STIHL
IN ACTIE
VOORJAARSACTIES 2019

ONTDEK
DE NIEUWE STIHL
GRASMAAIERS
HERSTEL JE
GAZON
GOUDEN TIPS EN TRICKS

NIEUWE REEKS
HOGEDRUKREINIGERS
RE 130 PLUS + GRATIS WASBORSTEL

KETTINGZAGEN
WAAR U OP KAN REKENEN
Al 90 jaar lang stoppen we al onze expertise in kettingzagen die hoogstaande
technologie koppelen aan puur werkplezier. Of u enthousiast in uw eigen tuin aan
de slag gaat, of hovenier of landbouwer bent, we hebben de machine in huis die
aan al uw eisen voldoet. Dankzij onze kennis en uw vertrouwen, zijn we intussen
uitgegroeid tot het meest verkochte merk van benzinekettingzagen ter wereld.

€ 189

LEVE DE
LENTE
MET STIHL

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 productontwerp om uw klussen nog makkelijker te maken.

ALLE VOORJAARSACTIES OP EEN RIJ
Op de achterzijde van deze folder vindt u een handig overzicht van meer dan 80
artikelen van topkwaliteit aan een scherpe prijs. Vanzelfsprekend vindt u al deze
informatie, plus nuttige tuintips, op onze website.

STIHL IN DE WINKEL ÉN ONLINE
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 30/06/2019. 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.

•

Er is ook een STIHL dealer in uw buurt. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al
uw vragen, en levert een onberispelijke service.

•

Op stihl.be en stihl.nl vindt u slimme tuintips, interessante seizoensacties
en het laatste nieuws over machines en technologische ontwikkelingen.

•

Zie het STIHL materiaal in actie op ons YouTube-kanaal vol tutorials en demo’s.

•

Handleiding nodig? Dankzij de STIHL app heeft u alle informatie over machines
altijd bij de hand.

€ 399

€ 179

MSE 141 - 30 cm

MS 170 - 30 cm

MS 211 C-BE - 30 cm

OOK BESCHIKBAAR IN BLADLENGTE 35 CM
(€ 164* ipv € 194)

OOK BESCHIKBAAR IN BLADLENGTE 35 CM
(€ 184 ipv € 204)

OOK BESCHIKBAAR IN BLADLENGTE 35 CM
(€ 404 ipv € 469) EN 40 CM (€ 409 ipv € 474)

Dit lichte model combineert de voordelen
van een elektrische kettingzaag – stil, geen
uitlaatgassen en weinig onderhoud – met
een goed zaagvermogen.

Met zijn STIHL 2-MIX-motor is dit instapmodel geschikt om brandhout te zagen
en bomen te vellen met een diameter tot
30 cm. Bouwen met hout ging nog nooit
zo vlot.

Onderhoud uw perceel met deze comfortabele kettingzaag. Met 2-MIX-technologie,
kettingsnelspanner en laag trillingsniveau.

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG

Op het moment dat de natuur zich opmaakt voor een nieuwe groeispurt,
staan we bij STIHL 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 recentste
toepassingen, zowel voor professionelen als voor zij die groene vingers
combineren met ambitie.

€ 464

€ 199

€ 159*

BENZINEKETTINGZAAG

BENZINEKETTINGZAAG

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ZAAG UW EIGEN
BRANDHOUT
Het leuke aan brandhout is dat u
het er twee keer warm van krijgt.
De eerste keer van het verzagen,
de tweede keer wanneer u het
aansteekt, gezellig in de open haard.
Kant-en-klaar aankopen kan natuurlijk,
maar zelf brandhout zagen is de
ideale manier om uw snoeihout te
verwerken. Beter voor het milieu
ook, want u spaart er een transport
mee uit en gebruikt op die manier
enkel wat u nodig heeft. De tuin
ligt er meteen weer netjes bij en u
heeft urenlang plezier, knus rond de
vuurkorf. Meer weten? Lees onze
professionele tips over zelf brandhout
zagen op stihl.be of stihl.nl onder
“advies en inspiratie”.
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COMBISYSTEMEN

KANTENMAAIERS
HOU HET NETJES

ÉÉN MACHINE VOOR DE HELE TUIN

€ 370

Bij STIHL geven we u graag
de keuze. Voor professionelen
en particulieren enerzijds,
maar ook naar type aandrijving
schotelen we u graag een breed
assortiment voor. Als het terrein
wat moeilijker te temmen
wordt, staan onze grastrimmers,
kantenmaaiers en bosmaaiers
paraat. Wegranden, knoestige
struiken, dicht struikgewas of
jonge bomen: al onze machines
zijn flexibel en klaar voor elke
uitdaging.
Op onze website vindt u onder
“advies en inspiratie” 5 tips om
het beste uit uw kantenmaaier,
grastrimmer of bosmaaier
te halen. Eerst leert u de
basistechniek, dan komen de
maaitechnieken aan bod voor
hoog gras, grote oppervlakken
en rond obstakels. Tenslotte
ontdekt u de beste manier om
uw machine en maaidraad te
onderhouden.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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HEGGENSNOEIER
HL 145°

€ 169

BLADBLAZER BG

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 ons
handige CombiSysteem heeft u maar één machine nodig om te maaien, de
grond te frezen, uw oprit schoon te blazen, de haag kort te houden en zoveel
meer. Dertien machines, één motor. Da’s een hoop tijd uitsparen in één klik.
Het resultaat? Meer genieten van de buitenlucht in een tuin die helemaal
netjes in de plooi ligt.

€ 310
HOOGSNOEIER HT

€ 340

BORSTELROL KB

FSE 52

€ 99

€ 79*

ELEKTRISCHE KANTENMAAIER
Reken op de AutoCut 2-2 maaikop om uw
gras te trimmen en onkruid geen kans te
geven. De uitschuifbare steel en verstelbare handgreep maken het lichte, functionele design helemaal af.

FS 55 R

€ 289

€ 219

BENZINEKANTENMAAIER
Deze kantenmaaier met multifunctionele
handgreep en ronde handgreep is perfect
voor kleinere maaiwerken tussen struiken
en bomen, wanneer er weinig manoeuvreerruimte is.

€ 133

KMA 130 R

€ 399*

ACCUCOMBIMOTOR

ZEIS FS

ZONDER ACCU EN LADER

€ 163

Een pluimgewicht van 3,2 kg met een
krachtige accucombimotor. Dankzij de drie
vermogensniveaus bespaart u energie en
blijft deze machine erg stil, ongeacht de
toepassing.

KANTENSNIJDER
FCB

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

KM 94 RC-E

€ 499

€ 449

BENZINECOMBIMOTOR

De praktische snelkoppeling maakt het
mogelijk om razendsnel van gereedschap
te wisselen. De lichte combimotor met
ronde handgreep is bovendien verstelbaar
in snelheid dankzij het STIHL EcoSpeed
systeem.
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€ 129

€ 99*

HSE 42 - 45 cm

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

€ 329

ZO BLIJFT UW
HEGGENSCHAAR
MESSCHERP
Een heggenschaar die je niet regelmatig gebruikt,
durft al eens tegensputteren wanneer u haar na
een lange winter weer uit het tuinhuis tevoorschijn haalt. Nochtans zijn aan elkaar klevende
messen makkelijk te vermijden. Met deze tips
houdt u uw machines in topvorm en staan ze
altijd onmiddellijk klaar voor gebruik.

€ 249

HLE 71 K

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL

€ 479

€ 399*

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

Wil u graag wat comfort wanneer u hoge, lange en brede
heggen snoeit? Kies dan voor deze veelzijdige elektrische
heggenschaar op steel. Met zijn 211 cm lengte en trapsgewijs verstelbare mesbalk snoeit u ook makkelijk
horizontaal in bodembedekkers en struikgewas.

HS 45 - 45 cm

BENZINEHEGGENSCHAAR
OOK BESCHIKBAAR IN SNIJLENGTE 60 CM (€ 269 ipv € 349)

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

HET LOOPT GESMEERD

€1250

Uw materiaal langer gebruiken, begint bij het
nauwgezet onderhouden. Spuit uw snijgereedschap na elk gebruik in met harsoplosmiddel
en schakel uw machine even aan. Zo verzekert
u zich van schone messen, die bovendien
beschermd worden tegen corrosie.

TIP 1: ONTSMET UW MESSEN
Een beetje ontsmettingsmiddel in een emmer
water volstaat om uw messen schoon te
maken. Zo geeft u geen besmettelijke ziektes
van bijvoorbeeld buxus of beukenhaag door
aan andere planten.
TIP 2: SMEER UW MESSEN IN
Spuit na elke snoeibeurt ook even uw messen
in met harsoplosmiddel om plakkerige
harsresten te verwijderen.

•

Lost hars en vuil op

•

Smeert en beschermt tegen corrosie

•

Voor snijgarnituren, heggenscharen
en zaagkettingen

TIP 3: LAAT U EEN HANDJE HELPEN
Een jaarlijks onderhoud bij uw STIHL dealer
werpt zijn vruchten af. Uw transmissie wordt
ingevet en uw messen worden perfect
geslepen door een professional.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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SHE 71

ELEKTRISCHE
BLADBLAZER/-ZUIGER

€ 155

€ 135*

SE 62

€ 149

€ 119*

ALLESZUIGER

Werk stil en in alle comfort met deze geluidsarme, lichte bladzuiger. Schakel in een
handomdraai van zuigen naar blazen en uw
tuin ligt er weer opgeruimd bij. Inclusief
blaaspijp, platte blaas-/zuigmond en
opvangzak.

€ 109

SG 51

€ 89

RUGSPROEIER

Hou uw werkruimte kraaknet met deze
alleszuiger. Uitgerust met een blaasfunctie
om moeilijk bereikbare plaatsen schoon
te maken, een filterreinigingsfunctie,
omschakelbare zuigmond, vliesfilterzak en
meer.

Zowel privégebruikers als professionals
genieten met dit robuuste model van
een comfortabele bediening, doordat de
pomphendel rechts of links kan aangebracht worden en zowel in de breedte als
in de lengte regelbaar is.

REINIGINGSSYSTEMEN
NIEUW
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SPIC EN SPAN

TERRAS IN TOPVORM

Verzorgd tuinierswerk houdt niet
op bij snoeien en maaien. Ook
uw terras, stoeptegels, oprit en
andere buitenruimtes verdienen
wat aandacht. De STIHL hogedrukreinigers zijn gebouwd om
lang mee te gaan en kunnen
zelfs de vuilste karweitjes aan.
Eenvoudig te bedienen, slijtvast
en erg krachtig. Net wat u nodig
heeft om uw tuin te doen stralen.
Met de speciale STIHL reinigingsmiddelen heeft u steeds het juiste
product voor elk oppervlak in huis.

Maak komaf met mos zonder
op handen en knieën te moeten
schrobben. Uw hogedrukreiniger
spuit zo het groen van uw
terrastegels. Voor de beste
resultaten werkt u natuurlijk
liefst volgens de regels van de
kunst. Spuit altijd onder een
hoek van 45° en met een brede
straal; zo wordt alles weer
schoon, maar vermijdt u dat de
voegen loskomen. De meeste
hogedrukreinigers hebben een
vlakstraalsproeier en roterende
sproeier voor hardnekkig vuil.

NIEUW

NIEUW

+ GRATIS RA 101
VLAKREINIGER
TER WAARDE VAN € 79

RE 90

€ 169

€ 149*

HOGEDRUKREINIGER
Deze basis hogedrukreiniger van 100 bar
is uitgerust met onder meer een aluminium pompkop, ingebouwd chassis, sproeiset voor reinigingsmiddel met spuitfles en
6 m lange hogedrukslang.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

RE 110

€ 269

€ 239*

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

RE 130 PLUS

€ 518

€ 399*

HOGEDRUKREINIGER

Met 135 bar koppelt deze hogedrukreiniger kracht aan comfort. De haspel met
extra oprolhulp maakt het makkelijk om
de 9 m lange hogedrukslang met stalen
bewapening op te bergen.
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CASH
BACK

STIHL MACHINES MET
GEÏNTEGREERDE ACCU

STIHL COMPACT
ACCUSYSTEEM

zie p.13

/ VOOR KLEINERE TUINEN

/ VOOR MIDDELGROTE EN GROTE TUINEN

RMA 235

Deze krachtige lithium-ion-accu
werkt ook met uw andere COMPACT
accumachines.

€ 299*

ACCUGRASMAAIER
MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

Kleine tuin? Dan is deze beweeglijke grasmaaier op accu iets voor u. Zijn licht gewicht
(14 kg) en krachtige lithium-ion-aandrijving
zorgen voor extra wendbaarheid.

€ 249*

BGA 56

ACCUBLADBLAZER

KLEINE TUIN?
ZO KLAAR!

MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

Zet in op ergonomie dankzij
dit assortiment aan moderne
machines die het werk lichter
maken. Werken met een
ingebouwde accu vergt zo
goed als geen voorbereiding,
waardoor u onmiddellijk aan de
slag kan met uw heggenschaar,
bladblazer en kantenmaaier.
Stuk voor stuk zijn deze
machines afgestemd op kleine
groenoppervlaktes. Dat is
meteen ook de reden waarom
we er alles aan deden om hun
gewicht zo laag mogelijk te
houden.

Deze praktische handgedragen accubladblazer maakt komaf met bladeren, maaisel
en vuil. De perfect uitgebalanceerde
BGA 56 is stil en eenvoudig te bedienen.

€ 299*

HLA 56

ACCUHEGGENSCHAAR
MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER

RMA 339

€ 399

ACCUGRASMAAIER

*

MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

HSA 45

ACCUHEGGENSCHAAR

Ga voor licht en milieuvriendelijk met deze
grasmaaier uit het STIHL COMPACT AccuSysteem. Top maairesultaat voor kleine en
middelgrote tuinen.

€ 129*

MET GEÏNTEGREERDE ACCU

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

Hou uw tuin in topvorm met deze lichte
accuheggenschaar op steel, handig
om hoge heggen te snoeien. Eénzijdig
geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs
instelbare meshoek van -45° tot +90°.

€ 249*

HSA 56 - 45 cm
ACCUHEGGENSCHAAR

MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER

Zeer lichte accuheggenschaar met een
groot snijvermogen waarmee u struiken
en heggen rond uw huis snoeit. Eénzijdig
geslepen messen met een tandafstand
van 30 mm.

10 JAAR

GARANTIE
OP HET
MONOSTUUR

€ 299*

€ 249*

HSA 25

ACCU GRAS- EN BUXUSSCHAAR

€ 129*

MET APARTE OPLAADBARE ACCU

Groene en kleinbladige hagen blijven
netjes met deze handige accu gras- en
buxusschaar, speciaal ontworpen voor
vormsnoei.
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BGA 45

ACCUBLADBLAZER

€ 129*

MET GEÏNTEGREERDE ACCU

De ronde blaaspijp en geïntegreerde accu
kenmerken deze lichte accubladblazer van
2,0 kg.

FSA 45

ACCUKANTENMAAIER

€ 129*

MET GEÏNTEGREERDE ACCU

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

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

FSA 56

MSA 120 C-B - 30 cm

ACCUKANTENMAAIER

ACCUKETTINGZAAG

MET AK 30 ACCU EN AL 101 LADER

MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER

MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

Heeft u iets grotere oppervlakten te
maaien, dan gaat comfort voor alles.
Deze grasmaaier is stil, uitgerust met een
comfortabel monostuur en een centrale
snijhoogteverstelling.

Deze accukantenmaaier is licht en behendig
en heeft een uitzonderlijk maaivermogen.
Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare
buislengte met één druk op de knop en
verstelbare handgreep.

Ideaal voor tuinonderhoud: deze accukettingzaag is krachtig, licht en wendbaar.
Met éen acculading zaagt u tot 100 sneden
brandhout en balken van 10 x 10 cm.

RMA 339 C
ACCUGRASMAAIER

€ 499*

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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CASH
BACK

STIHL PRO
ACCUSYSTEEM
/ VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

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 COMPACT AccuSysteem
en PRO AccuSysteem.

*

DE ACCU
OP 2

Deze actie is niet van toepassing op de RMA 448 PC set (p. 16)

AK 10
AK 20
AK 30

€ 79
€ 119
€ 159

AP
AP
AP
AP

€
€
€
€

CASH
BACK

€ 50

GEMAAKT
VOOR WIE MEER WIL
U wil het uiterste uit uw
machines halen? Wij ook.
Daarom ontwikkelden we het
Lithium-Ion PRO AccuSysteem,
speciaal voor intensief
gebruik. De machines uit deze
professionele, multifunctionele
reeks bieden een hoog en
constant vermogen, de grootst
mogelijke energie-efficiëntie,
goede ergonomie en flexibiliteit
in gebruik. Professioneel
op alle vlakken.

Deze krachtige lithium-ion-accu werkt
ook met uw andere PRO accumachines.

HSA 86 - 62 cm

€ 299*

ACCUHEGGENSCHAAR

100
200
300
300 S

139
199
259
299

CASH
BACK

€10 0

*Actievoorwaarden vindt u terug op www.cashback-stihl.be of www.cashback-stihl.nl
Maximum 2 cashbackacties per persoon. Actie geldig tot 30/06/2019.

ZONDER ACCU EN LADER

Geniet van meer vermogen en efficiëntie,
gecombineerd met een laag gewicht en
een constant aantal slagen, zelfs bij het
terugsnoeien.

CASH
BACK

ACCESSOIRES

zie p.13
TUINSCHAAR PG 10

€ 999

KLAPZAAG PR 16

€ 31

€ 28

TAKKENSCHAAR PB 10

€ 47

€ 15

VULSYSTEEM
BRANDSTOF

€ 1250

VEILIGHEIDSBRIL
CONTRAST

€ 13

€ 999

€ 399*

FSA 65

€ 239*

HLA 65

€ 389*

MSA 200 C-B - 30 cm

ACCUKANTENMAAIER

ACCUHEGGENSCHAAR

ACCUKETTINGZAAG

ZONDER ACCU EN LADER

ZONDER ACCU EN LADER

ZONDER ACCU EN LADER

Maak komaf met onkruid dankzij dit lichtgewicht. Snijcirkeldiameter 300 mm, zachte
handgreep en verstelbare beugelhandgreep.

Geluidsarme accuheggenschaar op steel
met krachtige lithium-ion-accu om hoge
en brede heggen, en bodembedekkers te
snoeien.

Hoog zaagvermogen ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. STIHL kettingsnelspanner, kettingrem QuickStop Super,
gereedschapsloze tankdop.
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* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

HANDSCHOENEN
DYNAMIC SensoLight

€ 1550

€ 1250

GEHOORBESCHERMER
CONCEPT 23

€ 1250

GEHOORBESCHERMER
DYNAMIC BT

€ 109*

VOORBEENBESCHERMER

€ 110

€ 99

Met Bluetooth® voor draadloze
verbinding met uw smartphone,
en aparte AUX-ingang.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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ONTDEK DE NIEUWE
STIHL GRASMAAIERS

ROBOTMAAIERS
Een mooi gazon maakt van uw tuin
een nieuwe thuis: het is de plek
waar u geniet van de buitenlucht,
de zonsondergang en een barbecue
onder vrienden. Niets zo leuk als op
blote voeten door het gras lopen,
toch? Reden te meer om uw gazon
in topvorm te houden, het hele jaar
door. Groene vingers zijn natuurlijk
een goed begin, maar met de juiste
machines maakt u van uw tuin de
favoriete plaats van het hele gezin.
Hoe kiest u de juiste grasmaaier?
Kiest u voor het ultieme comfort in
de vorm van een robotmaaier, die u
de kans geeft om meer te genieten?
Of steekt u liever zelf de handen
uit de mouwen? Houdt u het graag
stil of hecht u meer belang aan een
hoog vermogen? Alles hangt af van
hoe u het graag aanpakt en hoeveel
werk u in het onderhoud van uw
grasperk wil stoppen. Geen nood,
we hebben voor elke klus de juiste
machine en loodsen u met plezier
door het aanbod.
ROBOTMAAIERS
ELEKTRISCHE GRASMAAIERS
ACCUGRASMAAIERS
BENZINEGRASMAAIERS
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DE iMOW DOET HET WERK
Een perfect gazon is voortaan
niet meer uw zorg. De iMow
robotmaaier neemt het werk
met plezier van u over. Dat geldt
ook voor grote oppervlakken, die
helemaal automatisch gemaaid
worden.

RMI 422

ROBOTMAAIER

• Volledig automatisch grasmaaien
• Makkelijke, intuïtieve bediening
via de app bij de C-modellen
• Snel, stil en effectief voor een
optimaal resultaat

ONDERHOUD UW IMOW
ROBOTMAAIER EN GENIET VAN

€ 1.199

€ 999*

RMI 632

ROBOTMAAIER

€ 2.249

€ 1.999*

Voor een fijn en precies maairesultaat.
Met meertraps snijhoogteverstelling.
Geschikt voor kleinere grasperken en ook
opgewassen tegen hellingen tot 35%
dankzij de ‘Adaptive Slope Speed’ functie.
U programmeert de iMow rechtstreeks
via het bedieningspaneel op de machine.
Snijbreedte 20 cm.

Een echte allrounder voor grote gazons.
De machine met een snijbreedte van 28 cm
is voorzien van een krachtige lithium-ion-accu
waarmee ze probleemloos 3.000 m² aankan.
Via de display past u in een handomdraai het
dynamische maaiplan aan.

PROGRAMMEREN WORDT KINDERSPEL
Uw iMow instellen kan rechtstreeks op
het ingebouwde scherm, via de makkelijk
te bedienen interface. Nog makkelijker kan
ook: de C-modellen werken met een iMow
app. Daarmee hoeft u niet eens thuis te
zijn om uw maaischema aan te passen.

ECOLOGISCH SLIMME ZET
Al het gemaaide gras wordt door de
iMow onmiddellijk versnipperd dankzij zijn
ingebouwde mulchmes met dubbelzijdig
geslepen lemmet. Dat maaisel dient
als natuurlijke voeding voor uw gazon,
waardoor de bodem minder snel uitdroogt
en u geen grasafval heeft.

5 JAAR GARANTIE!**
• Standaard 2 jaar garantie
• Online registratie van uw robotmaaier
bij aankoop = 3de jaar garantie
• Jaarlijks onderhoud bij uw dealer tijdens
de eerste 3 jaar = 4de jaar garantie
• Jaarlijks onderhoud bij uw dealer tijdens
de eerste 4 jaar = 5de jaar garantie
Zorgeloos maaiplezier door jaarlijks
onderhoud: uw dealer is iMow specialist
en informeert u graag over de
verschillende formules.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
** Voor de actievoorwaarden, ga naar: nl.stihl.be/productregistratie of www.stihl.nl/productregistratie.
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ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

BENZINEGRASMAAIERS

RM 248
10 JAAR

RME 235

€ 169

ELEKTRISCHE GRASMAAIER

€ 149*

Lichte, compacte elektrische grasmaaier
met 33 cm snijbreedte voor kleine gazons.
Centrale snijhoogteverstelling en opklapbare duwstang. 1,2 kW, 13 kg.

RME 339 C

€ 329

€ 299*

ELEKTRISCHE GRASMAAIER

GARANTIE
OP HET
MONOSTUUR

BENZINEGRASMAAIER

€ 329

€ 289

RM 448 TC

BENZINEGRASMAAIER

€ 599

€ 499

RM 545 V

BENZINEGRASMAAIER

€ 799

€ 699

Wendbare grasmaaier met plaatstaal maaidek en 46 cm snijbreedte voor middelgrote
gazons.

De krachtige OHV-motor en inschakelbare
wielaandrijving maken het werk lichter,
net als de snijbreedte van 46 cm en het
comfortabele monostuur. Geschikt voor
middelgrote gazons.

Bijzonder wendbare grasmaaier dankzij
de variabele vario-wielaandrijving die
zich aanpast aan de gewenste snelheid.
Snijbreedte 43 cm, 60 l grasopvangbox.

RM 650 V

RM 655 V

RT 4097 SX

De centrale snijhoogte van dit lichtgewicht
met 37 cm snijbreedte is in de hoogte
verstelbaar. Het comfortabele monostuur
is eveneens verstelbaar. 1,2 kW, 15 kg,
grasopvangbox 40 l.

ACCUGRASMAAIERS
CASH
BACK

BENZINEGRASMAAIER

HANDIGE
GRASOPVANGBOX

zie p.13

RMA 443 C

ACCUGRASMAAIER

€ 699

€ 649*

RMA 448 TC
ACCUGRASMAAIER

COMFORTABEL
MONOSTUUR

€ 999

€ 899

Lever vlot werk in grote tuinen met deze
handige grasmaaier met bijhorend mulchhulpstuk, en pas uw maaier aan volgens
het seizoen en uw eigen maaigewoontes.
48 cm snijbreedte, 2,6 kW, 3,5 pk.

BENZINEGRASMAAIER

€ 1.139

€ 999

BENZINEZITMAAIER

€ 2.799

€ 2.499*

Kies voor comfort met dit multitalent:
53 cm snijbreedte, mulchhulpstuk,
vario-wielaandrijving, centrale 7-traps
snijhoogteverstelling en monostuur.
2,6 kW, 3,5 pk.

Efficiënte machine voor grote terreinen.
Win tijd dankzij de zijdelingse uitwerpopening voor maaisel van dit compacte
model met 1-pedaal-wielaandrijving.
95 cm maaibreedte.

RT 4082

RT 5097

€ 899

€ 799*

MET AP 200 ACCU EN AL 101 LADER
OOK VERKRIJGBAAR: RMA 443 TC MET AP 200 ACCU
EN AL 101 LADER (€ 699* ipv € 749)

MET AP 300 ACCU EN AL 300 LADER
OOK VERKRIJGBAAR: RMA 448 PC MET AP 200
EN AP 300 ACCU EN AL 300 LADER (€ 949* ipv € 1149)

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm
snijbreedte, voor middelgrote gazons.
Met automatische toerentalregeling en
windvleugelmessen voor een langere
looptijd.

Met zijn snijbreedte van 46 cm is deze
accugrasmaaier met inschakelbare wielaandrijving perfect voor tuinen met een
middelgroot gazon. Monostuur, Eco-modus
en opklapbare grasopvangbox.
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* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEZITMAAIER

€ 2.999

€ 2.799*

Manoeuvreer vlot in tuinen met bomen en
bloemenperken met deze compacte, wendbare zitmaaier die inzet op precisie en een
goed overzicht. 80 cm maaibreedte.
Voor België is RECYTYRE inbegrepen
(€ 1,32 incl. BTW per band)

*

BENZINEZITMAAIER

€ 3.499

€ 2.999*

Grote jobs vragen om hoog rijcomfort en
een krachtige motor. De grasopvangbox
van 250 l maakt u eenvoudig leeg door
middel van een hendel. 95 cm maaibreedte, 6,5kW, 8,8 pk.
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BEREID UW GAZON VOOR
Het is voor het verticuteren aan
te raden om nog even te maaien,
voor een optimaal resultaat. Maai
uw gras tot zo’n 3 cm hoog en u
bent klaar om aan de slag te gaan.

TIMING IS ALLES
Onze gouden tip? Hou het
weerbericht in de gaten en
verticuteer enkel bij droog weer
en temperaturen boven het
vriespunt. Als het gazon nat is,
klit al wat u net geverticuteerd
heeft namelijk aan elkaar, en dat is
niet goed voor uw machine.

RLE 240

ELEKTRISCHE
VERTICUTEERMACHINE

Heeft u een kleine tuin, dan is deze
machine uw gedroomde partner om in
stilte uw grasmat te verluchten. Door mos
en afgestorven planten te verwijderen,
krijgt onkruid geen kans en stimuleert u de
groei van uw gazon. Inclusief ventilatiewals.

5 TIPS
OM UW GAZON
WEER UIT ZIJN
WINTERDIP
TE HALEN
1 ZURE BODEM?
STROOI KALK

Heeft uw bodem een pH-waarde
tussen de 5,5 en 6, dan doet u er
goed aan in maart kalk te strooien.
Zo bestrijdt u mos en neemt uw
bodem voedingsstoffen beter op.

4 TIJD OM TE BEMESTEN
Nu uw gras weer volop ruimte
krijgt om te groeien, heeft het ook
nood aan mest. Bemest een eerste
keer in maart, en dan nog eens in
juli.
18

2 MAAI OP TIJD
Zorg ervoor dat de jonge
grassprieten voldoende zonlicht
krijgen door regelmatig te maaien.
Begin met één keer per week in
maart, en schakel naar twee keer
per week in mei en juni.

5 HOU HET KORT,

MAAR NIET TE KORT

Gras slaat al zijn voedingsstoffen
op in zijn blad. Maait u het te
kort, dan neemt u de plant dus
vitale energie af. Geef uw gazon
minstens 3 à 4 centimeter lengte.

€ 199

€ 179*

VOLG DEZE
VERTICUTEERTIPS

FIJN HOUT
Onze tuinhakselaars maken plaats in
uw tuin. Dankzij de krachtige motor en
het innovatieve snijsysteem zetten ze
houten takjes en zacht tuinafval in een
handomdraai om in waardevol mulchof compostmateriaal.

• Wees voorzichtig. Let op dat u
niet te diep verticuteert om uw
gazon niet te beschadigen. Stel
eerst de juiste werkdiepte van
de zeven dubbele messen in
door aan de knop aan het stuur
te draaien.
• Verticuteren doet u liefst
gekruist. Voor een perfect
resultaat gaat u dus eerst in de
lengte door het gras, daarna
in de breedte. Op die manier
vergeet u geen enkel hoekje
en bent u er zeker van dat de
bodem voldoende verlucht
wordt.
• Klaar? Verzamel dan al het
groenafval en vermijd dat uw
gazon verstikt. U kan het kwijt
in uw composthoop of in het
containerpark.

3 WEES MOS TE SLIM AF
Staat er mos tussen uw gazon?
Dan is dit het juiste moment om
te verticuteren. Zo kamt u mos
en onkruid uit het gazon. Uw gras
krijgt meer lucht en het mos bent u
meteen kwijt.

TIJD OM TE VERTICUTEREN
De lente is het perfecte moment
om uw gazon te trakteren op een
opfrisbeurt. Door te verticuteren,
verwijdert u mos, gazonschimmel
en onkruid. Zo krijgt het gras weer
alle ruimte om te stralen. Door
regelmatig te verticuteren, krijgen
de wortels weer al het water en de
voedingsstoffen die ze nodig hebben.
Uw gazon zal voller worden en er
beeldig bij liggen.

HEB EEN BEETJE GEDULD
Na het verticuteren is het slim
om uw gazon te bemesten om de
bodem sneller te doen herstellen.
Maak u geen zorgen als alles er
nu even kaal uitziet: het wordt
er de komende dagen en weken
alleen maar beter op!

€ 399

GHE 135L

€ 349*

ELEKTRISCHE TUINHAKSELAAR
Voor takken tot 35 mm diameter is dit elektrische model uw meest betrouwbare
optie. Met 230 V en 2,3 kW is hij krachtig,
maar ook handig wegens inklapbaar en
compact. Met geïntegreerde opvangbox,
stil walssysteem en omkeerfunctie.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

19

AL ONZE VOORJAARSACTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
KM 131 R

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN *

€ 589

GHE 250

€ 549

nu € 499

GHE 250 S

€ 549

nu € 499

nu € 99

GHE 355

€ 699

nu € 649

nu € 179

GHE 420

€ 1.299

nu € 1.199

€ 229

nu € 199

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

€ 249

nu € 219

RME 235

€ 169

nu € 149

MSE 141 - 30 cm

€ 189

nu € 159

MSE 141 - 35 cm

€ 194

nu € 164

HSE 42 - 45 cm

€ 129

MSE 210 C-B - 35 cm

€ 359

nu € 329

HSE 61 - 50 cm

€ 209

MSE 210 C-B - 40 cm

€ 364

nu € 334

HSE 71 - 60 cm
HSE 71 - 70 cm

BENZINEKETTINGZAGEN

nu € 519

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN *

*

MS 170 - 30 cm

€ 199

nu € 179

BENZINEHEGGENSCHAAR

RME 339

€ 279

nu € 249

MS 170 - 35 cm

€ 204

nu € 184

HS 45 - 45 cm

€ 329

nu € 249

RME 339 C

€ 329

nu € 299

MS 180 - 30 cm

€ 269

nu € 224

HS 45 - 60 cm

€ 349

nu € 269

RME 443 C

€ 399

nu € 349

MS 180 - 35 cm

€ 274

nu € 229

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL

RME 545 V

€ 599

nu € 499

MS 211 - 30 cm

€ 399

nu € 349

HLE 71 K

€ 479

nu € 399

ACCUGRASMAAIERS *

MS 211 - 35 cm

€ 404

nu € 354

HLE 71 L

€ 499

nu € 429

RMA 443 C (AP 200 + AL 101)

€ 699

nu € 649

MS 211 - 40 cm

€ 409

nu € 359

REINIGINGSMACHINES

RMA 443 TC (AP 200 + AL 101)

€ 749

nu € 699

MS 211 C-BE - 30 cm

€ 464

nu € 399

ALLESZUIGER

RMA 448 TC (AP 300 + AL 300)

€ 899

nu € 799

MS 211 C-BE - 35 cm

€ 469

nu € 404

SE 62

RMA 448 PC (AP 200 + AP 300 + AL 300)

€ 1.149

nu € 949

MS 211 C-BE - 40 cm

€ 474

nu € 409

HOGEDRUKREINIGERS

RMA 2 RT (AP 300 + AL 300)

€ 849

nu € 749

MS 251 - 30 cm

€ 549

nu € 494

RE 90

MS 251 - 35 cm

€ 554

nu € 499

RE 110

MS 251 - 40 cm

€ 559

nu € 504

RE 130 PLUS + gratis RA 101

MS 271 - 37 cm

€ 659

nu € 599

RUGSPROEIER

MS 271 - 40 cm

€ 664

nu € 604

SG 51

MS 391 - 40 cm

€ 849

nu € 794

ELEKTRISCHE BLADBLAZER/-ZUIGER*

MS 391 - 45 cm

€ 859

nu € 804

SHE 71

MS 391 - 50 cm

€ 869

nu € 814

BENZINEBLADBLAZER

MS 362 C-M - 40 cm

€ 1.089

nu € 999

BR 350

MS 362 C-M - 45 cm

€ 1.099

nu € 1.009

BENZINEBLADZUIGER

MS 441 C-M - 45 cm

€ 1.279

nu € 1.139

SH 56

MS 441 C-M - 50 cm

€ 1.289

nu € 1.149

WERFMACHINES
TS 410

€ 1.299

€ 69

nu € 49

TS 420

€ 1.349

ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS

*

FSE 31

*

*

€ 149

nu € 119

€ 169

nu € 149

BENZINEGRASMAAIERS

€ 269

nu € 239

RM 248

€ 329

nu € 289

€ 518

nu € 399

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

nu € 1.199

RM 650 V

€ 999

nu € 899

nu € 1.249

RM 650 VE

€ 1.199

nu € 1.099

*

€ 109

€ 155

€ 609

€ 369

nu € 89

nu € 135

nu € 499

nu € 319

FSE 52

€ 99

nu € 79

TS 500i

€ 1.554

nu € 1.499

RM 655 V

€ 1.139

nu € 999

FSE 81

€ 199

nu € 179

GS 461 - 40 cm

€ 2.214

nu € 2.139

RM 655 VS

€ 1.299

nu € 1.199

RM 655 RS

€ 1.699

nu € 1.499

BENZINEKANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

ACCUTAKKENSCHAREN *

FS 38 AUTOCUT C 6-2

€ 199

nu € 179

ASA 65

€ 1.599

nu € 1.399

RM 655 YS

€ 1.699

nu € 1.499

FS 55 R AUTOCUT C 26-2

€ 289

nu € 219

ASA 85

€ 1.699

nu € 1.499

RM 756 GS

€ 1.999

nu € 1.849

FS 55 GRASSNIJBLAD 230-2

€ 299

nu € 229

ACCESSOIRES

RM 756 GC

€ 1.999

nu € 1.849

FS 89 GRASSNIJBLAD 230-2

€ 489

nu € 439

Senso Light handschoenen

€ 1550

nu € 12 50

RM 756 YS

€ 2.199

nu € 1.999

FS 89 AUTOCUT C 26-2

€ 489

nu € 439

Veiligheidsbril Contrast

€ 13

nu € 9

RM 756 YC

€ 2.199

nu € 1.999

FS 260 C-E DRIEHOEKSMES 300-3

€ 834

nu € 789

Vulsysteem brandstof

€ 15

nu € 12 50

BENZINEZITMAAIERS **
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FS 260 C-E AUTOCUT 46-2

€ 834

nu € 789

Voorbeenbeschermer

€ 110

nu € 99

RT 4082

€ 2.999

nu € 2.799

FS 460 C-EM AUTOCUT 46-2

€ 1.164

nu € 1.099

Klapzaag PR 16

€ 31

nu € 28

RT 4097 SX

€ 2.799

nu € 2.499

RT 5097

€ 3.499

nu € 2.999

RT 6112 C

€ 4.790

nu € 4.499

FS 460 C-EM L AUTOCUT 46-2

€ 1.164

nu € 1.099

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINE

FS 460 C-EM DRIEHOEKSMES 300-3

€ 1.164

nu € 1.099

RLE 240

FS 460 C-EM L DRIEHOEKSMES 300-3

€ 1.164

nu € 1.099

ELEKTRISCHE HAKSELAARS
GHE 135 L

€ 399

nu € 349

RMI 422

€ 1.199

nu € 999

€ 499

nu € 449

GHE 140 L

€ 449

nu € 399

RMI 632

€ 2.249

nu € 1.999

COMBISYSTEMEN
KM 94 RC-E

*

€ 199

nu € 179

ROBOTMAAIERS

*

*

*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 30/06/2019.

