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STIHL Accu Power.

Klaar voor elke uitdaging!



Creatieve 
tuinaanleg

Iedereen heeft eigen voorkeuren bij de creatieve vormgeving  

van een tuin. Eén ding staat echter vast: met plezier tuinieren  

is synoniem voor gebruiksvriendelijke  machines. Dat is alvast  

een garantie bij de nieuwe STIHL accuproducten. Speciaal  

voor kleine tuinen werden een kantenmaaier, heggenschaar  

en bladblazer ontwikkeld, die dankzij hun ingebouwde accu 

gemakkelijk te bedienen en meteen gebruiksklaar zijn.

Precies wat u nodig heeft wanneer de passie voor  

uw tuin u weer eens naar buiten roept.

STIHL accuproducten



HSA 25 // Accu gras- en buxusschaar om kleine heggen en  
sierstruiken te snoeien. Dubbele slagmessen voor een stevige  
snede en weinig trillingen. Inclusief grasmessen, geschikt voor het 
bijsnijden van graskanten aan terrassen, bloembedden en randen 
rond de woning. 

HSA 45 // Lichte en krachtige accuheggenschaar om twijgen en  
dunne takken te snoeien. Eénzijdig geslepen, dubbele slagmessen,  
geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, 
geïntegreerde accu met aanduiding van laadniveau, alsook de  
resterende acculading.

BGA 45 // Handige accubladblazer om kleine oppervlakken rondom 
woningen schoon te maken. Ronde blaasmond, eenvoudige  
bediening, geïntegreerde accu met laadindicator.

FSA 45 // Compacte accukantenmaaier  
voor eenvoudige maaiwerken en om onkruid  
te verwijderen. PolyCut-messen inbegrepen.  
Overschakelen op maaidraad kan zonder  
van maaikop te wisselen. Afstandsbeugel.  
Ingebouwde accu met aanduiding van  
laadniveau.

// Gras- en buxusschaar // Heggenschaar // Bladblazer // Kantenmaaier

HSA 25 Autonomie van de accu a

Snijlengte struikmes (cm) 
Snijbreedte grasmes (cm)

17 
11

Gewicht (kg) zonder accu,  
met snijgereedschap

0,6

In trimmodus tot 30 buxusbollenSet 129,00

HSA 45 Autonomie van de accu a

Snijlengte (cm) 50

Gewicht (kg) inclusief accu 2,3

Tot 80 m² heg Machine met geïntegreerde accu 129,00

BGA 45 Autonomie van de accu a

Blaaskracht (N) b 5

Gewicht (kg) inclusief accu 2,0

Bij droge bladeren op
asfalt tot 200 m2Machine met geïntegreerde accu 129,00

FSA 45 Autonomie van de accu a

Diameter snijcirkel (mm) 250

Gewicht (kg) inclusief accu 2,3

Tot 250 m graskanten /  
tot 50 m2 gazon Machine met geïntegreerde accu 129,00

a  Toepassing dient als voorbeeld. De opgegeven looptijden en oppervlaktes zijn richtwaarden  
en kunnen variëren naargelang de toepassing en het materiaal dat verwerkt wordt.

b  Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet Meer technische informatie vindt u op stihl.be en stihl.nl

De set bevat // 1 x lithium-ion-accu, 1 x lader, 1 x struikmes –  
snijlengte 17 cm, 1 x grasmes – snijbreedte 11 cm,  
1 x draagtas zwart / oranje met openingen voor wandmontage.  
De accu past alleen in de HSA 25.

Vrijblijvende, aanbevolen  verkoopprijzen van de producent in euro,  
inclusief de wettelijke BTW



de hobbytuin

Wanneer het in 

op prestaties 

aankomt

STIHL accuproducten  
voor kleinere tuinen

STIHL COMPACT 
AccuSysteem voor 
middelgrote en grotere tuinen



U houdt wel van een stevige uitdaging in de tuin?  

Dan is het STIHL COMPACT AccuSysteem de  

juiste keuze. 

Deze accumachines hebben voldoende vermogen  

om uw heg, gazon of gevallen bladeren onder handen  

te nemen. Bovendien liggen deze krachtpatsers van  

STIHL ook nog verbluffend licht in de hand. Zo kunt  

u ontspannen werken en bent u tegen elke taak  

opgewassen.

uitdaging!

Klaar voor elke 

STIHL COMPACT AccuSysteem 



MSA 120 C-BQ //  Lichte accukettingzaag  
om terreinen te onderhouden. Softgrip,  
comfortabel van ketting wisselen dankzij  
de STIHL kettingsnelspanner, kettingrem 
QuickStop Super. FSA 56 //  Lichte accukantenmaaier met een hoog 

maaivermogen. Softgrip, gereedschapsloze verstel-
ling van de beugelgreep, traploos in de lengte verstel-
bare steel, automatisch bijstellen van de maaidraad 
door met de maaikop op de grond te tikken.

HSA 56 //  Zeer lichte accuheg-
genschaar met een groot  
snijvermogen, om struiken en 
heggen in de buurt van de  
woning te trimmen. Ingebouwde 
snijbescherming, opgeschroefde 
zwaardbescherming, dubbele 
schakeling.

BGA 56 //  Ergonomische 
gestroomlijnde accublad-
blazer die u bij het gebruik 
dicht tegen uw lichaam 
kunt houden voor moeite-
loos werken. Goede  
balans, in drie stappen  
uitschuifbare blaaspijp.

MSA 140 C-BQ //   Lichte accuket-
tingzaag met een groot zaagvermo-
gen voor eenvoudige klusjes.  
25% meer zaagvermogen dan  
de MSA 120 C-BQ.

FSA 56

Diameter snijcirkel (mm) 280

Gewicht (kg) zonder accu, met snijgereedschap en beschermkap 2,5

Prijs zonder accu en lader 189,00

Set met AK 10 accu + AL 101 lader 249,00

HSA 56 BGA 56

Snijlengte (cm) //   Blaaskracht (N) b 45 9

Gewicht (kg) zonder accu 2,9 2,1

Prijs zonder accu en lader 189,00 149,00

Set met AK 10 accu + AL 101 lader 249,00 –
Set met AK 20 accu + AL 101 lader – 249,00

MA 235

Grasopvangbox (l) 30

Gewicht (kg) zonder accu 14,0 

Prijs zonder accu en lader    299,00

Set met AK 20 accu + AL 101 lader    399,00

a De feitelijke zaaglengte is korter dan de opgegeven lengte van het zaagblad

MSA 120 C-BQ MSA 140 C-BQ

Rollomatic E zaagblad (lengte, cm a ) 30 30

Gewicht (kg) zonder accu,  
met zaagblad en zaagketting 2,5 2,6

Prijs zonder accu en lader 229,00 259,00

Set met AK 20 accu + AL 101 lader 299,00 –
Set met AK 30 accu + AL 101 lader – 359,00

// Kettingzagen // Kantenmaaier // Heggenschaar en bladblazer // Grasmaaier

MA 235 //   Compacte accugrasmaaier voor 
kleine gazons. Inklapbare duwstang,  
centrale snijhoogteverstelling, grasopvang-
box met vulaanduiding. Meer over de  
uitrusting en de technische details vindt  
u in de VIKING catalogus 2017.

b  Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet Meer technische informatie vindt u op stihl.be of stihl.nl  Vrijblijvende, aanbevolen  verkoopprijzen van de  
producent in euro, inclusief de wettelijke BTW

B = kettingsnelspanner
Q = kettingrem QuickStop Super



Van persoonlijke 

passie

STIHL COMPACT 
AccuSysteem voor 
middelgrote en grotere tuinen

tot professionele 

noodzaak

STIHL PRO AccuSysteem 
voor professionele 
toepassingen



Bij werkzaamheden in  

geluidsgevoelige omgevingen 

zoals seniorenwoningen of 

ziekenhuizen bieden accumachines 

door hun lage geluidsniveau 

enorme voordelen.  

Als professionele gebruiker heeft u echter nog meer nodig: 

veel vermogen, de hoogste energie-efficiëntie en de  

grootst mogelijke flexibiliteit in het gebruik. Het omvangrijke  

STIHL PRO AccuSysteem heeft het allemaal. En omdat 

professionele gebruikers niet enkel werken bij mooi weer,  

zijn bijna al onze professionele machines ook bij regenweer 

bruikbaar.  

Stil.Krachtig.

Professioneel.

STIHL PRO AccuSysteem 



HSA 66 // Lichte accuheggenschaar met 
een hoog snoeivermogen voor veeleisende 
toepassingen. HSA 86 // Accuheggen-
schaar met een hoog en efficiënt  
snoeivermogen voor vorm- en terugsnoei.

FSA 65 // Accukantenmaaier voor lichte 
maaiwerken. FSA 85 // Accukantenmaaier 
om langs obstakels, bomen en struiken  
te maaien.

MSA 160 C-BQ // Lichte accukettingzaag  
voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden. 
MSA 200 C-BQ // Accukettingzaag met een 
hoog zaagvermogen voor geluidsgevoelige 
omgevingen en voor carvingwerken.

ASA 65 // Krachtige accutakkenschaar  
om wijnranken en vergelijkbare takken te 
snoeien. Maximale snijdikte ø 35 mm.  
ASA 85 // Krachtige accutakkenschaar  
voor de terugsnoei in openbare ruimten  
en boomkwekerijen. Maximale snijdikte ø  
45 mm. 

KGA 770 // Accuveegmachine voor  
grote oppervlakken binnen en buiten.  
Veegbreedte 77 cm.

TSA 230 // Handige accudoorslijpmachine 
voor nat doorslijpen, binnen en buiten.  
Snijdiepte 70 mm.

MA 339 // Wendbare accugrasmaaier voor 
kleine maaiwerken. Snijbreedte 37 cm.  
MA 339 C  // Comfortmodel met monostuur 
om de grasopvangbox op een ergonomische 
manier weg te kunnen nemen. Snijbreedte  
37 cm. MA 443 // Krachtige accugrasmaaier 
voor veeleisende maaiwerken. Snijbreedte  
41 cm. MA 443 C  // Comfortmodel met  
monostuur om de grasopvangbox op een  
ergonomische manier weg te kunnen nemen. 
Snijbreedte 41 cm.

MSA 160 T // Zeer lichte professionele  
accukettingzaag voor de boomverzorging  
in geluidsgevoelige gebieden. 

HTA 65 // Lichte en krachtige accuhoogsnoeier 
voor het onderhoud van terreinen en boom-
gaarden. HTA 85 // Krachtige accuhoogsnoeier 
voor boomgaarden en professionele boomver-
zorging.

FSA 90 // Accubosmaaier voor het maaien 
van grote oppervlakken taai gras.  
FSA 90 R // Met beugelgreep en stapbe-
grenzer om veilig te bewegen en te draaien.  
FSA 130 // Krachtige accubosmaaier voor 
het maaien van grote percelen taai gras. 
FSA 130 R // Met beugelgreep, instelknop 
voor het vermogensniveau direct op de 
steel, goede draai-eigenschappen.

BGA 85 // Accubladblazer met een zeer  
eenvoudige en comfortabele bediening. 
Blaaskracht 10 N a. BGA 100 // Krachtige 
accubladblazer voor professioneel gebruik, 
vooral in stadscentra. Blaaskracht 17 N a   

(in boostmodus).

HSA 94 R //  Krachtige, professionele  
accuheggenschaar, om dikke twijgen  
terug te snoeien. HSA 94 T //  Krachtige 
professionele accuheggenschaar om  
vanuit elke positie heggen heel precies  
te trimmen.

HLA 65 // Accuheggenschaar op steel  
voor hoge en brede heggen. HLA 85 //  
Accuheggenschaar op steel met een hoog 
snoeivermogen voor bijzonder hoge  
heggen.
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HSA 66 HSA 86 HSA 94 R HSA 94 T HLA 65 HLA 85

Snijlengte (cm) 50 45 / 62 60 / 75 50 / 60 / 75 50 50

Gewicht (kg) zonder accu 3,1 3,0 / 3,3 4,1 / 4,4 3,7 / 3,9 / 4,1 3,5 4,4

Prijs zonder  
accu en lader

269,00   289,00 /  
299,00 

   549,00 /  
 589,00

   529,00 /  
   549,00 /  
 589,00 

389,00 489,00

MSA  
160 C-BQ

MSA  
200 C-BQ

MSA  
160 T 

HTA 65 HTA 85 

Snijlengte (cm)  30 30 / 35 25 25 30

Gewicht (kg) zonder accu 3,1 3,3 2,3 3,8 4,9

Prijs zonder  
accu en lader

349,00 399,00 /  
404,00 

389,00 499,00 549,00

FSA 65 FSA 85 FSA 90 / 
FSA 90 R

FSA 130 / 
FSA 130 R

BGA 85 
 

BGA 100 

Diameter snijcirkel (mm) 300 350 260 / 380 260 / 420 – –

Gewicht (kg) zonder accu 2,7 2,8 3,2 / 2,8 4,4 / 3,7 3,2 2,5

Prijs zonder  
accu en lader

239,00 269,00   399,00 / 
389,00

  499,00 / 
479,00

279,00 499,00
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// Heggenscharen // Bosmaaiers en bladblazers // Kettingzagen en hoogsnoeiers
//  Takkenscharen, veegmachine,  

doorslijpmachine en grasmaaiers

Meer technische informatie vindt u op stihl.be of stihl.nl  
en viking-tuinmachines.be of viking-tuinmachines.nl

  ASA 65 / 
ASA 85

KGA 770 TSA 230 MA 339 / 
MA 339 C

MA 443 / 
 MA 443 C

Gewicht (kg) zonder accu 0,75 /0,98 16,0 3,9 b 12,0 / 14,0 18,0 / 20,0

Prijs zonder  
accu en lader

1.599,00 /  
1.699,00 

799,00 399,00 399,00  /  
449,00

449,00 /  
499,00 

Vrijblijvende, aanbevolen  verkoopprijzen van de  
producent in euro, inclusief de wettelijke BTW

R = terugsnoeien
T = trimmen

a  Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet R = beugelgreep B = kettingsnelspanner T = Tophandle
Q = kettingrem QuickStop Super C = comfortuitrusting 

b Gewicht zonder accu en slijpschijf 



De juiste accumachine

voor elke opdracht
Autonomie van de accu (toepassing als voorbeeld)

Machines Autonomie van de accu a Toepassing

BGA 45 tot 200 m2 

BGA 56 h tot 600 m2 

BGA 85 min. 600 m2 

BGA 100 min. 600 m2 

Machines Autonomie van de accu a Toepassing

HSA 25 tot 30 bollen 

HSA 45 tot 80 m2 

HSA 56 b tot 140 m2 

HSA 66 min. 140 m2 

HSA 86 min. 140 m2 

HSA 94 R min. 140 m2 

HSA 94 T min. 140 m2 

Machines Autonomie van de accu a Toepassing

FSA 45 tot 250 m / 50 m2 

FSA 56 tot 1.500 m / 300 m2 

FSA 65 min. 1.500 m / 300 m2 

FSA 85 min. 1.500 m / 300 m2 

FSA 90 / R min. 1.500 m / 300 m 

FSA 130 / R min. 1.500 m / 300 m2 

Machines Autonomie van de accu a Toepassing

MSA 120 C-BQ tot 150 sneden 

10 cm

MSA 140 C-BQ tot 180 sneden 

10 cm

MSA 160 C-BQ min. 180 sneden 

10 cm

MSA 200 C-BQ min. 180 sneden 

10 cm

R = terugsnoeien T = trimmen

R = beugelgreep

B = kettingsnelspanner Q = kettingrem QuickStop Super

a  De opgegeven autonomie en oppervlaktes zijn 
richtwaarden en kunnen variëren volgens de  
toepassing en het materiaal dat verwerkt wordt

b Met aanbevolen accu AK 10  Droge bladeren op asfalt   Graskanten / grasperken
h Met aanbevolen accu AK 20  Bij het zagen van kanthout  

(10 x 10 cm)  
 Buxusbollen trimmen
 Heggen



STIHL heeft voor elke opdracht de juiste machine en  

uitrusting op maat. Maak het uzelf eenvoudig. Met de 

topaccessoires van STIHL werkt u nog gemakkelijker,  

sneller, netter en comfortabeler.

Hier vindt u de gepaste 

accessoires

Hobbytuinier 

of professional



// Accu accessoires // Accu accessoires // Accu accessoires // Accu accessoires

Accu’s AP // AP 100 / 200 / 300 // Compatibel met  
het STIHL PRO AccuSysteem. Zeer krachtige  
lithium-ion-accu’s met laadindicatie (vier LED’s).  
// € 139,00 / € 199,00 / € 279,00

Accu’s AK // AK 10 / 20 / 30 // Compatibel met  
het STIHL COMPACT AccuSysteem. Lichte  
lithium-ion-accu’s met verschillende  
energie-inhoud en laadindicatie (vier LED’s).  
// € 79,00 / € 119,00 / € 159,00

Ruggedragen accu’s AR //  
AR 1000 / 2000 / 3000 // Ruggedragen  
lithium-ion-accu’s met een hoge energie- 
inhoud voor langere arbeidsintervallen.  
// € 899,00 / € 999,00 / € 1.199,00

AP-gordeltas met aansluitkabel // Om via de  
aansluitkabel de energie van een STIHL AP accu  
naar een machine over te dragen. Combineerbaar  
met het draagsysteem accugordel. // 149,00 €

Set stootkussen // Met adapter om het stootkussen 
op het draagsysteem of op de ruggedragen AR  
accu’s te bevestigen om de machines FSA en BGA  
aan op te hangen. // € 30,00

Accessoire: AP-adapter //  
Voor de energieoverdracht tussen 
een STIHL AP accu en een STIHL 
AR accu in combinatie met een 
machine met accuschacht.  
// € 79,00 

Accessoire: draagtas voor accugordel //  
Om gemakkelijk een tweede AP accu of andere  
accessoires, zoals een veiligheidsbril, handschoenen 
of een spuitbus met harsoplosmiddel mee te nemen. 
// € 20,00

Accessoire: draagriem voor accugordel //  
Comfortabele draagriem om het gewicht over  
de schouders te verdelen. Eenvoudig aan de  
accugordel te bevestigen. // € 21,00

Accessoire: extra gewicht voor 
AP-adapter // Kan bijv. bij de  
FSA 90 op de AP-adapter  
aangebracht worden om de  
machinebalans te verbeteren,  
ong. 500 g. // € 16,50

Standaardlader  // AL 101 //  
Voor de STIHL accu’s AK en AP.   
// € 49,00

Snellader // AL 300 / 500 //  
Voor de STIHL accu’s AK en AP. 
// € 99,00 / € 149,00

Deksel voor AK accuschacht // Afdekking  
van de accuschacht in accumachines van het  
STIHL COMPACT AccuSysteem. // € 3,90

Deksel voor AP accuschacht // Afdekking  
van de accuschacht in accumachines van het  
STIHL PRO AccuSysteem. // € 3,90

Draagsysteem accugordel //  
Stevige ergonomische gordel  
met accutas voor STIHL AP accu’s.  
// € 169,00

Accudraagtas // Lichte, slijtvaste tas om toebehoren 
voor STIHL accumachines op een eenvoudige  
manier mee te nemen en op te bergen. // € 25,00

Draagtas // Om STIHL  
accumachines te vervoeren  
en te bewaren. // € 42,00

Aansluitkabel  // € 99,00 

Telescoopsteel voor de  
HSA 25 // Maakt het mogelijk  
om rechtopstaand te werken  
met de HSA 25. // € 59,00

Opvangplaat // Om snoeisel op te vangen  
en af te voeren. 50 cm lang, zonder  
gereedschap langs beide zijden te monteren.  
// € 29,00

Draagsysteem // Comfortabel en 
licht draagsysteem voor tot twee  
AP accu’s. // € 116,50

Draagstel met draaggordel //  
Draaggordel voor de BGA 85  
om krachtensparend te werken.  
// € 32,00

Gordel // Ideaal om comfortabel te werken met de STIHL 
FSA 65, STIHL FSA 85 en STIHL FSA 90 R.  // € 13,00

Accuboxen // Om accu’s en lader 
op een gemakkelijke en ruimtebe-
sparende manier mee te nemen.   
// € 69,00 / € 79,00 

Steun // Steun om de accu tegen 
bodemcontact te beschermen.  
// € 27,00

Vrijblijvende, aanbevolen  verkoopprijzen van de producent in euro, inclusief de wettelijke BTW Meer technische informatie vindt u op stihl.be of stihl.nl 



//  Stil, maar krachtig

  Innovatieve 
motorelektronica voor  
een blijvend constant 
vermogen

  Krachtige lithium-ion-accu’s

  Een hoog rendement  
door optimaal op elkaar 
afgestemde componenten

  Eersteklas afwerking en 
hoge duurzaamheid 
volgens professionele 
STIHL normen

  Flexibel inzetbare 
accusystemen met 
uitgebreide accessoires 
voor elke opdracht

  Hoogwaardige accutechnologie 
en onderdelen waarin de 
ervaring uit meer dan 90 jaar 
productie van motormachines 
verwerkt is.

  De juiste machine voor 
iedereen, van beginner  
tot professional

Inspirerende techniek 

Kwaliteit die rendeert

Een assortiment dat al uw wensen vervult
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