
Echt maaiplezier NIEUWBenzinegrasmaaiers 



Van bij de start een 
mooi gemaaid gazon. 

Een dicht, groen gazon is een uitnodiging om je te ontspan
nen en om plezier te maken. We voelen ons vanzelf goed 
zodra we de geur van pas gemaaid gras opsnuiven. 

Om dat positieve effect op ons te kunnen hebben, moet 
het gazon kunnen blijven groeien. En om krachtig te  

groeien, heeft gras genoeg zon, water en voedingsstoffen 
nodig. Pas wanneer je geregeld je grasperk onderhoudt, 
zal je ook lang van een gelijkmatig, dicht gazon kunnen  
genieten. 

STIHL biedt daarvoor een uitgebreid assortiment grasmaai
ers met doordachte uitrustingselementen aan. Het aanbod 
omvat zowel met de hand gestuurde benzinemaaiers,  
accumaaiers en elektrische maaiers, als comfortabele  
zitmaaiers en automatische iMow robotmaaiers. In deze 
brochure vind je een vergelijkend overzicht van alle  
krachtige STIHL benzinegrasmaaiers: van de instap
modellen uit de 2serie tot de professionele machines  
uit de 7serie en de speciale maaiers uit de Rserie.
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Wij helpen je om eenvoudig een sterke keuze te maken 

2  

Eenvoudig leeg  
te maken

4  

Comfortabele  
bediening 

3  

Gelijkmatig  
maaibeeld

5  

Efficiënt  
werken

6  

Robuust en  
duurzaam

1  

Gemakkelijk in  
te stellen

STIHL benzinegrasmaaiers onderscheiden zich door de grote oppervlaktes die ze kunnen maaien, door hun lange levensduur en 
door de grote modelverscheidenheid. Dankzij hun eenvoudige en stevige bouw en hun efficiënte motoren zijn ze voorbestemd 
om gedurende lange tijd gebruikt te worden. Om het model te vinden dat precies aan je vereisten voldoet, kan je je hier een 
eerste beeld vormen van de afzonderlijke series en van hun veelzijdige uitrustingskenmerken.

2-serie 

De modellen uit de 2serie kenmerken 
zich door een goed maai en opvangver
mogen. Deze praktische instapmodellen 
zijn uitgerust met een efficiënte motor 
en een stevige behuizing in plaatstaal. 
Enkele modellen beschikken over een 
1trapswielaandrijving. De machines uit 
deze serie zijn best geschikt voor  
middelgrote en grote gazons.

1   Centrale snijhoogteverstelling
  De centrale snijhoogteverstelling 

wordt door een veer ondersteund 
zodat je de gewenste snijhoogte 
gemakkelijk in meerdere trappen 
kan instellen. Een schaalverdeling 
geeft de actuele hoogte aan.

6-serie 

Hoogwaardige materialen, innovatieve 
technische details en superieure  
maaiprestaties: deze eigenschappen 
kenmerken de 6serie. Talrijke bijzondere 
uitrustingselementen, zoals het 
monocomfortstuur of de messenrem
koppeling, zorgen voor een hoog  
comfort en laten het werk toch snel 
vooruitgaan.

4   Mono-comfortstuur met  
Super-Softgrip

  Dankzij het opklapbare monos
tuur kun je comfortabel maaien 
en de grasopvangbox eenvoudig 
manipuleren. Het stuur kan aan  
je lichaamslengte aangepast  
worden om ergonomisch te  
werken.

4-serie  

Grasmaaiers uit de 4serie onder
scheiden zich door hun stevigheid,  
hun wendbaarheid en hun doordachte 
uitrustings kenmerken zoals een  
schokbestendige behuizing uit hoog
waardige kunststof en comfortabele 
stuurvarianten om ergonomisch te  
kunnen werken. Dankzij de snijbreedte 
van 41 of 46 cm is de 4serie ideaal  
voor middelgrote gazons.

2   Opklapbare grasopvangbox
  De grasopvangbox uit kunststof 

kan dankzij een klepmechanisme 
gemakkelijk geopend en leeg  
gemaakt worden. De luchtstroom 
bij het maaien vult de opvangbox 
optimaal met maaisel. Lamellen 
in de opvangbox leiden het stof 
weg van de gebruiker en naar de 
grond.

7-serie

De modellen van de 7serie voldoen 
dankzij hun doordachte, hybride behui
zing aan de hoogste normen op het vlak 
van duurzaamheid en stevigheid. Deze 
modellen werden ontwikkeld voor zware 
en langdurige belasting in professionele 
toepassingen en zijn daarom uitgerust 
met rustig draaiende motoren.

5   Messenremkoppeling
  De messenremkoppeling koppelt 

het mes en de motor van elkaar 
los en beschermt zo de krukas. 
Daardoor kan je ook de grasop
vangbox leeg maken zonder dat 
je de motor moet stilleggen en 
weer starten. En al even handig: 
je kan de machine naar een  
andere plek rijden zonder dat  
het mes draait.

R-serie 

Deze speciale serie omvat mulchmaaiers 
en machines met een zijdelingse uitworp. 
Bijzondere multimaaiers met 3 wielen 
bieden bovendien een maximale wend
baarheid op plekken waar de bewegings
ruimte beperkt is. Deze machines  
worden ingezet op onregelmatig  
gemaaide weilanden, grasperken met 
veel bomen of begroeide wegranden.

6  Stevige metalen behuizing
  De stevige metalen behuizing is 

buitengewoon goed bestand 
tegen omgevingsfactoren,  
schokken en slechte weersom
standigheden. Dit type behuizing 
is dan ook ideaal bij intensief  
gebruik.

5-serie 

In de 5serie tref je moderne allrounders 
aan met een compacte constructie en een 
hoge trekkracht. De uitrustingsvarianten 
van de modellen zijn bijzonder verschei
den: stevige polymeer behuizingen, 
motoren met een hoog rendement, en 
functies zoals de EStarttechnologie of 
de grasrol. Veeleisende particuliere 
gebruikers waarderen in het bijzonder  
de snijbreedte van 43 cm voor het  
maaien van vooral middelgrote gazons.

3   Rotatieverdichting
  Bij de rotatieverdichting wekken 

de windvleugelmessen in het 
maaidek een onderdruk op.  
Daardoor wordt het gras, net 
voor het afgesneden wordt,  
opgericht zodat het heel precies 
en gelijkmatig gemaaid wordt. 

Hou er rekening mee dat niet alle 
producten met de hier vermelde 
kenmerken uitgerust zijn. De  
specifieke uitrusting per model 
vind je in de volgende overzichts
pagina’s. Ook op het internet kun 
je meer informatie vinden, op 
www.stihl.be of www.stihl.nl
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De series en modellen direct met elkaar vergeleken 2-serie

Een groot overzicht, 
tot in de kleinste  
details.    

De uitdagingen bij het onderhouden van een gazon 
zijn al even uiteenlopend als de eisen die gebruikers 
aan hun grasmaaier stellen. Op de basiscriteria na, 
zoals de grootte van het te maaien oppervlak en de 
aandrijfvorm, vertonen de behoeften een heel sterk  
individueel karakter. Hoe belangrijk is het maaicomfort 
voor jou? Welke snijbreedte krijgt je voorkeur? Hou je 
van het typische Engelse lijnenpatroon in je gazon?  
Gebruik je een grasopvangbox of wil je liever mulchen? 
Dat is de reden waarom elke STIHL benzinegrasmaaier 
een specifiek profiel heeft. Op de volgende overzichts
pagina’s vind je alle kenmerken van en de basisinfor
matie over de benzinegrasmaaiers.

RM 248 RM 248 T RM 253 RM 253 T

Basiskenmerken

Mulchfunctie – – – –

Monocomfortstuur – – – –

Opklapbare grasopvangbox – – – –

Centrale snijhoogteverstelling

Rotatieverdichting – – – –

SuperSoftgrip

Technische details

Gazons tot … 1.200 m2 1.200 m2 1.800 m2 1.800 m2

Snijbreedte 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm

Snijhoogte
25 – 75 mm  

(7traps, centraal)
25 – 75 mm  

(7traps, centraal)
25 – 75 mm  

(7traps, centraal)
25 – 75 mm  

(7traps, centraal)

Grasopvangbox 55 l 55 l 55 l 55 l

Aandrijving – T/3,7 km/u – T/3,7 km/u

Motortype STIHL EVC 200
B&S serie 550  

EX OHV RS
B&S serie 625  

E OHV RS
B&S serie 625  

E OHV RS

Cilinderinhoud 139 cm3 140 cm3 150 cm3 150 cm3

Vermogen 2,1 kW/2,8 pk 2,1 kW/2,8 pk 2,2 kW/3,0 pk 2,2 kW/3,0 pk

Artikelnummer  6350 011 3420 6350 011 3430 6371 011 3405 6371 011 3415

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant  
in euro

329,00 € 429,00 € 429,00 € 529,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 96 (dB[A]) 96 (dB[A]) 98 (dB[A]) 98 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 83 (dB[A]) 85 (dB[A]) 85 (dB[A]) 85 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA
  2 (dB[A]) 1 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 4,00 m/s2 4,85 m/s2 5,00 m/s2 5,00 m/s2

Onzekerheidsfactor K  2,00 m/s2 2,43 m/s2 2,50 m/s2 2,50 m/s2

V = Standaard Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
T = 1-trapswielaandrijving  

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.
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RM 443 RM 443 T RM 448 T RM 448 TC

Basiskenmerken

Mulchfunctie v v v v

Monocomfortstuur – – –

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Rotatieverdichting

SuperSoftgrip –

Technische details

Gazons tot … 1.200 m2 1.200 m2 1.200 m2 1.200 m2

Snijbreedte 41 cm 41 cm 46 cm 46 cm

Snijhoogte
25 – 75 mm  

(6traps, centraal)
25 – 75 mm  

(6traps, centraal)
25 – 75 mm  

(6traps, centraal)
25 – 75 mm  

(6traps, centraal)

Grasopvangbox 55 l 55 l 55 l 55 l

Aandrijving – T/3,5 km/u T/3,5 km/u T/3,5 km/u

Motortype
B&S serie 550 EX  

OHV RS
B&S serie 550 EX  

OHV RS
B&S serie 575 EX  

OHV RS
B&S serie 575 EX  

OHV RS

Cilinderinhoud 140 cm3 140 cm3 140 cm3 140 cm3

Vermogen 2,1 kW/2,8 pk 2,1 kW/2,8 pk 2,1 kW/2,8 pk 2,1 kW/2,8 pk

Artikelnummer  6338 011 3405 6338 011 3415 6358 011 3411 6358 011 3421

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

449,00 € 499,00 € 549,00 € 599,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 94 (dB[A]) 94 (dB[A]) 96 (dB[A]) 96 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 81 (dB[A]) 81 (dB[A]) 83 (dB[A]) 83 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA  2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 4,10 m/s2 4,10 m/s2 3,90 m/s2 3,50 m/s2

Onzekerheidsfactor K  2,05 m/s2 2,05 m/s2 1,95 m/s2 1,75 m/s2

RM 448 VC

v

–

1.200 m2

46 cm

25 – 75 mm  
(6traps, centraal)

55 l

V/2,4 – 4,6 km/u

B&S serie 625 E  
OHV RS

150 cm3

2,2 kW/3,0 pk

6358 011 3451

669,00 €

96 (dB[A])

83 (dB[A])

2 (dB[A])

3,00 m/s2

1,50 m/s2

4-serie

V = Standaard 
v = Optie (accessoire)

Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
C = Comfortuitvoering 
P = Performance 
T = 1-trapswielaandrijving 
 

 
V = Varioaandrijving 
X = Economy-model

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.

Nuttige accessoires 

De accessoires voor de STIHL 
benzinegrasmaaiers vullen de 
afzonderlijke modellen met  
praktische, bijkomende functies 
aan of vergemakkelijken in 
bepaalde situaties het werk. 
Met de optionele mulchkits  
bijvoorbeeld kunnen talrijke 
grasmaaiers tot multimaaiers 
omgebouwd worden. Dat  
maakt het mogelijk om het 
 maaisel efficiënt naar de 
grasopvangbox te sturen of  
om het bij het mulchen als  
een voedingsrijke meststof  
op het gazon achter te laten.  
De juiste accessoires vind je  
op pagina 18.
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5-serie

RM 545 RM 545 T RM 545 V RM 545 VR

Basiskenmerken

Mulchfunctie v v v –

Monocomfortstuur – – – –

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Rotatieverdichting

SuperSoftgrip – – – –

Technische details

Gazons tot … 1.200 m2 1.200 m2 1.200 m2 1.200 m2

Snijbreedte 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

Snijhoogte
25 – 80 mm  

(7traps, centraal)
25 – 80 mm  

(7traps, centraal)
25 – 80 mm  

(7traps, centraal)
25 – 80 mm  

(7traps, centraal)

Grasopvangbox 60 l 60 l 60 l 60 l

Aandrijving – T/3,6 km/u V/2,2 – 3,8 km/u V/2,4 – 4,0 km/u

Motortype
B&S serie 650 EXi 

OHV RS
B&S serie 650 EXi 

OHV RS
B&S serie 650 EXi 

OHV RS
B&S serie 650 EXi 

OHV RS

Cilinderinhoud 163 cm3 163 cm3 163 cm3 163 cm3

Vermogen 2,4 kW/3,3 pk 2,4 kW/3,3 pk 2,4 kW/3,3 pk 2,4 kW/3,3 pk

Artikelnummer  6340 011 3402 6340 011 3407 6340 011 3417 6340 011 3462

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

639,00 € 699,00 € 799,00 € 849,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 95 (dB[A]) 95 (dB[A]) 95 (dB[A]) 95 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 82 (dB[A]) 82 (dB[A]) 82 (dB[A]) 82 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA  2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 4,80 m/s2 4,80 m/s2 4,80 m/s2 4,20 m/s2

Onzekerheidsfactor K  2,40 m/s2 2,40 m/s2 2,40 m/s2 2,10 m/s2

RM 545 VE

v

–

–

1.200 m2

43 cm

25 – 80 mm  
(7traps, centraal)

60 l

V/2,2 – 3,8 km/u

B&S serie 675 
InStart OHV

163 cm3

2,6 kW/3,5 pk

6340 011 3427

899,00 €

96 (dB[A])

83 (dB[A])

2 (dB[A])

4,80 m/s2

2,40 m/s2

V = Standaard 
v = Optie (accessoire) 

Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
E = Elektrostart 
M = Mulchen 
R = Gazonwals/achterrol 
 
 

 
T = 1-trapswielaandrijving 
V = Varioaandrijving

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.

10 11



RM 650 T RM 650 V RM 650 VS RM 650 VE

Basiskenmerken

Mulchfunctie

Monocomfortstuur

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Rotatieverdichting

SuperSoftgrip

Technische details

Gazons tot … 2.000 m2 2.000 m2 2.000 m2 2.000 m2

Snijbreedte 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm

Snijhoogte
25 – 85 mm  

(7fach, zentral)
25 – 85 mm  

(7fach, zentral)
25 – 85 mm  

(7fach, zentral)
25 – 85 mm  

(7fach, zentral)

Grasopvangbox 70 l 70 l 70 l 70 l

Aandrijving T/3,5 km/u V/2,6 – 4,6 km/u V/2,6 – 4,6 km/u V/2,6 – 4,6 km/u

Motortype
Kohler serie XT800 

OHV SC
Kohler serie XT800 

OHV SC
Kohler serie XT800 

OHV SC
B&S serie 675  
InStart OHV

Cilinderinhoud 173 cm3 173 cm3 173 cm3 163 cm3

Vermogen 2,6 kW/3,5 pk 2,6 kW/3,5 pk 2,6 kW/3,5 pk 2,6 kW/3,5 pk

Artikelnummer  6364 011 3441 6364 011 3401 6364 011 3411 6364 011 3451

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

879,00 € 999,00 € 1.149,00 € 1.199,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 95 (dB[A]) 95 (dB[A]) 95 (dB[A]) 96 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 81 (dB[A]) 81 (dB[A]) 81 (dB[A]) 82 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA  2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 3,40 m/s2 3,40 m/s2 3,40 m/s2 3,40 m/s2

Onzekerheidsfactor K  1,70 m/s2 1,70 m/s2 1,70 m/s2 1,70 m/s2

RM 655 V RM 655 VS RM 655 RS RM 655 YS

–

2.500 m2 2.500 m2 2.500 m2 2.500 m2

53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

25 – 85 mm  
(7fach, zentral)

25 – 85 mm  
(7fach, zentral)

20 – 85 mm  
(6fach, zentral)

25 – 85 mm  
(7fach, zentral)

70 l 70 l 70 l 70 l

V/2,6 – 4,6 km/u V/2,6 – 4,6 km/u T/4,2 km/u Y/0 – 6,3 km/u

Kohler serie XT800 
OHV SC

B&S serie 750  
DOV RS

B&S serie 750  
DOV RS

Kawasaki FJ 180 V 
KAI OHV

173 cm3 161 cm3 161 cm3 179 cm3

2,6 kW/3,5 pk 2,5 kW/3,4 pk 2,5 kW/3,4 pk 2,9 kW/3,9 pk

6374 011 3401 6374 011 3411 6374 011 3431 6374 011 3441

1.139,00 € 1.299,00 € 1.699,00 € 1.699,00 €

98 (dB[A]) 98 (dB[A]) 98 (dB[A]) 98 (dB[A])

84 (dB[A]) 84 (dB[A]) 84 (dB[A]) 84 (dB[A])

2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

3,40 m/s2 3,00 m/s2 2,40 m/s2 3,00 m/s2

1,70 m/s2 1,50 m/s2 1,20 m/s2 1,50 m/s2

6-serie 

V = Standaard Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
SC = SmartChoke 
OHV/DOV = kopkleppen

Modelbenamingen 
E = Elektrostart 
R = Gazonwals/achterrol 
S = Messenremkoppeling

 
T = 1-trapswielaandrijving 
V = Varioaandrijving 
Y = Hydrostatische aandrijving

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.

Flexibel werken dank-

zij de 3-in-1-functie 

Het model RM 545 VM en de 
benzinegrasmaaiers van de 
6serie (behalve model RM 655 
RS) zijn uitgerust met een mul
times dat de 3in1werking 
mogelijk maakt. Zijn speciaal 
gevormde snijbladen verkleinen 
het gemaaide gras voor het 
weer over het gazon verspreid 
wordt of voor het in de grasop
vangbox opgevangen wordt 
waar het weinig plaats inneemt. 
Bij de mulchfunctie vallen de 
kleine graspartikels als een voe
dingsrijke meststof direct tussen 
de grassprieten.
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RM 756 GS RM 756 GC RM 756 YS RM 756 YC

Basiskenmerken

Mulchfunctie v v v v

Monocomfortstuur – –

Opklapbare grasopvangbox – – – –

Centrale snijhoogteverstelling – – – –

Rotatieverdichting

SuperSoftgrip

Technische details

Gazons tot … 3.000 m2 3.000 m2 3.000 m2 3.000 m2

Snijbreedte 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Snijhoogte
25 – 90 mm  

(6traps, per wiel)
25 – 90 mm  

(6traps, per wiel)
25 – 90 mm  

(6traps, per wiel)
25 – 90 mm  

(6traps, per wiel)

Grasopvangbox 80 l 80 l 80 l 80 l

Aandrijving G/2,5/3,7/5 km/u G/2,5/3,7/5 km/u Y/0,5 – 6 km/u Y/0,5 – 6 km/u

Motortype
Kawasaki FJ 180 V 

KAI OHV
Kawasaki FJ 180 V 

KAI OHV
Kawasaki FJ 180 V 

KAI OHV
Kawasaki FJ 180 V 

KAI OHV

Cilinderinhoud 179 cm3 179 cm3 179 cm3 179 cm3

Vermogen 2,9 kW/3,9 pk 2,9 kW/3,9 pk 2,9 kW/3,9 pk 2,9 kW/3,9 pk

Artikelnummer  6378 011 3411 6378 011 3431 6378 011 3401 6378 011 3421

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

1.999,00 € 1.999,00 € 2.199,00 € 2.199,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 98 (dB[A]) 98 (dB[A]) 98 (dB[A]) 98 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA  2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 2,40 m/s2 2,40 m/s2 2,40 m/s2 2,40 m/s2

Onzekerheidsfactor K  1,20 m/s2 1,20 m/s2 1,20 m/s2 1,20 m/s2

RM 2 R RM 2 RC RM 2 RT RM 3 RTX RM 3 RT

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

–

1.500 m2 1.500 m2 1.500 m2 2.000 m2 2.000 m2

46 cm 46 cm 46 cm 48 cm 48 cm

28 – 85 mm  
(4traps, per as)

28 – 85 mm  
(4traps, per as)

28 – 85 mm  
(4traps, per as)

25 – 80 mm  
(5traps, as,  

per wiel)

25 – 80 mm  
(5traps, as,  

per wiel)

– – – – –

– – T/3,5 km/u T/3,5 km/u T/3,5 km/u

B&S serie 550 EX 
OHV RS

Kohler serie XT675 
OHV SC

Kohler serie XT675 
OHV SC

B&S serie 550 EX 
OHV RS

B&S serie 650 EXi  
OHV RS

140 cm3 149 cm3 149 cm3 140 cm3 163 cm3

2,1 kW/2,8 pk 2,2 kW/3,0 pk 2,2 kW/3,0 pk 2,1 kW/2,8 pk 2,4 kW/3,3 pk

6357 011 3405 6357 011 3425 6357 011 3415 6361 011 3420 6361 011 3415

399,00 € 479,00 € 659,00 € 599,00 € 739,00 €

94 (dB[A]) 94 (dB[A]) 94 (dB[A]) 96 (dB[A]) 96 (dB[A])

81 (dB[A]) 81 (dB[A]) 81 (dB[A]) 82 (dB[A]) 82 (dB[A])

2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

7,00 m/s2 5,00 m/s2 5,90 m/s2 5,00 m/s2 4,80 m/s2

2,80 m/s2 2,50 m/s2 2,36 m/s2 2,50 m/s2 2,40 m/s2

7-serie

V = Standaard 
v = Optie (accessoire)

Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
SC = SmartChoke 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
C = Comfortuitvoering 
G = 3-trapswielaandrijving 
R = Mulchmaaiers 
S = Massenremkoppeling

 
T = 1-trapswielaandrijving 
X = Economy-model 
Y = Hydrostatische aandrijving

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.

R-serie
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Wat is voor jou van belang bij het maaien?  
STIHL benzinemaaiers overtuigen door hun stevigheid, lange 
levensduur en prestatievermogen. Je kan echter je gazon ook 
automatisch maaien, met onze iMow robotmaaiers. Of je kiest 
voor een grotere wendbaarheid met onze accumachines die 
zonder elektriciteitskabel werken. Bovendien zijn al onze elektri-
sche modellen licht en geruisloos. En dan zijn er nog de STIHL 
zitmaaiers waarmee je comfortabel en vlot rijdt. Kom meer te 
weten over onze producten op www.stihl.be en www.stihl.nl

Tips om je gazon  
te onderhouden  

Intelligent sproeien betekent water besparen 
Hoeveel water gazons, planten en bomen nodig  
hebben, varieert heel sterk volgens het weer, de  
ligging en het seizoen. De STIHL GCI 100 is een  
geautomatiseerde irrigatieregelaar en helpt tot 50% 
water te besparen. Het systeem past het verbruik  
aan de actuele weersinformatie aan en kan tot 16 
zones in de tuin afzonderlijk besproeien. De Smart 
Garden hub die je van op om het even welke plek via 
een app kunt aansturen, leent zich voor tal van 
SmartHometoepassingen en kan in zo goed als alle 
bestaande irrigatiesystemen geïntegreerd worden.

Het gazon verluchten voor een betere kwaliteit 
Mos en vervilt gras zijn er vaak de oorzaak van dat 
zuurstof en voedingsstoffen niet meer genoeg tot aan 
de actieve wortels van het gras kunnen doordringen. 
Opdat je bodem altijd los en goed verlucht zou zijn, 
waardoor hij ook een grotere weerstand krijgt, moet  
je het gras geregeld verticuteren en roskammen. Bij  
het verticuteren snijden verticale messen enkele 
millimeters diep in het gazon en verwijderen ze het 
vervilte gras. Bij het roskammen wordt onkruid en 
afgestorven materiaal uit het oppervlak gekamd.  
Om je grasperk nieuw leven in te blazen, biedt  
STIHL verticuteermachines met een elektrische of  
benzinemotor aan.

Mulchen is een natuurlijke vorm van bemesten
Om te kunnen groeien heeft gras minerale voedings
stoffen nodig. En wanneer je je gazon mulcht, krijgt  
je gras die minerale voedingsstoffen op een milieu
vriendelijke manier. Bij het mulchen valt het gemaaide 
gras direct als een voedingsrijke meststof tussen  
de grassprieten. Naast de zuivere mulchmaaiers zoals 
 de machines uit de serie R, bieden we ook enkele 
modellen aan die het gras naar keuze kunnen  
uitwerpen, opvangen of mulchen. Bovendien zijn  
voor talrijke STIHL benzinegrasmaaiers mulchkits  
als accessoire beschikbaar.

RM 4 R RM 4 RT RM 4 RV RM 4 RTP

Basiskenmerken

Mulchfunctie

Monocomfortstuur – – – –

Opklapbare grasopvangbox – – – –

Centrale snijhoogteverstelling

Rotatieverdichting – – – –

SuperSoftgrip

Technische details

Gazons tot … 1.500 m2 2.500 m2 2.500 m2 2.500 m2

Snijbreedte 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Snijhoogte
30 – 70 mm  

(5fach, zentral)
30 – 70 mm  

(5fach, zentral)
30 – 70 mm  

(5fach, zentral)
30 – 70 mm  

(5fach, zentral)

Grasopvangbox – – – –

Aandrijving – T/4,9 km/u V/3,3 – 5,2 km/u T/4,6 km/u

Motortype
Kohler serie XT675 

OHV SC
Kohler serie XT675 

OHV SC
Kohler serie XT675 

OHV SC
Kohler serie XT800 

OHV SC

Cilinderinhoud 149 cm3 149 cm3 149 cm3 173 cm3

Vermogen 2,2 kW/3,0 pk 2,2 kW/3,0 pk 2,2 kW/3,0 pk 2,6 kW/3,5 pk

Artikelnummer  6383 011 3401 6383 011 3411 6383 011 3431 6383 011 3422

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

739,00 € 799,00 € 899,00 € 949,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd  LwA 94 (dB[A]) 94 (dB[A]) 94 (dB[A]) 93 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten  LpA 82 (dB[A]) 82 (dB[A]) 82 (dB[A]) 80 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau  KpA  1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 3,33 m/s2 3,33 m/s2 3,33 m/s2 2,40 m/s2

Onzekerheidsfactor  K  1,67 m/s2 1,67 m/s2 1,67 m/s2 1,20 m/s2

R-serie

V = Standaard Motortypes 
SC = SmartChoke 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
P = Performance 
R = Mulchmaaiers 

 
T = 1-trapswielaandrijving 
V = Varioaandrijving 

  Onzekerheidsfactoren KpA/K  
volgens RL 2006/42/ECRS

  STIHL beveelt aan om gehoorbe-
scherming te dragen terwijl je met 
een benzinegrasmaaier werkt.
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Riemschijf 
Riemschijf om de snelheid met  
0,5 km/u te verminderen.

  AAL 050 
Voor het model RM 4 RT 
Artikelnr. 6909 700 2501 
Prijs 13,00 €

  AAL 050 P 
Voor het model RM 4 RTP 
Artikelnr. 6909 700 2506 
Prijs 25,00 €

Accessoires voor benzinegrasmaaiers

Mulchkit
Mulchkit met multimes en  
mulchhulpstuk.

  AMK 039 
Voor modellen met snijbreedte 37 cm 
Artikelnr. 6909 007 1080 
Prijs 45,00 €

  AMK 043 
Voor modellen met een  
snijbreedte van 41 cm 
Artikelnr. 6909 007 1032 
Prijs 45,00 €

  AMK 045 
Voor modellen van de 5serie met 
een snijbreedte van 43 cm  
(behalve de RM 545 VR)  
Artikelnr. 6909 007 1047 
Prijs 49,00 €

  AMK 048 
Voor modellen met een snijbreedte 
van 46 cm (behalve 2serie) 
Artikelnr. 6909 007 1033 
Prijs 45,00 €

  AMK 056 
Voor benzinemodellen van de 7serie 
met een snijbreedte van 54 cm 
Artikelnr. 6909 007 1024 
Prijs 50,00 €

Catching-Kit 

Het gras beter geleiden op een moeilijk 
te maaien grasveld.

  ACK 050 
Snijbreedte van 48 cm voor  
modellen van de 6serie  
Artikelnr. 6909 007 1036 
Prijs 32,00 €

  ACK 055 
Snijbreedte van 53 cm voor  
modellen van de 6serie 
Artikelnr. 6909 007 1037 
Prijs 35,00 €

AGS 700 

Bescherming voor het luchtfilterhuis, 
voor alle modellen van de 7serie met 
een snijbreedte van 54 cm.

Artikelnr. 6909 700 8101 
Prijs 25,00 €

ADC 048 

DiskCutschijf met 4 pendelende  
messen – (Ø 48 cm), voor de modellen 
RM 3 RTX en RM 3 RT.

Artikelnr. 6909 700 5107 
Prijs 70,00 €

APO 030 

Benzineafzuigpomp, voor alle  
benzinemodellen.

Artikelnr. 0000 630 0500 
Prijs 19,00 €
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We geven je graag advies:

STIHL benzinegrasmaaiers

www.stihl.be of www.stihl.nl
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Heb je vragen? 
De STIHL dealer in je buurt adviseert je graag over producten en accessoires.


