, met extra 
uitrustingen. Lange spuitinrichting met zachte 
handgreep voor comfortabel werken, aluminium 
intrekbare handgreep, zijvak met geïntegreerde 
vakken voor de blaasmonden en voedingskabels, 
snelkoppeling aan de hogedrukuitgang, 7 m lange 
hogedrukslang.

 € 269  € 239*

Hogedruk  reinigers
ƒ
Met de STIHL hogedrukreinigers krijgt vuil geen kans. Samen met onze speciale 

reinigingsproducten zorgen ze altijd voor een onberispelijk resultaat. Ze zijn 

wendbaar en handig in gebruik, en ook gemakkelijk te transporteren en op te 

bergen. 

SG 31 
Sproeiapparaat
Drukspuit met 5 literreservoir voor 
gewasbescherming, bemesting, onkruid 
en ongediertebestrijding. Vooral handig 
voor de thuisgebruiker met een grotere 
tuin. Met telescoopbuis en bijkomende 
vlakstraalmond.

€ 45

SG 51 
Rugsproeier
Rugsproeier voor particulieren en 
professionals. Comfortabele bediening 
dankzij ergonomische afsluitklep en 
pomphendel die u naar keuze rechts of links 
plaatst. Robuust systeem dat een lange 
levensduur garandeert, ook bij professioneel 
gebruik.

 € 109  € 89

SE 62  
Elektrische 
alleszuiger 
Compacte alleszuiger met hoogwaardige 
uitrusting. Met blaasfunctie om moeilijk 
bereikbare plaatsen te reinigen. 
Filterreinigingsfunctie, omschakelbare 
zuigmond, voegenzuigmond, universele 
zuigmond en vliesfilterzak.

 € 149  € 119*

sproeiers en alleszuiger
ƒ

Bladblazers
ƒ

BGA 45  
ACCUBLADBLAZER
Handige accubladblazer om kleine oppervlakken rondom het huis 
schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde lithiumionaccu (45 
Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 210 min. / 300 min. 
(80 %/100 %).

€ 129*

BGA 56  
ACCUBLADBLAZER
Ergonomisch uitgebalanceerde accubladblazer, waarmee u 
comfortabel kan werken en tegelijk krachten spaart. Ronde blaasmond, 
zachte handgreep, 3trapsaanpassing van de buislengte voor een 
optimale benutting van de blaaskracht.

BGA 56 ZONDER ACCU EN LADER  € 149*

SET BGA 56 MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER  € 249*
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Grasmaaiers  
en verticuteer  machines 
ƒ
ROBOTMAAIERs

Een gazon zo glad als een biljartlaken, zonder uit je luie zetel 

te komen? Onze robotmaaiers nemen jou bijna al het werk 

uit handen. Ze maaien zelfstandig, ontwijken hindernissen en 

keren vanzelf terug naar het dockingstation. Deze intelligente 

werkpaarden zijn beschikbaar in talloze uitvoeringen, inclusief 

met aansturing via smartphone of tablet. Kers op de taart: 

geruisluis en voedend voor uw gazon dankzij de mulchfunctie. 

VERTICUTEERMACHINEs

In je gazon hopen zich mos en grasresten op die het gras 

verstikken en verhinderen dat vocht en voedingsstoffen 

doordringen – nefast voor je gras. Liever een mooie en gezonde 

grasmat? Dan is verticuteren de boodschap. Zo kam je de mos en 

viltlaag weg, en komt er meer lucht in de bodem. Onze verticuteer

machines klaren de klus in een handomdraai.

ELEKTRISCHE GRASMAAIERs

Grasmaaien een vervelend werkje? Niet met onze elektrische 

grasmaaiers. Ze zijn stil, sterk en superhandig. En bieden 

RMi 422  
Robotmaaier
Volautomatische robotmaaier voor 
middelgrote gazons tot 800 m². Maait, 
versnippert en bemest als mulchmaaier in 
één werkcyclus. Inclusief dockingstation, 
accucapaciteit 80 Wh, snijbreedte 20 cm. 
Gewicht 9,0 kg.

 € 1.099  € 999*

RMi 632  
Robotmaaier
Volautomatische robotmaaier voor grote 
gazons tot 3.000 m². Maait, versnippert 
en bemest als mulchmaaier in één 
werkcyclus. Inclusief dockingstation, 
4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler. 
Accucapaciteit 130 Wh, snijbreedte 28 cm. 
Gewicht 14,0 kg.

 € 2.199  € 1.999*

robotmaaiers
ƒ

RLA 240   
accuverticuteermachine 
De accuverticuteermachine RLA 240 is ideaal om kleinere gazons te verticuteren of 
ontluchten. Met zijn werkbreedte van 34 centimeter combineert de machine een hoge 
wendbaarheid met maximale bewegingsvrijheid. De snijdiepte stelt u makkelijk in met de 
ergonomische draaigreep. Het opgehoopte materiaal wordt opgevangen in een box van 
liefst 50 liter.  
Leverbaar vanaf voorjaar

RLA 240 ZONDER ACCU EN LADER  € 249*

RLA 240 MET AK 30 ACCU EN AL 101 LADER  € 399*

RLE 240  
Elektrische 
verticuteermachine 
Compacte elektrische verticuteermachine 
voor kleine gazons. Werkbreedte 34 cm, 
20 messen. Inclusief ventilatiewals en 
opvangbox.

 € 199  € 179*

 
TOT 5 JAAR GARANTIE  
OP UW IMOW® 
ROBOTMAAIER
REGISTREER UW IMOW® ROBOTMAAIER 
EN ONTVANG 1 JAAR EXTRA 
GARANTIE. ZORG VOOR EEN JAARLIJKS 
ONDERHOUD VAN UW MACHINE OM 
VAN 5 JAAR GARANTIE OP UW IMOW® 
ROBOTMAAIER TE GENIETEN!

knappe snijprestaties en een opvangcapaciteit naargelang je 

noden. Kies uit een aantal modellen voor kleine tot middelgrote 

tuinen, eventueel met wielaandrijving of mulchfunctie. 

ACCUGRASMAAIERs

Onze accugrasmaaiers maken je tuinwerkzaamheden een pak 

aangenamer. Ze zijn handig, licht en compact. Je bedient ze 

vlotjes, ergonomisch en draadloos. En je rust ze zo beperkt 

of compleet uit zoals jij dat wilt. Opvangbak, snijbreedte, 

autonomie… je kiest uit talloze modellen en legio functies, eigen

schappen en accessoires.

BENZINEGRASMAAIERs

Onze benzinegrasmaaiers zijn je ideale bondgenoot voor 

kleine, middelgrote en zelfs grote tuinen. Naargelang het 

model en de uitvoering kunnen ze oppervlaktes tot 3000m² 

aan. Kies snijbreedte, werkbereik en type aandrijving. Bepaal 

welke kenmerken je belangrijk vindt. En je vindt gegarandeerd 

een machine die jou en je tuin op het lijf is geschreven. 

verticuteermachines
ƒ
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RMA 765 V**  
Accugrasmaaier
Krachtige, professionele accugrasmaaier met een maaibreedte van 
63 cm en maaiwerk met 2 messen voor grote oppervlakken. Met 
geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. 
Snijhoogteverstelling per wiel, draaibare voorwielen, elektrische 
varioaandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel 
stuur voor aangenaam werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox 
van 80 liter met inhoudsindicatie. 

SET MET 2 X AP 300 S ACCU, AL 500 LADER  
EN ADA 700 ADAPTER MET TWEE ACCUSCHACHTEN € 2.999*

RMA 448 TC**  
Accugrasmaaier
Met zijn snijbreedte van 46 cm en wielaandrijving is deze 
accugrasmaaier perfect voor tuinen met een middelgroot grasperk. 
Met een in hoogte verstelbaar comfortabel stuur en grasopvangbox 
van  55 liter met inhoudsindicatie.

SET MET AP 300 ACCU EN AL 300 LADER  € 899  € 749*

RMA 443 C**  
Accugrasmaaier
Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote 
gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde 
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale 
snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel 
stuur voor gemakkelijk werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox 
van 55 liter met inhoudsindicatie.  

SET MET  AP 200 ACCU EN AL 101 LADER  € 699  € 599*

RME 339 C** 
Elektrische grasmaaier

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 37 cm snijbreedte voor 
kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling en in 2 standen in de 
hoogte verstelbare duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 
40 liter met inhoudsindicatie.

 € 329  € 299*

grasmaaiers
ƒ

RME 235 
Elektrische grasmaaier

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 33 cm snijbreedte voor 
kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbare, in 2 
standen in de hoogte verstelbare duwstang voor comfortabel werken. 
Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

 € 169  € 149*

RMA 339 C**  
Accugrasmaaier

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm snijbreedte voor kleine 
tot middelgrote gazons. Met automatische toerentalregeling en 
geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. 
Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar 
comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 40 liter 
met inhoudsindicatie.

RMA 339 C ZONDER ACCU EN LADER € 349*

SET RMA 339 C MET AK 30 accu  EN AL 101 LAder € 499*

RMA 235  
Accugrasmaaier

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm snijbreedte voor kleine 
gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde 
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale 
snijhoogteverstelling. Opklapbare, in 2 standen in hoogte verstelbare 
duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met 
inhoudsindicatie.

RMA 235 ZONDER ACCU EN LADER € 199*

SET RMA 235 MET AK 20 accu EN AL 101 LAder € 299*

10 JAAR GARANTIE OP HET  
COMFORTABEL STUUR**
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RM 248 
Benzinegrasmaaier
Wendbare grasmaaier met benzinemotor 
met 46 cm snijbreedte voor middelgrote 
gazons. Centrale snijhoogteverstelling, 
opklapbare duwstang voor comfortabel 
werken. Inclusief grasopvangbox van 55 
liter.
 

 
 

 € 329  € 289

RM 448 TC* 
Benzinegrasmaaier
Robuuste grasmaaier met benzinemotor met 
46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. 
Centrale snijhoogteverstelling, inklapbaar 
comfortabel stuur met supersoftgrip, 
QuickFixsnelspanners, lichtlopende wielen 
en 1trapswielaandrijving voor comfortabel 
werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox 
van 55 liter met inhoudsindicatie.

 € 599  € 499

RM 650 V* 
Benzinegrasmaaier
Krachtige grasmaaier met benzinemotor 
met 48 cm snijbreedte voor grote gazons. 
Multimes voor maaien, opvangen en 
mulchen. Centrale snijhoogteverstelling, 
comfortabel stuur met supersoftgrip en 
varioaandrijving voor comfortabel en 
efficiënt werken. Inclusief opklapbare 
grasopvangbox van 70 liter met 
inhoudsindicatie.

 € 999  € 899

RM 655 V* 
Benzinegrasmaaier
Krachtige grasmaaier met benzinemotor 
met 53 cm snijbreedte voor grote gazons. 
Multimes voor maaien, opvangen en 
mulchen. Centrale snijhoogteverstelling, 
comfortabel stuur met supersoftgrip en 
varioaandrijving voor comfortabel en 
efficiënt werken. Inclusief opklapbare 
grasopvangbox van 70 liter met 
inhoudsindicatie.

 € 1.139  € 999

RM 545 V 
Benzinegrasmaaier
Compacte, robuuste en krachtige 
grasmaaier met benzinemotor met 43 cm 
snijbreedte voor grote gazons. Centrale 
snijhoogteverstelling, opklapbare en 
in 3 standen in de hoogte verstelbare 
duwstang en varioaandrijving voor 
comfortabel en efficiënt werken. Inclusief 
opklapbare grasopvangbox van 60 liter met 
inhoudsindicatie.

 € 799  € 699

RT 4097 SX 
BENZINEZITMAAIER
De STIHL RT 4097 SX zitmaaier is een 
bijzonder efficiënte machine. Met deze 
zitmaaier maait u snel grote terreinen tot 
6000 m2. Met een maaibreedte van 95 cm, 
zijdelingse uitwerpopening en vermogen 
van 7,2 kW.

€ 2.799  € 2.499**

RT 5097 
BENZINEZITMAAIER
Krachtige zitmaaier met hoog rij en 
bedieningscomfort. Met een maaibreedte 
van 95 cm maait u moeiteloos grote 
terreinen tot 6000 m2. Met STIHL 
specifieke 1pedaalwielaandrijving, 
grasopvangbox van 250 liter en vermogen 
van 6,5 kW.

 € 3.499  € 2.999**

RT 4082 
BENZINEZITMAAIER
Manoeuvreer vlot door tuinen met bomen 
en bloemenperken met deze compacte, 
wendbare zitmaaier die heel nauwkeurig 
werkt. Met STIHL 1pedaalwielaandrijving, 
vermogen van 7,6 kW en maaibreedte van 
80 cm voor terreinen tot 4000 m2

 € 2.999  € 2.799**

benzinegrasmaaiers
ƒ
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1 PLANT NECTARRIJKE 

LOKKERTJES

Vlinders, hommels, bijen, … leven van 

nectar; de zoete stof die in enkelvou

dige bloemen voorkomt. Zorg voor een 

bonte variatie aan nectarrijke planten 

in borders, plantvakken, potten, … Zo 

verrichten de insecten hun onmisbare 

werk; terwijl u geniet van het luisterrijke 

schouwspel. 

Voorbeelden: bijenvoer (Phacelia 

tanacetifolia), Gelderse roos (Viburnum 

opulus), ijzerhard (Verbena bonariensis), 

lavendel (Lavandula), pronkerwt 

(Lathyrus), rode zonnehoed (Echinacea 

purpurea), vingerhoedskruid (Digitalis 

purpurea), vlinderstruik (Buddleja 

davidii), sering (Syringa vulgaris), 

stokroos (Alcea rosea).

2ZORG VOOR BESCHUTTING

Vlinders en bijen zijn verzot op 

warmte: op beschutte, zonnige plekken 

doen ze energie op voor hun harde 

werk. Breng hagen en struiken aan 

waarin ze zich heerlijk kunnen nestelen, 

of laat een schutting begroeien met 

Meer vlinders  
en bijen in je tuin  
met deze 4 tips!
ƒ
Houdt u van leven in uw tuin? Draagt u graag een steentje bij tot meer biodiversiteit?  
Met deze tips maakt u van uw tuin een plek waar vlinders, bijen en andere insecten goed 
gedijen. Uw zoemende bezoekers zijn niet alleen een lust voor het oog. Ze bestuiven 
bloemen, fruitbomen en gewassen die cruciaal zijn voor onze voedselvoorziening. 
Zo trekt u in een handomdraai kleurrijke fladderaars aan:

Al onze voorjaarsacties  
in één oogopslag
ƒ
ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN*

MSE 141 30 cm € 189  € 159

MSE 141 35 cm € 194 € 164

MSE 210 CB 35 cm  € 369 € 339

MSE 210 CB 40 cm  € 374 € 344

BENZINEKETTINGZAGEN  

MS 170 30 cm € 199 € 179

MS 170 35 cm € 204 € 184

MS 180 30 cm € 268 € 224

MS 180 35 cm € 274 € 229

MS 211 30 cm € 409 € 359

MS 211 35 cm € 414 € 364

MS 211 40 cm € 419 € 369

MS 211 CBE  30 cm € 474 € 409

MS 211 CBE  35 cm € 479 € 414

MS 211 CBE  40 cm € 484 € 419

MS 251 30 cm € 559 € 504

MS 251 35 cm € 564 € 509

MS 251 40 cm € 569 € 514

MS 271 37 cm € 669 € 599

MS 271 40 cm € 674 € 604

MS 391 40 cm € 869 € 809

MS 391 45 cm € 879 € 819

MS 391 50 cm € 889 € 829

MS 362 CM 40 cm € 1.109 € 1.019

MS 362 CM 45 cm € 1.119 € 1.029

MS 400 CM 40 cm  NIEUW  € 1.289 € 1.219

MS 400 CM 45 cm  NIEUW € 1.299 € 1.229

ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS* 

FSE 31 € 69 € 49

FSE 52 € 99 € 79

FSE 81 € 199 € 179

BENZINEKANTENMAAIERS EN -BOSMAAIERS  

FS 38 AUTOCUT C 62 € 199 € 179

FS 55 R AUTOCUT C 262 € 289 € 219

FS 55 GRASSNIJBLAD 2302 € 299 € 229

FS 89 GRASSNIJBLAD 2302 € 499 € 449

FS 89 AUTOCUT C 262 € 499 € 449

FS 260 CE DRIEHOEKSMES 3003 € 854 € 799

FS 260 CE AUTOCUT 462 € 854 € 799

FS 460 CEM AUTOCUT 462 € 1.189 € 1.119

FS 460 CEM L AUTOCUT 462 € 1.189 € 1.119

FS 460 CEM  

DRIEHOEKSMES 3003 € 1.189 € 1.119

FS 460 CEM L  

DRIEHOEKSMES 3003 € 1.189 € 1.119

COMBISYSTEMEN  

KM 94 RCE € 499 € 449

KM 131 R € 599 € 529

klimplanten. Ook spinnen en vogels 

voelen zich er thuis. Van uw buiten

ruimte een echte trekpleister maken? 

Leg dan een bloemenweide aan: een 

rijke mengeling van bloemsoorten die 

van nature in grasland voorkomen.

3OPEN EEN INSECTENHOTEL

Wees gerust: u hoeft geen handige 

harry te zijn om een insectenhotel 

te bouwen. Een stuk hout met gaten 

erin, holle bamboestokken of bijeen

gebonden takken volstaan. Liever een 

eersteklashotel? Maak dan een huisje 

met kamers in verschillende materialen: 

van riet en takjes tot dennenappels. Uw 

gasten zullen er gretig overnachten, 

overwinteren en zelfs eitjes leggen. 

Plaats het huisje op een zuidgerichte, 

beschutte plek om het uw gasten naar 

de zin te maken. 

4INTEGREER WAARDPLANTEN

Rupsen zijn ontzettend kieskeurige 

eters. Ze doen zich alleen tegoed aan 

waardplanten, en hebben meestal 

nog een voorkeur voor één specifiek 

type. Zonder waardplanten kunnen ze 

zich niet ontwikkelen tot vlinders. Zet 

daarom zoveel mogelijk verschillende 

waardplanten in uw tuin. 

Voorbeelden: 

• grote brandnetel (Urtica dioica): 

atalanta, dagpauwoog, kleine vos, 

gehakkelde aurelia, landkaartje

• damastbloem (Hesperis matronalis): 

oranjetipje, klein en groot koolwitje

• distelsoorten (Carduus): distelvlinder

• klimop (Hedera helix): boomblauwtje 

• koolsoorten (Brassica oleracea): klein 

en groot koolwitje

• veldzuring (Rumex acetosa): kleine 

vuurvlinder

Zelfs een kleine tuin leent zich prima 

voor bovenstaande tips. Bent u de 

gelukkige bezitter van een grote 

tuin? Overweeg dan een gemengde 

haag met bloeiende struiken en plant 

fruitbomen aan. Hoe meer flora in uw 

tuin, hoe groter de kans dat u er een 

hotspot voor essentiële insecten van 

maakt. Wedden dat u daar ook gelukkig 

van wordt?

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN* 

HSE 42 € 129 € 99

HSE 61 50 cm € 209 € 179

HSE 71 60 cm € 229 € 199

HSE 71 70 cm € 249 € 219

BENZINEHEGGENSCHAAR 

HS 45 45 cm € 329 € 249

HS 45 60 cm € 349 € 269

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL*  

HLE 71 K € 479 € 399

HLE 71 L € 499 € 429

REINIGINGSMACHINES  

ALLESZUIGER 

SE 62 € 149 € 119*

HOGEDRUKREINIGERS 

RE 90 € 169 € 149*

RE 110 € 269 € 239*

RE 130 PLUS inclusief RA 101 € 518 € 399*

RUGSPROEIER  

SG 51 € 109 € 89

ELEKTRISCHE BLADZUIGER*  

SHE 71 € 155 € 135

BENZINEBLADBLAZER 

BR 350 € 619 € 499

BENZINEBLADZUIGER 

SH 56 € 379 € 329

WERFMACHINES 

TS 410 € 1.299 € 1.199

TS 420 € 1.349 € 1.249

TS 500i  € 1.569 € 1.519

GS 461 40 cm GBE € 2.254 € 2.179

ACCESSOIRES 

Klapzaag PR 16  € 31 € 28

Takkenschaar PB 10  € 47 € 44

Bril Function Light Oranje  € 870 € 7

Handschoenen Dynamic Senso Light  € 16 € 1250

Gelaats/gehoorbeschermer Function € 28 € 25

Gehoorbeschermer Dynamic BT € 109 € 99

Voorbeenbeschermer / Chaps 270°  € 110 € 99

Vulsysteem brandstof € 15 € 1250

2in1 vijlhouder  € 3250 € 29

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINE* 

RLE 240 € 199 € 179

ELEKTRISCHE HAKSELAARS* 

GHE 135 L € 399 € 349

GHE 140 L € 449 € 399

GHE 250 € 549 € 499

GHE 250 S € 549 € 499

GHE 355 € 699 € 649

GHE 420 € 1.299 € 1.199

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS* 

RME 235 € 169 € 149

RME 339 € 279 € 249

RME 339 C € 329 € 299

RME 443 C € 399 € 349

RME 545 V € 599 € 499

ACCUGRASMAAIERS* 

RMA 443 C (AP 200 + AL 101) € 699 € 599

RMA 443 TC (AP 200 + AL 101) € 749 € 649

RMA 448 TC (AP 300 + AL 300) € 899 € 749

RMA 448 PC  

(AP 300 + AP 200 + AL 300) € 1.149 € 899

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

BENZINEGRASMAAIERS 

RM 248 € 329 € 289

RM 248 T € 429 € 379

RM 253 € 429 € 389

RM 253 T € 529 € 479

RM 443 T € 499 € 469

RM 448 T € 549 € 479

RM 448 TC € 599 € 499

RM 448 VC € 669 € 569

RM 545 V € 799 € 699

RM 545 VE € 899 € 799

RM 650 T  € 879 € 799

RM 650 V € 999 € 899

RM 650 VE € 1.199 € 1.099

RM 655 V € 1.139 € 999

RM 655 VS € 1.299 € 1.199

RM 655 RS € 1.699 € 1.499

RM 655 YS € 1.699 € 1.499

RM 756 GS € 1.999 € 1.849

RM 756 GC € 1.999 € 1.849

RM 756 YS € 2.199 € 1.999

RM 756 YC € 2.199 € 1.999

BENZINEZITMAAIERS** 

RT 4082 € 2.999 € 2.799

RT 4097 SX € 2.799 € 2.499

RT 5097 € 3.499 € 2.999

RT 6112 C € 4.790 € 4.499

ROBOTMAAIERS* 

RMI 422 € 1.099 € 999

RMI 632 € 2.199 € 1.999

23*In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen ** In België is RECYTYRE inbegrepen. (€ 1,32 incl. BTW per band)



Bij aankoop van een 2de accu bovenop de aankoop van een complete set 
(accumachine inclusief accu en lader) kan u genieten van de

CASHBACK ACTIE VAN € 50 OF € 100
Deze actie is geldig op machines uit het AK en AP systeem. Deze actie is niet van toepassing  

op de RMA 448 PC set. Voor info en voorwaarden surf naar www.cashback-stihl.eu
Maximum 4 cashback acties per persoon. Actie geldig tot en met 31/12/2020.

CASH
BACK
OP 2DE ACCU

CASH
BACK
€ 100

CASH
BACK
€ 50

AK 10 € 79
AK 20 € 119
AK 30 € 159

AP 100 € 139
AP 200 € 199
AP 300 € 259
AP 300 S € 299


