
Zo veelzijdig kan  
tuinplezier zijn! NIEUW

Opladen, starten en aan de slag:  
de eenvoudige formule voor tuinplezier Autonomie van de accu Technische gegevens

We geven u graag advies: www.stihl.be / www.stihl.nl

Autonomie van de accu  (toepassing als voorbeeld)

HSA 25

HSA 45

BGA 45

FSA 45

 

In trimmodus tot  
30 buxusstruikjes 

Tot 80 m² haag

Bij droge bladeren  
op asfalt tot 200 m²

Tot 250 m graskanten /
grasperk tot 50 m²

De nieuwe STIHL  
accumachines voor  
particulier gebruik

		De opgegeven looptijden en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de  
toepassing en het materiaal dat verwerkt wordt.

Technische gegevens

STIHL HSA 25

Snoeilengte (cm) 17

Spanning (V) 10,8

Gewicht (kg) zonder accu, met snijgarnituur 0,6 

Geluidsdrukniveau  (dB(A)) 70

Geluidsvermogenniveau  (dB(A)) 80 

Trillingsniveau links / rechts c (m / s2) 1,2 / 1,4 

Totale lengte (cm) 50

Aantal slagen (t / min) 2.000

Tandafstand (mm) 19

STIHL HSA 45

Snoeilengte (cm) 50

Spanning (V) 18

Gewicht (kg) inclusief accu 2,3

Geluidsdrukniveau  (dB(A)) 71

Geluidsvermogenniveau  (dB(A)) 82

Trillingsniveau links / rechts c (m / s 2) 1,4 / 1,5

Totale lengte (cm) 92

Aantal slagen (t / min) 2.500

Tandafstand (mm) 24

STIHL BGA 45

Spanning (V) 18

Gewicht (kg) inclusief accu 2,0 

Geluidsdrukniveau  (dB(A)) 76

Geluidsvermogenniveau  (dB(A)) 86

Trillingsniveau rechts c (m / s2) < 2,5

Blaaskracht  (N) 5

Luchtsnelheid (m / s) met ronde / vlakke blaasmond 38 / –

Luchtdebiet (m³ / u) met ronde / vlakke blaasmond 420 / –

Maximale luchtsnelheid (m / s) met ronde / vlakke blaasmond 44 / –

Maximaal luchtdebiet  (m³ / u) 500

Ronde / vlakke blaasmond  / –

Borstriem / heupgordel – / –

STIHL FSA 45 

Spanning (V) 18

Gewicht (kg) inclusief accu 2,3

Geluidsdrukniveau  (dB(A)) 77

Geluidsvermogenniveau  (dB(A)) 87

Trillingsniveau links / rechts  (m / s2) 1,7 / 4,9

Totale lengte zonder snijgarnituur (cm) 110

Diameter snijcirkel (mm) 250

Standaard snijgarnituur Maaikop PolyCut 2-2

Beugelhandgreep / dubbele handgreep / beugelgreep – / – / 

Gereedschapsloze handgreepinstelling

Maaien / hakselen / zagen  / – / –

 Standaard
 K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
c K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m / s2

 Met struikmessen / met grasmessen
 Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet
 Zonder blaasmond

 Vast toerental 
  K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG =  

2,5 dB(A) met standaardgereedschap
  K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG =  

2 m / s2 met standaardgereedschap
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Smaken verschillen, ook bij de vormgeving van de tuin. Eén ding 
staat echter wel vast: wie plezier aan het tuinieren wil beleven, 
kan niet zonder eenvoudig te gebruiken machines. De door STIHL 
speciaal voor kleine tuinen ontwikkelde grastrimmer, heggenschaar 
en bladblazer zijn gemakkelijk te bedienen en kunnen dankzij de 
geïntegreerde accu meteen ingezet worden. 

Verrassend stil,  
ook leuk voor de buren.

HSA 25 FSA 45

HSA 45 BGA 45

STIHL accumachines voor kleine tuinen

NIEUW
Leverbaar vanaf  
de zomer 2017!

NIEUW

NIEUW

Accu gras- en buxusschaar om kleine heggen en sierstruiken 
te snoeien. Dubbele slagmessen voor een stevige snede en 
weinig vibratie. Met grasmessen ook geschikt om graskanten 
langs terrassen, bloemperken en rond de woning bij te snijden. 
Bij werken op grondniveau is het gebruik van de telescoopsteel 
aanbevolen (de accu past enkel in de HSA 25).

Lichte accuheggenschaar met een grote snoeikracht om  
twijgen en dunne takken te snoeien. Eénzijdig geslepen,  
dubbele slagmessen, geïntegreerde snijbescherming,  
opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde accu met  
laadindicator.

Handige accubladblazer om kleine oppervlakken  
rond het huis schoon te maken. Ronde blaasmond, 
eenvoudige bediening, geïntegreerde accu met laadindicator.

Compacte accukantenmaaier voor 
eenvoudige maaiwerken en het  
onkruidvrij maken rond het huis.  
Gereedschapsvrije steel- en beugel-
greepverstelling, verstelbare werkhoek 
van de maaieenheid (bijv. om verticale 
kanten te snijden), PolyCut-messen  
in de levering inbegrepen, overschakelen 
op maaidraad mogelijk zonder van  
maaikop te veranderen, afstands beugel, 
geïntegreerde accu met laadindicator.


