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KLAAR VOOR ELKE UITDAGING!

KLAAR VOOR HET NAJAAR?
STIHL HEEFT ALLES
VOOR UW HERFSTTUIN!
In deze folder vindt u een volledig overzicht van de STIHL en VIKING acties voor dit najaar.
Onze verschillende accusystemen staan altijd voor u klaar, zodat u op elk moment aan de
slag kan in uw tuin.
Zowel voor professionele toepassingen als voor de gemotiveerde liefhebber: met ons
materiaal kan u probleemloos elke uitdaging aan.
Op de achterzijde van deze folder vindt u een handig overzicht van meer dan 60 artikelen
van topkwaliteit aan een scherpe prijs. Vanzelfsprekend vindt u informatie en extra tuintips
op onze websites STIHL.BE of STIHL.NL en VIKING-TUINMACHINES.BE
of VIKING-TUINMACHINES.NL

ONTDEK DE STIHL APP
Mobiel, interactief, persoonlijk: onze gratis STIHL app is handig voor onderweg.
Profiteer van de waardevolle service en knowhow over het productassortiment van STIHL en VIKING, waar u ook
bent. In onze app vindt u praktische functies zoals de interactieve gebruikshandleiding bij nieuwe STIHL producten,
de berekening van het perfecte mengsel van benzine en olie, of een dealer in uw buurt. Daarnaast kan u in onze
tuinkalender onder ‘Tools’ elke maand nieuwe tuintips raadplegen.

ONLINE KOPEN OF RESERVEREN,
PRAKTISCH TOCH?
Bij onze gespecialiseerde online partners kan u al onze
producten gemakkelijk online reserveren of meteen
aankopen. Vergeet onze eigen STIHL website niet in het
oog te houden voor seizoensacties en het laatste nieuws
over onze technologische ontwikkelingen en machines.
Bezoek onze website voor een volledig overzicht:
STIHL.BE of STIHL.NL

VIND ONS OP SOCIAL MEDIA
Wil u het STIHL materiaal graag in actie zien? Dat kan.
Op ons YouTubekanaal tonen we u hoe gemakkelijk
u met onze accumachines werkt, vindt u talrijke
demonstratievideo’s en nemen we u zelfs mee naar Alaska
voor een demo van onze MS 462 kettingzaag.
Onze tuinexperten staan klaar met advies over elk denkbaar
onderwerp. De producten waarvoor we een online video
hebben, zijn in deze folder aangeduid met het
logo.
Wil u niets missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
op STIHL.BE of STIHL.NL

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
19/12/2018. 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.

STIHL MET GEÏNTEGREERDE ACCU
Speciaal voor kleinere tuinen en stadstuinen

Hou het deze herfst netjes: de boorden kort
getrimd, de bladeren aan de kant. De HSA 45
heggenschaar, de BGA 45 bladblazer, de FSA 45
kantenmaaier en de HSA 25 gras- en buxusschaar
zijn exact wat u nodig heeft om orde op zaken te
stellen: lichte, wendbare machines aan een scherpe
prijs. De geïntegreerde lithium-ion accu van 18 volt HSA 25
doet de rest.
ACCU GRAS- EN BUXUSSCHAAR
MET APARTE OPLAADBARE ACCU

OPGERUIMD STAAT NETJES!
Herfstbladeren op het terras en paden kan u beter zo snel
mogelijk opruimen voor het nat én glad wordt. Blaas de
bladeren in de border of doe ze in de compostbak. Werk
ook de graskanten bij voor de winter. Gebruik hiervoor
een kantentrimmer en voor de afwerking een grasschaar.
Zo komt u zelfs bij de moeilijkste randen van de border
zonder de planten te beschadigen!

BGA 45

HSA 45
ACCUHEGGENSCHAAR
MET GEÏNTEGREERDE ACCU

€ 129*

Met één laadbeurt snoeit u tot 80 m²** heggen en
struiken weer in de gewenste vorm. Deze lichte
machine weegt net geen 2,3 kg en is uitgerust met een
50 cm lang mes voor zuivere snoeiresultaten.

ACCUBLADBLAZER
MET GEÏNTEGREERDE ACCU

Met deze accu gras- en buxusschaar
snoeit u in geen tijd uw struiken in vorm.
Extra grasmessen die u gemakkelijk
en zonder gereedschap vervangt, zijn
inbegrepen. Gras- en struikmessen,
verwisselbare 21,6 Wh lithium-ion-accu
en oplader worden meegeleverd in een
stevig etui, ideaal voor transport
en opslag.

FSA 45

€ 129*

Met dit pluimgewicht van amper 2 kg kan u gemakkelijk
een oppervlakte tot 200 m2 aan**.
Dankzij de handige LED-verlichting weet u meteen
hoeveel accuvermogen er nog rest.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. ** Met één acculading. Richtwaarde, afhankelijk van de toepassing.
Bekijk de instructievideo’s en tips op ons YouTubekanaal.

€ 129*

ACCUKANTENMAAIER
MET GEÏNTEGREERDE ACCU

€ 129*

Kleine klussen rond het huis zijn zo geklaard met
deze compacte kantenmaaier. De geïntegreerde accu
bespaart u gedoe met kabels, terwijl de PolyCut-messen
gemakkelijk gewisseld kunnen worden zonder de
maaikop te moeten demonteren. De beugelgreep en
werkhoek zijn verstelbaar.
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STIHL COMPACT AccuSysteem

COMPACT
COMBI DEAL

Speciaal voor middelgrote en grote tuinen

U heeft het graag netjes tot in de verste
uithoeken van uw tuin? Laat ons uw werk
dan verlichten met machines die even precies
zijn als uzelf. Deze heggenschaar, bladblazer,
kettingzaag en kantenmaaier zijn net wat u
zoekt voor grotere oppervlaktes. Plug and play!

gratis accu*
FSA 56
ACCUKANTENMAAIER
MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER

€ 249**

Lichte accukantenmaaier met hoog
maaivermogen om tot 500 m / 100 m2***
graskanten te trimmen.

VAN ONDER NAAR BOVEN SNOEIEN
Snoei hagen of bomen altijd van onder naar boven.
Gesnoeide takken kunnen dan vrij naar beneden vallen en
zo houdt u een goed overzicht. Let er bij het snoeien van
bomen op dat er geen dieren of mensen onder de kroon
door lopen en bescherm uw ogen altijd met een speciale
beschermingsbril. Tijdens het snoeien komen er immers
veel houtsnippers vrij.

MSA 120 C-BQ - 30 cm
HSA 56 - 45 cm
ACCUHEGGENSCHAAR
MET AK 10 ACCU EN AL 101 LADER

€ 249

**

Werken in de tuin wordt een plezier met deze lichtgewicht
heggenschaar. Snoei met gemak tot 140 m2*** haag met
één acculading.

ACCUBLADBLAZER
MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

€ 249

**

Met deze ergonomische accubladblazer verwijdert u tot
600 m2 tuinafval met één acculading***. De BGA 56 is stil en
eenvoudig in gebruik dankzij de blaaspijp die u in de lengte
kan verstellen.

* Bij aankoop van 2 nieuwe machines uit het COMPACT assortiment ontvangt u gratis een AK 10 accu ter waarde van € 79.
** In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. *** Met één acculading. Richtwaarde, afhankelijk van de toepassing.
Bekijk de instructievideo’s en tips op ons YouTubekanaal.
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ACCUKETTINGZAAG

BGA 56

OOK VERKRIJGBAAR: MSA 140 C-BQ - 30 CM
MET AK 30 ACCU EN AL 101 LADER - € 359

€ 299**

Uiterst lichte accukettingzaag voor tuinonderhoud. Werk snel
en handig dankzij de STIHL kettingsnelspanner en de QuickStop Super kettingrem. Met één acculading zaagt u balken
(10 x 10 cm) tot 100 sneden***.

De STIHL accugrasmaaiers en elektrische verticuteermachine: licht en handig.

Met onze nieuwste grasmaaiers verkeert
uw gazon het komende seizoen in topvorm.
De klus is zo geklaard met onze Lithium-Ion
COMPACT accumaaiers, die u het werk lichter
en gemakkelijker maken. Voeg daar nog een
ergonomisch monostuur aan toe, en u bent in
de tuin alvast niet meer te stoppen.

MAAIEN TOT HET WINTER WORDT
Blijf het gras maaien zolang de temperatuur hoger is dan
7 °C. Bij een lagere temperatuur groeit het gras niet meer.
Zet de maaier in oktober wel een standje hoger, zodat het
gras niet te kort de winter in gaat. 4 tot 5 cm is de perfecte
lengte voor een wintergazon! De winter is de ideale
periode om uw grasmaaier binnen te brengen bij uw STIHL
dealer voor een onderhoud. Zo gaat hij langer mee.

10 JAAR

GARANTIE
OP HET
MONOSTUUR

RMA 235
ACCUGRASMAAIER
MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

€ 299

Dankzij het STIHL COMPACT AccuSysteem kan u meteen
aan de slag. Dit wendbare model weegt amper 14 kg en is
goed uitgerust voor kleinere tuinen. Een opklapbare
grasopvangbox, messen met aerodynamische eigenschappen, een snijhoogteverstelling met 5 niveaus en een
Eco-Modus maken gras maaien een fluitje van een cent.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

RMA 339 C

€ 399

*

ACCUGRASMAAIER
MET AK 20 ACCU EN AL 101 LADER

RLE 240
€ 569

€ 499

Dankzij het STIHL COMPACT AccuSysteem onderhoudt
u uw tuin wanneer u het wil. De krachtige lithium-ionaccu
levert een uitstekend resultaat, vooral in kleine en middelgrote tuinen. Met het ergonomisch verstelbaar monostuur is
deze maaier eenvoudig en vlot te besturen. De grasopvangbox en centrale snijhoogteversnelling maken het werk wat
lichter. Bovendien kan u uw grasmaaier eenvoudig ombouwen tot mulchmaaier met de optionele mulchkit.

*

ELEKTRISCHE
VERTICUTEERMACHINE

€ 229

€ 199*

Mos of vervilt gras groeit graag in schaduwrijke hoekjes
en op moeilijk toegankelijke plaatsen. De elektrische
verticuteermachine RLE 240 is opvallend licht, compact
en wendbaar, wat hem perfect geschikt maakt voor een
gazon van maximum 500 m2.

5

REINIGINGSMACHINES

RE 88
HOGEDRUKREINIGER

€ 179

€ 149*

Lichte en handige reiniger. Roterende en
vlakke sproeier met een 6 m lange sproeislang in textiel. De accessoires bergt u
eenvoudig op in de behuizing. Inclusief
sproeiset voor reinigingsmiddel.

RE 109
HOGEDRUKREINIGER

€ 269*

Werk comfortabel dankzij de telescopische
en ultralichte handgreep, de snelkoppeling
aan de aansluiting voor hoge druk en de
duurzame textielslang van 7 m. De inklapbare
voorklep biedt opslagruimte voor sproeiers.
De stroomkabel bergt u snel weg met de
draaibare stroomkabelhouder.

RE 129 PLUS
HOGEDRUKREINIGER

€ 439*

Werk snel en in alle comfort met deze
krachtige hogedrukreiniger. Een hogedrukslanghaspel met extra oprolhulp, 9 m lange
hogedrukslang met stalen bewapening en
houders voor accessoires zoals een
roterende wasborstel en een vlakke
textielslang maken u het werk gemakkelijk.

SG 51
RUGSPROEIER

€ 109

€ 89

Deze duurzame rugsproeier past zich naar
wens aan; kies zelf of u de pomphendel links
of rechts plaatst. De robuust gebouwde SG 51
is gemaakt om lang mee te gaan, zelfs voor
professionals die dag in, dag uit rekenen op
de vele voordelen van deze rugsproeier: een
geïntegreerde sproeibuishouder en dito maatbeker, ergonomisch afsluitventiel en meer.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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SE 62
ALLESZUIGER

€ 149

€ 119*

Voor het verwijderen van vocht, vuil en stof,
zowel binnen als buiten. Kies voor nat of droog
zuigen, of opteer voor de blaasfunctie. Werk
zonder moeite dankzij een meervoudig filtersysteem met geïntegreerde filterreiniging. Kies
uit verschillende universele opzetstukken of de
vloerzuigmond. Met het opzetstuk voor voegen
werkt u alles tot in de puntjes af.

RA 101
VLAKREINIGER

€ 79

Maak grote oppervlakken in een
wip schoon met deze handige
vlakreiniger. U sluit hem eenvoudigweg aan op een spuitlans
en kiest één van de vier standen.
Welke u ook kiest, u bent zeker van
een spatvrij resultaat.

STIHL BLADBLAZERS
OPGERUIMD STAAT NETJES!
Mooi, al die gekleurde herfstblaadjes, maar u ziet ze liever niet op de oprit?
Dan heeft u een perfecte handlanger gevonden in onze bladblazers, hoe groots
u de opruimactie ook ziet.

SHE 71
ELEKTRISCHE
BLADBLAZER/-ZUIGER

STRALEND PAD, TERRAS EN AFSLUITING
IN EEN HANDOMDRAAI
Maak eenvoudig uw tuinpad, terras en muren schoon met een
hogedrukreiniger! Wees wel voorzichtig met houten oppervlakken en
tegels met vuilwerende coating. Hout kan ruw worden en de coating
kan beschadigd worden. Zet bij dit materiaal de hogedrukspuit op
een lage stand en houd voldoende afstand. Door een vlakreiniger
aan te sluiten kan u zowel horizontale als verticale vlakken spatvrij
reinigen. Handig in de buurt van ramen die tot op de grond komen
bijvoorbeeld. Als uw hogedrukreiniger moet overwinteren in het
tuinhuis, zorg dan dat er geen water in achterblijft. Zo voorkomt u
vorstschade aan de machine.

€ 155

€ 135

*

BG 56
BENZINEBLADBLAZER

€ 329

€ 279

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

Schakel de STIHL 2-MIX-motor gemakkelijk
uit met de stopknop. Bevrijdt oppervlakken
snel en eenvoudig van bladeren en maaigoed.
Ronde blaasmond.

BR 200

BR 350

BENZINEBLADBLAZER

€ 469

€ 399

Dit lichte, ruggedragen model heeft alles wat
u nodig heeft om aangenaam te werken: een
STIHL antivibratiesysteem, een draaggreep
en een krachtige STIHL 2-MIX-motor met
vergrendelbare gashendel met stopknop.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEBLADBLAZER

€ 609

€ 499

Met zijn antivibratiesysteem en zuinige
STIHL 2-MIX-motor is deze ruggedragen,
professionele bladblazer uw gedroomde
partner voor het moeiteloos opruimen van
grote tuinen. Inclusief comfortabel draagsysteem met actief ademend rugkussen.
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KETTINGZAGEN

VOOR HET

SERIEUZE WERK!

Of het nu om een paar takken gaat of het grotere werk, STIHL voorziet het juiste materiaal voor de
klussen die wat meer om het lijf hebben. Ons assortiment omvat zowel lichte, eenvoudig te hanteren
machines als zeer krachtige kettingzagen, zowel elektrisch als op benzine. U beslist. Hoe dan ook kunt
u rekenen op een precies resultaat en de meest geavanceerde beveiliging.

MSE 141 C-Q - 30 cm
ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
OOK BESCHIKBAAR IN 35 CM (€ 164* ipv € 194)

€ 189

€ 159

*

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

MS 180 - 35 cm
BENZINEKETTINGZAAG
OOK BESCHIKBAAR IN 30 CM (€ 224 ipv € 299)

BENZINEKETTINGZAAG
OOK BESCHIKBAAR IN 35 CM (€ 204 ipv € 249)

€ 244

€ 199

Het perfecte instapmodel om brandhout te zagen.
Dankzij de zuinige STIHL 2-MIX-motor is deze benzinekettingzaag precies wat u zoekt.

MS 211 C-BE - 30 cm
€ 304

€ 229

Krachtig instapmodel met STIHL 2-MIX-motor. Ideaal om
haardhout en dikkere takken te verzagen. Het systeem
met zijdelingse kettingspanning laat u toe om de ketting
veilig en eenvoudig op te spannen.
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MS 170 - 30 cm

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

MS 251- 35 cm
€ 464

€ 399

Een krachtig model, uitermate geschikt om op een
eenvoudige manier brandhout en houtconstructies te
zagen. Deze benzinekettingzaag heeft een eenvoudige
startfunctie. De afstelling van de zaagketting lukt zonder
gereedschap dankzij het kettingsnelspansysteem.

BENZINEKETTINGZAAG
OOK BESCHIKBAAR IN 30 CM (€ 494 ipv € 549)
EN 40 CM (€ 504 ipv € 559)

€ 554

€ 499

Deze compacte benzinekettingzaag heeft een STIHL
2-MIX-motor met hoog vermogen. Uw uitgelezen gereedschap voor het zwaardere zaagwerk.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

HEGGENSCHAREN

ALTIJD

STRAK GETRIMD
De perfecte tuin herkent u aan
zijn perfecte hagen en buxussen.
Best een precisiewerkje, dus het
spreekt voor zich dat u daarvoor
enkel de beste machine in huis
wil halen. Licht en gemakkelijk
hanteerbaar materiaal is van
groot belang als u creatief
aan de slag wil, al voorzien
we u met evenveel plezier
van een rechttoe-rechtaan
exemplaar dat uw
heggen mooi onder
controle houdt.

HSE 42 - 45 cm
ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

HLE 71 K

HS 45 - 45 cm
BENZINEHEGGENSCHAAR

€ 129

€ 99

Perfect geschikt voor het snoeien en trimmen van twijgen
en dunne takken. Dankzij de compacte handbescherming en
de vergrendelbare kabeltrekontlasting kan u veilig aan het
werk.

*

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

€ 329

€ 249

Het ideale gereedschap voor het onderhoud van de kleinere
tuin. Dankzij enkelzijdig geslepen messen werkt u nauwkeurig en veilig.

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

€ 479

€ 399*

Met de verstelbare steel tot 211 cm en een over 125°
verstelbare mesbalk snoeit u in alle comfort elke haag.
Ook het horizontaal snoeien van bodembedekkers en struikgewas vormt geen enkel probleem voor deze allrounder.
* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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COMBISYSTEMEN

HOOGSNOEIER HT

HEGGENSNOEIER HL 145°

BLADBLAZER BG

GRONDFREES BF

€ 310

HET JUISTE
MATERIAAL
ALTIJD BIJ DE HAND

€ 370

De ultieme gereedschappen zijn degene die zich aanpassen
aan uw behoeften. Deze combisystemen zijn erop gebrand
het werk voor u zo licht mogelijk te maken, en bieden heel wat
functionaliteiten; van zeisen en borstelrollen tot kantensnijders.
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Een combisysteem bespaart
u veel werk en ruimte! Na
het snoeien van de haag
maakt u eenvoudig van een
heggenschaar een bladblazer
om het snoeiafval op te ruimen.
En maak het terras daarna tot
in de puntjes schoon met de
borstel- of bezemrol! Zo is alles
onmiddellijk netjes!

€ 169

€ 269

KM 94 RC-E

KM 131 R

KMA 130 R

BENZINECOMBIMOTOR

BENZINECOMBIMOTOR

ACCUCOMBIMOTOR

PRIJS ZONDER
GEREEDSCHAPPEN

PRIJS ZONDER
GEREEDSCHAPPEN

PRIJS ZONDER
ACCU, LADER EN
GEREEDSCHAPPEN

€ 499

BORSTELROL KB

EFFICIËNT WERKEN

€ 340

ZEIS FS

€ 133

KANTENSNIJDER FCB

€ 163

€ 569

€ 449

€ 499

Een allrounder, net als u. Met het
STIHL Combi-Systeem maakt u van
één krachtige benzinemotor dertien
verschillende machines: 3 zeisen, 2
kantensnijders, 2 heggensnoeiers,
een bezemrol, een grondfrees, een
hoogsnoeier, een borstelrol, een
bladblazer en een struiksnoeier.
De STIHL 2-MIX-motor is eenvoudig te bedienen dankzij de STIHL
ErgoStart en de deellastfunctie
ECOSPEED. De beugelhandgreep,
de draagriem en de stopknop maken
u het werk gemakkelijk, net als een
handige snelkoppeling om de aanbouwwerktuigen vlot te verwisselen.

Dit CombiSysteem werkt met u
mee. Klaar voor actie wanneer
u dat bent dankzij de zeer
krachtige 1,4 kW combimotor.
De start- en stopknop zorgen
voor een aangename bediening
en de grote brandstoftank zorgt
voor langere looptijden. Dankzij
het antivibratiesysteem, de
multifunctionele handgreep en
beugelhandgreep is het aangenaam
werken.

€ 399*
Wie graag kracht combineert met
handigheid, kiest zonder twijfel voor
de KMA 130 R. De accucombimotor
weegt amper 3,2 kg, wat hem erg
wendbaar maakt. Niet dat hij daarom
aan kracht moet inboeten met drie
vermogensniveaus. De innovatieve
snelkoppeling maakt het bovendien
mogelijk om combimotoren en
combigereedschappen snel en
zonder gereedschap te koppelen,
en uit elkaar te halen.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

SPEELGOED

JONG GELEERD
IS STERK GEWERKT
Wil uw kroost graag een handje toesteken
wanneer u in de tuin werkt? Onder het
motto jong geleerd, is sterk gewerkt, vindt
u bij STIHL het perfecte cadeau voor de
allerkleinsten.
Ons aanbod speelgoed moet niet onderdoen
voor de echte versie, zo kan u nu écht samen
aan de slag.

KETTINGZAAG

€ 2150

HANDSCHOENEN

Behoed uw jongsten voor doornen en stekels als ze u
helpen in de tuin: doe ze een paar handschoenen cadeau.

Bomen klimmen wordt nog leuker met deze speelgoedkettingzaag. Lekker lawaaierig, maar verder compleet
ongevaarlijk. Batterijen inbegrepen.

PET

€ 650

Een hele dag tuinieren in de zon? Dan zijn een paar lagen
zonnecrème en een petje heus geen overbodige luxe.

€8

TUINBROEK

€ 27

De echte tuinman herkent men natuurlijk aan zijn uniform.
U kan voortaan in dezelfde stijl met uw kroost de tuin in.

LOOPFIETS

€ 95

In volle vaart over het vers gemaaide gazon op deze stoere
loopfiets in STIHL kleuren.
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ACCESSOIRES

TUINSCHAAR PG 10

€ 999

Deze snoeischaar is het perfecte instapmodel. Met aluminium basisbehuizing, antislip handgreepcoating, slijpbaar
lemmet en praktische sluiting die u met één hand bedient.
Lengte 21,5 cm, 230 g, takdiameter tot 20 mm.

€ 15

VULSYSTEEM
BRANDSTOF

€ 1250

Vul uw machines gemakkelijk bij met dit vulsysteem dat
past op de MotoMix® en MotoPlus® jerrycan 5 l, de STIHL
combi-jerrycan en de STIHL benzine-jerrycan tot max. 5 l.

HANDSCHOENEN
DYNAMIC SensoLight

€ 1550

€ 1250

Bescherm uw handen zonder aan gevoel in te
boeten met professionele werkhandschoenen uit schapenleer met elastische boord, klittenbandsluiting en reflecterende strepen.

NIEUW
HARSOPLOSMIDDEL
SUPERCLEAN 300 ml

GEHOORBESCHERMER
DYNAMIC BT

€ 1250

Houd uw machines in topconditie met dit
harsoplossend smeer- en reinigingsmiddel voor
kettingzagen, heggenscharen en snijgarnituren.

VOORBEENBESCHERMER
FUNCTION

Sluit deze gehoorbeschermer met Bluetooth aan op uw
smartphone en luister naar uw muziek terwijl u werkt, of
neem tussendoor telefoontjes aan met een druk op de
knop. Uitgerust met Bluetooth ® 4.0 en een aparte AUXingang. De opgeladen accu zorgt voor 38 uur luisterplezier.
®

€ 110

€ 99

Werk veilig met uw kettingzaag! De voorbeenbeschermer
biedt een uitstekende snijbescherming en is comfortabel
om dragen dankzij de elastische gordel.
Verkrijgbare lengtes: 85 - 90 - 95 - 100 cm.
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€ 109

KLAPZAAG PR 16

€ 31

€ 28

Met een zaagblad van 16 cm, een diameter tot 5 cm en
een gewicht van amper 160 g snoeit u snel en nauwkeurig.
Het 3-zijdige zaagblad van verchroomd staal met Japanse
vertanding is impulsgehard, beschermd tegen corrosie en
inklapbaar.

TAKKENSCHAAR PB 10

€ 47

Hou alles netjes in het gelid met deze handige takkenschaar. Lekker licht dankzij de 60 cm lange aluminium
greep, snoeit dit exemplaar met hoogrobuust lemmet en
gesmede snijkop vlot takken tot 35 mm diameter.

VEILIGHEIDSBRIL
CONTRAST

€13

€ 999

Lichte, krasbestendige veiligheidsbril met UV-bescherming
en hoge contrastversterking.

REGISTREER UW MACHINES
EN GENIET VAN EXTRA GARANTIE

tot

+1

jaar
extra

VERLENGDE
GARANTIE

Verleng uw garantieperiode door uw STIHL en VIKING machines online te registreren.
Een kleine moeite die u meteen 6 maanden extra garantie oplevert.
LET OP! U dient uw machine te registreren binnen de maand na aankoop.

HOE UW MACHINE REGISTREREN?

+6M

• Surf naar https://nl.stihl.be/productregistratie
of https://www.stihl.nl/productregistratie
• Vul het registratieformulier in aan de hand
van uw aankoopbewijs
• Houd uw aankoopbewijs en bevestigingsmail
goed bij! U geniet nu van 6 maanden
extra garantie!

Heeft u een STIHL benzinemachine
met Motomix® gekocht?

+6M

Gebruik STIHL MotoMix® brandstof en
geniet nog eens van 6 maanden extra garantie!
Houd na registratie niet alleen het aankoopbewijs van uw machine en de bevestigingsmail
bij, maar ook het aankoopbewijs van
uw MotoMix®!
5 ONKLOPBARE REDENEN
OM MOTOMIX® TE GEBRUIKEN:
• Kant-en-klare brandstof voor uw STIHL machine
• Zorgt voor een vlotte start
en optimale acceleratie
• Verlengt de levensduur
van uw machine
• Beter voor mens, machine
en milieu
• Is minstens 5 jaar houdbaar
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ROBOTMAAIERS

YOU RELAX... iMow

ER IS AL
EEN IMOW
vanaf € 1.199*

Waarom niet wat taken uitbesteden, zodat u lekker kan
genieten van uw tuin? Onze robotmaaiers maaien uw
gazon zoals u het zelf zou doen: mooi egaal, zonder
hoekjes en kantjes te vergeten. Ze doen dat overigens
zonder uw tussenkomst. Deze slimme robots vinden zelf
hun weg langs hindernissen en nemen er hellingen graag
bij. Zelfs opladen doen ze zelfstandig.

ONDERHOUD UW IMOW
ROBOTMAAIER EN GENIET
VAN 5 JAAR GARANTIE!**
UITNEEMBARE
BEDIENINGSCONSOLE
De bedieningsconsole met
het grote display is bestemd
voor de configuratie, de
handmatige bediening en
de snelle weergave van
informatie over de machine.
Bij modellen van de MI 6-serie
is deze uitneembaar.

BEWEEGLIJKE KAP
MET SENSOREN
De robuuste kap beschermt
de iMow robotmaaier
tegen weersinvloeden en
hindernissen. Sensoren
registreren het contact met
een object waarna de iMow
zich een nieuwe weg zoekt.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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• 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
MULCHMAAIWERK
Het stevige mulchmes is
breukvast en zorgt zelfs bij
hoger gras voor een mooi
maairesultaat.

BEDIENING VIA DE APP
Alle iMow modellen met een C
in de modelnaam, alsook de
MI 632 M kan u bedienen via de
iMow app. Op die manier is het
gebruik uitgesproken intuïtief en
comfortabel – bijvoorbeeld bij het
vastleggen van de actieve tijd.

Zorgeloos maaiplezier door jaarlijks onderhoud:
uw dealer is iMow specialist en informeert u
graag over de verschillende formules.
** Voor de actievoorwaarden, ga naar:
viking-tuinmachines.be/imowgarantie
of viking-tuinmachines.nl/imowgarantie

HAKSELAARS

MAAK KOMAF MET
UW TUINAFVAL
Grote tuinen bieden heel wat mogelijkheden
maar vragen ook meer onderhoud.
Omdat niet alles zomaar in zijn geheel
op de composthoop kan, biedt VIKING
twee formaten hakselaars die u in een
handomdraai van takken en ander snoeisel
verlossen. Roterende messen maken
brandhout van zowel harde als zachte
materialen, klaar om weer uitgestrooid te
worden over uw bloembedden of om
te composteren.

DE VOORDELEN VAN HAKSELEN

GE 135 L
ELEKTRISCHE
TUINHAKSELAAR

GE 250

€ 399

€ 349

Met een vermogen van 2.300 W verwerkt deze
elektrische hakselaar takken tot een diameter van 35 mm.
Het verhakselde materiaal valt meteen in de geïntegreerde
opvangbox van 60 liter. Deze walshakselaar is ideaal om
te composteren.

*

ELEKTRISCHE
TUINHAKSELAAR

€ 549

€ 499*

Na het hakselen van snoeiafval kan u de grond tussen
de planten bedekken met een laag organisch materiaal,
zoals houtsnippers. Door de laag houtsnippers krijgt
onkruid minder kans en droogt de bodem minder snel
uit. Dat is goed voor het bodemleven en uw planten.
Hierdoor moet u uw planten minder snel water geven.
Haksel uw snoeiafval direct na het snoeien in het
voorjaar, de zomer of de herfst.

Verwerk moeiteloos grote hoeveelheden tuinafval en
takken tot 30 mm dik met deze krachtige elektrische
hakselaar met grote vultrechter en gepatenteerde
Multi-Cut 250 messenschijven.

* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
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AL ONZE NAJAARSACTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN*

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN*

BENZINEBLADBLAZERS

MSE 141 C-Q - 30 cm

€ 189

nu € 159

HSE 42

€ 129

nu € 99

BG 56

€ 329

nu € 279

MSE 141 C-Q - 35 cm

€ 194

nu € 164

HSE 61 - 50 cm

€ 209

nu € 179

BR 200

€ 469

nu € 399

MSE 210 C-BQ - 35 cm

€ 359

nu € 329

HSE 71 - 60 cm

€ 229

nu € 199

BR 350

€ 609

nu € 499

MSE 210 C-BQ - 40 cm

€ 364

nu € 334

HSE 71 - 70 cm

€ 249

nu € 219

ACCUGRASMAAIERS*

BENZINEKETTINGZAGEN

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL*

RMA 235 (AK 20 + AL 101)

€ 399

nu € 299

€ 569

nu € 499

MS 170 - 30 cm

€ 244

nu € 199

HLE 71 K

€ 479

nu € 399

RMA 339 C (AK 20 + AL 101)

MS 170 - 35 cm

€ 249

nu € 204

HLE 71 L

€ 499

nu € 429

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINE

MS 180 - 30 cm

€ 299

nu € 224

BENZINEHEGGENSCHAAR

MS 180 - 35 cm

€ 304

nu € 229

HS 45 - 45 cm

€ 329

nu € 249

ACCESSOIRES

MS 211 - 30 cm

€ 404

nu € 354

HS 45 - 60 cm

€ 349

nu € 269

Senso Light handschoenen

€ 1550

nu € 1250

MS 211 - 35 cm

€ 409

nu € 359

COMBISYSTEMEN

Veiligheidsbril Contrast

€ 13

nu € 999

MS 211 - 40 cm

€ 414

nu € 364

KM 94 RC-E

€ 499

nu € 449

Vulsysteem brandstof

€ 15

nu € 1250

MS 211 C-BE - 30 cm

€ 464

nu € 399

KM 131 R

€ 569

nu € 499

Voorbeenbeschermer

€ 110

nu € 99

MS 211 C-BE - 35 cm

€ 469

nu € 404

REINIGINGSMACHINES

Klapzaag PR 16

€ 31

nu € 28

MS 211 C-BE - 40 cm

€ 474

nu € 409

ALLESZUIGER

COMPACT COMBI DEAL gratis accu

MS 251 - 30 cm

€ 549

nu € 494

SE 62

MS 251 - 35 cm

€ 554

nu € 499

HOGEDRUKREINIGER

MS 251 - 40 cm

€ 559

nu € 504

RE 88

MS 271 - 37 cm

€ 639

nu € 589

RUGSPROEIER

MS 271 - 40 cm

€ 644

nu € 594

SG 51

MS 391 - 40 cm

€ 824

nu € 769

ELEKTRISCHE BLADBLAZER*

MS 391 - 45 cm

€ 834

nu € 779

BGE 71

MS 391 - 50 cm

€ 844

nu € 789

ELEKTRISCHE BLADZUIGER*

MS 362 C-M - 40 cm

€ 1.059 nu € 979

SHE 71

MS 362 C-M - 45 cm

€ 1.069 nu € 989

BENZINEBLADZUIGERS

MS 441 C-M - 45 cm

€ 1.239 nu € 1.139

MS 441 C-M - 50 cm

€ 1.249 nu € 1.149

STIHL en VIKING tuinmachines zijn uitsluitend te koop bij gespecialiseerde
dealers. Zo bent u zeker van professioneel advies en een onberispelijke service.

*

RLE 240

*

€ 149

nu € 119

€ 179

nu € 149

€ 109

nu € 89

€ 119

nu € 99

€ 155

nu € 135

SH 56

€ 369

nu € 319

SH 86

€ 434

nu € 379

*

€ 229

Koopt u twee machines uit het STIHL COMPACT
AccuSysteem, dan krijgt u er gratis een AK 10 accu
ter waarde van € 79 bovenop.
ELEKTRISCHE HAKSELAARS*
GE 135 L

€ 399

nu € 349

GE 140 L

€ 449

nu € 399

GE 250

€ 549

nu € 499

GE 250 S

€ 549

nu € 499

GE 355

€ 699

nu € 649

GE 420

€ 1.299 nu € 1.199

Acties geldig tot 19/12/2018.* In België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Voor meer info over deze en andere machines verwijzen we u graag naar
STIHL.BE of .NL & VIKING-TUINMACHINES.BE of .NL

nu € 199

