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Printuar në letër të certif kuar PEFC. Certif kata PEFC (Programi për Mbështetjen e Skemave të Certif kimit Pyjor) nënkupton menaxhim pyjor të plotë 

me synimin për të garantuar se ekosistemet mbeten të paprekuara për gjeneratat e ardhshme. Organet certif kuese të pavarura monitorojnë zbatimin e 

rregullave në lidhje me akordimin e kësaj vule miratimi. Kompanitë që përdorin letër të certif kuar PEFC tregojnë angazhimin e tyre ndaj ambientit dhe 

qëndrimin përgjegjës të tyre ndaj drurit – një material bazë i paçmueshëm. Për më shumë informacion vizitoni: www.pefc.de.
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Hyrje Shenja të cilësisë dhe informacion i përgjithshëm

Informacion i përgjithshëm

1. Çmimet e listuara në këtë katalog 

janë çmimet jodetyruese, të reko-

manduara në euro nga prodhuesi 

për shitje me pakicë, duke përfshirë 

TVSH-në.

2. Çmimet në këtë katalog bazohen në 

listën e çmimeve nga data 1 janar 

2014. STIHL ruan të drejtën e ndry-

shimit të çmimeve jodetyruese, të re-

komanduara për shitjen me pakicë.

3. Ky katalog i bën të gjithë katalogët e 

mëparshëm të pavlefshëm.

4. Nuk mund të bëhen ankesa në lid-

hje me specif kimet dhe imazhet në 

këtë katalog. Modeli, teknologjia, 

ngjyrat, veçoritë dhe çmimet mund 

të ndryshojnë.

5. Sharrat origjinale me zinxhir të mar-

kës STIHL dhe veglat motorike të tje-

ra mund të dallohen nga kombinimi 

i ngjyrave të tyre portokalli/ gri.

6. Ky katalog dhe përmbajtja e tij janë 

të mbrojtur me të drejta autori. Të 

gjitha të drejtat janë të rezervuara, 

veçanërisht ndryshimi, përkthimi dhe 

riprodhimi me sisteme elektronike.

Ky katalog përmban kombinime të 

ndryshme të veglave dhe pjesëve 

shtesë të krijuara për zbatime të 

ndryshme dhe lloje të ndryshme 

përdoruesish. Për përdorime normale, 

ne mbështesin përdorimin e kombini-

meve të rekomanduara nga STIHL. 

Këto mund të gjenden në manualin 

e përdoruesit të veglës suaj. Shitësit e 

STIHL mund t’ju japin këshilla të indivi-

dualizuara në lidhje me kombinimin më 

të mirë që i përshtatet nevojave tuaja. 

Produktet STIHL testohen rregullisht nga institucionet gjermane dhe ndërkombëtare.

Ne i ndërmarrim këto ekzaminime sepse i shikojmë si vazhdimin logjik të programit tonë të testimit. Ne i 

vlerësojmë së tepërmi opinionet e palëve të treta – jo pak, pasi u jep klientëve tanë qetësi. Institucionet 

konf rmojnë standardet e cilësisë sonë të lartë dhe teknologjitë karakteristike të produkteve STIHL duke 

na shpërblyer me shenja cilësie.

Më shumë informacion gjithëpërfshirës në lidhje me pajtimin tonë me direktivën 2002/ 44/ EC (dridhjet) 

janë të disponueshme në faqen www.stihl.com/vib. 

Informacion në lidhje me pajtimin tonë me rregulloren REACH (EC) me numër. 1907/ 2006 disponohet 

në faqen www.stihl.com/reach.

Shpjegimi i shenjave të cilësisë:

Shenja e pajtueshmërisë "Conformité Européenne" (European Conformity) CE. Të gjitha 

produktet STIHL pajtohen me të gjitha rregulloret përkatëse evropiane.

Ne i dërgojmë vullnetarisht produktet tona tek autoritetet e njohura për testime sigurie. 

Shenja GS konf rmon se cili autoritet ka kryer kontrollin.

Shenja e cilësisë së Shoqatës Bujqësore Gjermane. Ky komision i pavarur, jof timprurës, 

përcakton kriteret e testimit dhe standardet e vlerësimit dhe është përgjegjës për dhënien 

e shenjës së cilësisë. Testi Signum zakonisht kërkon nga gjashtë deri në dymbëdhjetë javë 

për të përfunduar. Raportet e testit mund të shihen në linjë te www.dlg-test.de.

Bordi i Administratorëve për Punën dhe Teknologjinë Pylltare (Kuratorium für Waldarbeit und 

Forsttechnik e. V.) i akordon shenjën "KWF Pro" (më parë ishte "shenja e testit KWF Utility Value") 

për pajisje teknike pylltarie që përmbushin standardet e larta të kërkuara për zbatime profesionale 

të pylltarisë në lidhje me ef kasitetin, sigurinë, ergonominë dhe pajtueshmërinë me rregullat mje-

disore. Shenja akordohet në bazë të testimeve praktike intensive nga përdoruesit profesionistë. 

Shenja e cilësisë "KWF Standard" i akordohet produkteve që i nënshtrohen gjithashtu testimeve 

praktike të rrepta, por të cilat nuk janë të përshtatshme për zbatim në pylltari. Produkte të tilla janë 

ideale për t’u përdorur në bujqësi, lulishte, prerjen e druve të zjarrit dhe përdoruesit e rastësishëm. 

Produktet me veçoritë teknike specif ke që janë testuar në mënyrë të suksesshme marrin 

"shenjën e testit KWF" me ngjyrë blu. Raportet e testit mund të shihen në internet në adresën 

www.kwf-online.de.

Kjo shenjë (RAL-UZ 48) akordohet nga RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung e.V. – Instituti Gjerman për Sigurinë dhe Certif kimin e Sigurisë) për lubrif kantët e 

sharrës me zinxhir që janë lehtësisht të degradueshëm biologjikisht. Lubrif kantët e sharrave 

zinxhir që mbajnë këtë shenjë Blue Angel janë një alternativë që nuk ndot ambientin për pro-

duktet tradicionale. Ato përbëhen kryesisht nga vaji i kolzës ose rrepës, i cili i bën lehtësisht të 

degradueshëm biologjikisht. Kjo shmang përdorimin e alkileve të rënda, mbetjeve vajore dhe 

substancave eko-toksikologjike të rrezikshme.

Kjo shenjë (RAL-UZ 129) akordohet nga RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung e.V. – Instituti Gjerman për Sigurinë dhe Certif kimin e Sigurisë) për veglat e kopsht-

arisë që prodhojnë shumë pak ndotje dhe janë shumë pak të zhurmshëm. Vegla të tilla kanë 

ndikim shumë më të ulët në mjedis dhe shëndet në zonat e ndjeshme ndaj zhurmave. Për më 

shumë informacion vizitoni www.blauer-engel.de.

Shenja European Eco-Label u përdor për herë të parë në vitin 1992 dhe njihet nga Komisioni Evropian, 

të gjithë anëtarët e BE-së dhe Zonës Ekonomike Evropiane. Për konsumatorët evropianë, simboli "lule" 

tregon një produkt me cilësi të lartë, që mbron mjedisin dhe është testuar nga institucione kombëtare 

të pavarura në secilin prej shteteve anëtare. Për më shumë informacion vizitoni www.eco-label.com.

Të gjitha këpucët me GORE-TEX® dhe veshjet mbajnë garancinë Guaranteed to Keep You 

Dry™, që do të thotë se janë të garantuara se janë rezistente ndaj ujit, erës dhe mundësojnë 

qarkullimin e ajrit gjatë jetëgjatësisë së përdorimit të produktit.

Produktet me etiketën Oeko-Tex® janë testuar dhe certif kuar sipas Standardit 100 të Oeko-Tex®. 

Standardi 100 nga Oeko-Tex® është një sistem testimi dhe certif kimi në të gjithë botën për 

tekstile që mund të përdoren te produktet e papunuara, gjysmë të përfunduar dhe fundorë. 

Testimet e helmueshmërisë kontrollojnë për substanca të ndaluara dhe kimikate që janë 

potencialisht të rrezikshme për shëndetin.

Ky simbol shfaqet mbi veshjet mbrojtëse ndaj prerjeve për përdoruesit e sharrave portative 

me zinxhir që janë certif kuar sipas EN 381, EN 17249 dhe EN 20345.

Veshjet me dukshmëri të lartë që mbajnë këtë simbol kanë sasinë e nevojshme të materialeve 

f uoreshente dhe ref ektuese përcaktuara nga standardi EN 471.2 275



“Shitësit tanë partnerë janë themeli 

i suksesit tonë.”

Për dekada keni qenë në gjendje të mbështeteni te STIHL. Tani në 

2014-ën, ne po ia dalim mbanë përsëri për ju. Po ju ofrojmë produk-

te të jashtëzakonshme më ekskluzive, dhe shitësit tanë partnerë janë 

aty për t'ju ofruar shërbimin e klasit të parë. Ata mund t'ju japin 

gjithashtu këshilla profesionale për mjetet, teknologjitë tona dhe 

mënyrën e duhur si t'i përdorni. Angazhimi i shitësve tanë partnerë 

është çelësi për reputacionin e mirë të STIHL në të gjithë globin. 

Është një reputacion që duam ta ruajmë, e cila është arsyeja pse po 

mendojmë që tani për të ardhmen. Kemi në plan që ta zgjerojmë 

qendrën e zhvillimit në zyrat tona në Waiblingen, si edhe të shtrijmë 

më tej logjistikën. Këto përmirësime do të ndërtojnë terrenin për rri-

tje të qëndrueshme, globale dhe do të tregojë edhe njëherë se STIHL 

është një lider teknologjik me standarde të pacenuara. Por cila është 

arsyeja e vërtetë? Në mënyrë që të vazhdojmë që në vitet e ar-

dhshme t'u ofrojmë klientëve tanë një gamë produktesh të klasit të 

parë – qoftë me energji karburanti, korrent ose bateri – e cila i përm-

bush në mënyrë perfekte të gjitha nevojat e tyre. 

Dr. Nikolas Stihl 

Kryetar i Bordit Këshillimor 
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“Një mijë inxhinierë në të gjithë  

globin po punojnë për teknologjitë  

më të fundit për produktet tona."

Teknologjia e sofistikuar dhe zgjidhjet e përshtatura për nevojat speci-

fike të klientëve tanë janë ato që i bëjnë produktet tona unike. Prapa 

këtyre arritjeve janë ekspertët në fushat e ndryshme që punojnë së 

bashku dhe në stacionet e tyre të testimit ose në laboratorët e tyre. 

Kemi në plan që në të ardhmen të vazhdojmë të mbështetemi në këtë 

ekspertizë. Zgjerimi i qendrës të zhvillimit në zyrat gjermane të kom-

panisë do të konsolidojë pozicionin tonë si ndërtuesi më i madh në 

botë i veglave manuale me korrent, si edhe do të bëjë një deklaratë të 

fuqishme për angazhimin tonë ndaj cilësisë dhe inovacionit. Ky angaz-

him pasqyrohet gjithashtu edhe në një numër tjetër. Zbulimet e STIHL 

janë të mbrojtura nga 2000 patentat e regjistruara në të gjithë botën. 

Duke ndërtuar mbi këto zbulime, inovacionet tona vazhdojnë të bëjnë 

përparime të rëndësishme në fushën e teknologjive me energji karbu-

ranti. Por njëkohësisht po promovojmë gjithashtu teknologjitë e reja si 

energjia elektrike dhe me bateri. Me zgjidhjet tona dhe me një synim 

të vetëm – t'ju fitojmë 100% me performancën e mjeteve të forta 

energjike.

Zhvillimi dhe novacioni 
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Produkte të reja

 
 
 
 
 
Motosharra dhe krasitës në lartësi

MS 261 C-M me Rapid Duro 3  .............................................. Faqe 27

MSE 210 C-BQ me Picco Duro 3  .......................................... Faqe 27

Mjet akordimi MS 261 – Picco Super  .............................. Faqe 31

MS 661 C-M  ....................................................................................... Faqe 31

MS 461-R  ............................................................................................. Faqe 34

MSE 170 C-Q  ..................................................................................... Faqe 35

MSE 190 C-Q  ..................................................................................... Faqe 35

MSE 210 C-BQ  ................................................................................. Faqe 35

Shina drejtuese

Zinxhir sharre Rapid Micro (RM), .325" pjerrësi  ........ Faqe 54

Zinxhir sharre Rapid Micro 3 (RM3),  

.325" pjerrësi  ..................................................................................... Faqe 54

Zinxhir sharre Rapid Duro 3 (RD3), ³/8" pjerrësi  ........ Faqe 55

Motokosa dhe sharra pastrimi

FS 94 C-E  .............................................................................................. Faqe 83

Sistemet e pastrimit

SE 62 dhe SE 62 E  ......................................................................Faqe 159 

Spërkatësit në formë mjegulle

SR 200-D  ...........................................................................................Faqe 167

SG 11 dhe SG 51  .........................................................................Faqe 169

Aksesorët për SG 11 dhe SG 51 .......................................Faqe 170

Turjela për shpim në tokë

BT 130  ................................................................................................Faqe 175

Prerës betoni dhe makineri prerëse

36 GBM zinxhir prerës prej diamanti,  

gjatësia e shufrës 30 cm   ......................................................Faqe 184

36 GBE zinxhir prerës prej diamanti  ..............................Faqe 184

Shufër drejtimi Rollomatic G,  

gjatësia e shufrës 30 cm  .......................................................Faqe 184 

Vegla manuale dhe aksesorë pylltarie

Gërshërë të mëdha EXTREM me lak  .............................Faqe 200

Sharrë HANDYCUT me palosje ..........................................Faqe 201

Sharrë krasitëse MEGACUT  ................................................Faqe 201

Pajisje mbrojtëse personale

Veshje mbrojtëse me ajrim dinamik  

DYNAMIC VENT  ...........................................................................Faqe 219

Xhaketë ADVANCE X-Shell ...................................................Faqe 224

Pantallona ADVANCE X-FLEX  .............................................Faqe 225

Bluzë DYNAMIC Mag Cool ....................................................Faqe 230

Bluzë ADVANCE me mëngë të shkurtëra  ...................Faqe 231

Pantallona mbrojtëse HS MULTI-PROTECT  

për makinë prerëse gardhesh  ............................................Faqe 233

Çizme lëkure DYNAMIC S3 për sharrë elektrike  ...Faqe 237

Syze sigurie LIGHT PLUS dhe CONCEPT  ....................Faqe 245

Doreza pune – MECHANIC GRIP  ......................................Faqe 246

Doreza pune – SPECIAL ERGO  ..........................................Faqe 247

STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

Xhaketë e jashtme  .....................................................................Faqe 251

Xhaketë e përditshme  .............................................................Faqe 251

Bluzë me kapuç  ............................................................................Faqe 251

Xhaketë e fortë  .............................................................................Faqe 251

Bluzë "Oxford"  ...............................................................................Faqe 252

Bluzë "man of STIHL"  ...............................................................Faqe 253

Kapele  .................................................................................................Faqe 254

Kapele argëtimi  ............................................................................Faqe 254

Orë dore  .............................................................................................Faqe 254

Rrip  ........................................................................................................Faqe 254

Syze  ......................................................................................................Faqe 255

Çantë shpine  ..................................................................................Faqe 255

Çantë doku  ......................................................................................Faqe 255

Çantë tualeti prej neopreni  ...................................................Faqe 255

Artikuj Promocional

Dre i butë lodër  .............................................................................Faqe 259

Kuti e ndihmës së shpejtë  .....................................................Faqe 259

Top futbolli  .......................................................................................Faqe 259

Kuti ushqimi  ....................................................................................Faqe 259

Pajisje USB prej druri 8 GB  ...................................................Faqe 259

PRODUKTE TË REJA

„Shënoje figurën në të cilën 

gjetët Xhekun. Do t'ju japim  

një ndihmë: ai mund të gjendet 

në pesë figura. Paç fat!“
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Tabela e përmbajtjes

Pikat e rëndësishme të teknologjisë

Për më shumë informacione të detajuara për mjetet dhe zgjidhjet  
tona teknike, ju lutem shikoni fjalorin.          nga faqja 260  

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

11

12

13

14

15

16

Motosharra dhe krasitës në lartësi

 nga faqja 20 

Shina drejtuese

 nga faqja 50 

KombiSystem dhe MultiSystem

 nga faqja 66 

Produkte me bateri

 nga faqja 10 

Motokosa dhe sharra pastrimi

 nga faqja 78 

Prerës gardhesh dhe prerës gardhesh me arritje të gjatë

 nga faqja 108 

Sistemet e pastrimit

 nga faqja 128 

Spërkatësit në formë mjegulle

 nga faqja 164 

Vjelësit specialë

 nga faqja 122 

Vegla manuale dhe aksesorë pylltarie

 nga faqja 198 

Pajisje mbrojtëse personale

 nga faqja 212 

KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS®

 nga faqja 248 

Artikuj Promocional

 nga faqja 256 

Vajra dhe lubrifikantë

 nga faqja 192 

Turjela për shpim në tokë

 nga faqja 172 

Prerës betoni dhe makineri prerëse

 nga faqja 180 
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Sistem energjie pa kabllo

              Një bateri. 
           Çdo gjë  
                   përshtatet. 

Vegla pa kabllo dhe aksesorët 14

Sistemi ynë pa kabllo ju ofron një karikim 

të plotë të STIHL. Paketat e qeta, pa 

shkarkim, me energji të lëvizshme lejojnë 

liri të plotë kur kryeni punë në kopsht, 

mirëmbajtje terreni dhe mjeshtëri  

dhe zgjatin veçanërisht shumë falë 

teknologjisë më të fundit të baterisë. 

Bateria STIHL në kapacitete të ndryshme 

përshtatet në çdo vegël pa kabllo të 

gamës tonë dhe mund të karikohet 

shpejt duke përdorur karikuesit tanë  

të fuqishëm të baterive. Përfitoni sot  

nga energjia pa kabllo. 

10 11
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Sistem energjie pa kabllo

www.stihl.com

Një bateri për gjithçka

Nga kositja e lëndinave dhe rregullimi i anëve të lëndinave, deri në 

prerjen e gardheve, heqjen e gjetheve, pastrimin e shtigjeve dhe prer-

jen e druve të zjarrit, veglat pa kabllo STIHL dhe VIKING thjeshtojni  

të gjitha llojet e punëve të kopshtarisë. Dhe falë ndërtimit të tyre  

modular novator, bateritë dhe karikuesit janë të pajtueshëm me të  

gjitha veglat energjike pa kabllo. Pavarësisht nëse jeni një amator 

kopshtarie ose profesionist, gjithmonë do të gjeni atë që po kërkoni.  

Pa kabllo do të thotë më shumë lëvizshmëri

Asnjë kabllo energjie do të thotë që veglat praktike pa kabllo janë 

të pakrahasueshme për sa i përket lëvizshmërisë. Ato janë ideale 

për të punuar rrotull shtëpisë dhe në hapësira publike. Të gjitha 

veglat tona pa kabllo janë të lehta dhe kanë nivele të ulëta të re-

hatshme të dridhjeve. Çdo vegël është e lehtë për t'u përdorur.  

Performues të fuqishëm

Motori EC pa karbonçina është jashtëzakonisht efikas dhe prakti-

kisht nuk konsumohet. Dhe falë efikasitetit të tij të jashtëza-

konshëm, çdo gram i energjisë të baterisë përkthehet në një per-

formancë vërtet mbresëlënëse. Bateritë 36 V me jone litiumi 

japin energji në njësi të ndryshme energjie. 

I pastër dhe i qetë

Teknologjia pa kabllo i bën veglat ideale për të punuar në vende 

ku nuk lejohet zhurma si pranë spitaleve, parqeve dhe zonave të 

banuara. Plus motori elektrik nuk prodhon aspak emetime.

Sistem me energji pa kabllo STIHL  
dhe VIKING – karikimi i plotë i STIHL.

Simboli Lithium-Ion PRO tregon tekno-

logjinë novatore të baterive në veglat 

STIHL dhe VIKING. Ai përfaqëson perfor-

mancë të shkëlqyer baterie.

Motori elektrik (EC) pa karbonçina STIHL  

konverton në mënyrë të efektshme fuqinë  

e baterisë në performancë të pastër.

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni 

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 
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Sistem energjie pa kabllo

www.stihl.com

Medalje  
argjendi për 
novacion  
në 2013

MSA 160 C-BQ

Sharrë me zinxhir pa kabllo për përdorim të lëvizshëm në vende 

ku nuk lejohen zhurmat, nuk janë të nevojshme mbrojtëset e  

veshëve. Tendosje e shpejtë e zinxhirit STIHL, frenë zinxhiri  

QuickStop Super, tapë serbatori pa nevojën e përdorimit të veglave, 

shtesë prerëse me performancë të lartë e optimizuar për sharra 

me zinxhir pa kabllo, pesha 3,2 kga. Më shumë informacion rreth  

veçorive dhe të dhënave teknike mund të gjenden në faqen 46.

MSA 160 C-BQ me shufër drejtimi dhe zinxhir sharre

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

25 cm 1250 200 0017

30 cm 1250 200 0012

 E RE   Set MSA 160 C-BQ me shufër drejtimi dhe zinxhir  

sharre, AP 115b dhe AL 100, 4,4 kgc 

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

30 cm 1250 200 0038

HSA 86

Prerësi i gardheve pa kabllo ofron edhe më shumë fuqi dhe  

efikasitet me peshë të ulët. Siguron ritëm konstant goditjesh 

gjatë krasitjes së gardheve të trasha. Hapësirë dhëmbësh 33 mm, 

thika prerëse me dy anë, mbrojtëse maje dhe mbrojtëse kundër 

prerjeve me vidhosje, pesha nga 3,0 kgd. Më shumë informacion 

rreth veçorive dhe të dhënave teknike mund të gjenden në 

faqen 117.

HSA 86 pa baterinë dhe karikuesin

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

62 cm 4851 011 3521

Set HSA 86 mit AR 900 dhe AL 500, 3,3 kge

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

62 cm 4851 200 0045HSA 66

Prerësit e gardheve pa kabllo janë të lehtë, shumë efikase dhe  

ruajnë një ritëm konstant goditjesh edhe gjatë punëve më të 

vështira. Hapësirë dhëmbësh 30 mm, gjeometria e prerësit me 

formë pikëzash mban degët më mirë në thikë, thikë prerëse me 

një anë, mbrojtje e integruar kundër prerjeve, mbrojtëse maje me 

vidhosje, pesha 3,1 kgd. Më shumë informacion rreth veçorive 

dhe të dhënave teknike mund të gjenden në faqen 117.

HSA 66 pa baterinë dhe karikuesin

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

50 cm 4851 011 3520

MSA 200 C-BQ

Sharrë me zinxhir pa kabllo me më shumë energji për përdorim 

të lëvizshëm në vende ku nuk lejohen zhurmat, nuk janë të  

nevojshme mbrojtëset e veshëve. Tendosje e shpejtë e zinxhirit 

STIHL, frenë zinxhiri QuickStop Super, tapë serbatori pa nevojën 

e përdorimit të veglave, shtesë prerëse me performancë të lartë  

e optimizuar për sharra me zinxhir pa kabllo, pesha 3,3 kga.  

Më shumë informacion rreth veçorive dhe të dhënave teknike 

mund të gjenden në faqen 46. Informacione mbi versionin e 

gdhendësit mund të gjenden në faqen 44.

MSA 200 C-BQ me shufër drejtimi dhe zinxhir sharre

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

30 cm 1251 200 0000

35 cm 1251 200 0001

Set MSA 200 C-BQ me shufër drejtimi dhe zinxhir sharre  

AP 180 dhe AL 300, 5,0 kgc

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

35 cm 1251 200 0003

HSA 65

Prerës gardhesh i fuqishëm, i qetë, pa kabllo me një bateri 

mahnitëse me jone litiumi. Ritëm i lartë goditjesh, thikë 

prerëse me një gjatësi shufre prej 50 cm, hapësirë e gjerë e 

dhëmbëve dhe gjatësi dhëmbësh për degë deri në 22 mm 

në diametër, thika prerëse me një anë, pesha 3,5 kgd. Më 

shumë informacion rreth veçorive dhe të dhënave teknike 

mund të gjenden në faqen 117.

HSA 65 pa baterinë dhe karikuesin

Gjatësia e shines Nr. i Porosisë

50 cm 4851 011 3500

Vegla pa kabllo  
dhe aksesorët

  Vegla me performancë të lartë për një sërë 

detyrash të ndryshme

  Të pajtueshme me të gjitha bateritë STIHL

  Të lëvizshme, të qeta dhe të fuqishme

  Bateri me jone litiumi

  Karikues

  Aksesorë praktikë

B = Tendosje e shpejtë i zinxhirit

Q = Frenë zinxhiri QuickStop Super

Medalje  
ari për  
novacion  
në 2011

Vetëm derisa të  

vazhdojë stoku!

a Pesha pa baterinë, përfshirë shufrën e drejtimit dhe zinxhirin e sharrës c Pesha përfshirë baterinë, pa karikuesin e Pesha pa baterinë dhe karikuesin
b E disponueshme nga pranvera e vitit 2014 d Pesha pa baterinë
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115°

FSA 65

Prerës shkurresh pa kabllo 

për punë rrallimi. Diametri i 

harkut prerës 300 mm, do-

rezë gome me dy kompo-

nentë, dorezë me pafundësi 

ndryshimi të fijes, fija e kosi-

tjes rregullohet automatikisht 

kur goditni kokën e kositësit 

në tokë, e qetë, nuk ka ne-

vojë për mbrojtëse veshësh,  

pesha 2,7 kge. Më shumë  

informacion rreth veçorive 

dhe të dhënave teknike mund 

të gjenden në faqen 94.

FSA 65 pa baterinë  

dhe karikuesin

Nr. i Porosisë 4852 011 5700

FSA 85

Prerës shkurresh pa kabllo 

për të kositur nëpër pengesa, 

si edhe pemë dhe shkurre. 

Diametri i harkut prerës  

350 mm, dorezë gome me  

dy komponentë, dorezë me 

pafundësi ndryshimi të fijes, 

rregullim i dorezës pa përdo-

rur veglat, fija e kositjes rre-

gullohet automatikisht kur go-

ditni kokën e kositësit në tokë,  

e qetë, nuk ka nevojë për 

mbrojtëse veshësh, kontroll  

i ndryshueshëm progresiv i 

shpejtësisë, pesha 2,8 kge. 

Më shumë informacion rreth 

veçorive dhe të dhënave  

teknike mund të gjenden  

në faqen 94.

FSA 85 pa baterinë  

dhe karikuesin

Nr. i Porosisë 4852 011 5701

Set FSA 85 me  

AP 160 dhe AL 300, 4,5 kgb

Nr. i Porosisë 4852 200 0001 

HLA 65

Prerës gardhesh pa kabllo me 

arritje të gjatë për gardhet e 

lartë dhe të gjerë. Ritëm kon-

stant i thikës pavarësisht nga 

ngarkesa, mund të paloset, i 

rregullueshëm për të punuar 

për prerje lart në pozicion  

vertikal dhe prerje nga toka, 

shufër prerëse e rregullue-

shme rreth 115°, arritje e gjatë, 

thika prerëse me dy anë, do-

rezë gome me 2 komponentë, 

pozicion transportimi 125 cm, 

gjatësia totale 205 cm, pesha 

3,5 kga. Më shumë informa-

cion rreth veçorive dhe të 

dhënave teknike mund të 

gjenden në faqen 121.

HLA 65 pa baterinë  

dhe karikuesin 

Nr. i Porosisë 4859 011 2900 

Set HLA 65 me  

AP 160 dhe AL 300, 5,2 kgc

Nr. i Porosisë 4859 200 0008

 

KGA 770

Makineri pastrimi pa kabllo për zona të mëdha brenda dhe jas-

htë. Sistem pastrimi STIHL MultiClean PLUS, rregullim qendror 

lartësie me 8 pozicione, rrota anësore, dorezë transportimi, 

vendoset në këmbë për të kursyer hapësirën, shufër me formë 

ergonomike për rregullim lartësie me 2 pozicione, energji me 

bateri për furça rrethore dhe pastrimi me energji e bëjnë të leh-

të punën duke kursyer energji. Kjo mundëson pastrimin e mirë 

të anëve dhe cepave, edhe kur makineria është e palëvizshme. 

Kapaciteti i kontejnerit 50 l, gjerësia e pastrimit 77 cm, pesha 

16,0 kga. Më shumë informacion rreth veçorive dhe të dhëna-

ve teknike mund të gjenden në faqen 142.

KGA 770 pa baterinë dhe karikuesin

Nr. i Porosisë 4860 011 4700

BGA 85

Fryrës shumë i thjeshtë dhe që përdoret me lehtësi pa kabllo. 

Grykë rrumbullake, dorezë e veshur me gomë me 2 përbërës, 

kontroll i pafund shpejtësie, zhurmë shumë e heshtur, pesha 

3,2kga. Më shumë informacion rreth veçorive dhe të dhënave 

teknike mund të gjenden në faqen 137.

BGA 85 pa baterinë dhe karikuesin

Nr. i Porosisë 4853 011 5900

Set BGA 85 me AP 180 dhe AL 300, 4,9 kgc

Nr. i Porosisë 4853 200 0012

Set BGA 85 mit AR 900 dhe AL 500, 3,2 kgd

Nr. i Porosisë 4853 200 0019

Të gjitha veglat tona pa  

kabllo mund të merren  

në një set me baterinë  

dhe karikuesin. Secili set 

montohet sipas pajisjes.  

Do t'i gjeni setet të renditura 

nën çdo produkt baterie. Po 

kështu, mund ta vendosni së 

bashku një set me shitësin 

tuaj në mënyrë që t'i  

përshtatet nevojave tuaja.

a Pesha pa baterinë d Pesha pa baterinë dhe karikuesin f  Kapaciteti i fuqisë sipas të dhënave të prodhuesit. Kapaciteti i fuqisë në  

dispozicion gjatë punës është më i ulët për të rritur jetëgjatësinë e baterisëb E disponueshme nga pranvera e vitit 2014 e Pesha pa baterinë, me veglën prerëse dhe mbrojtësen
c Pesha përfshirë baterinë, pa karikuesin

Set i  
gjithanshëm

Bateri për  

mbajtje në  

shpinë AR 900

891 Wh Energji baterie f, 7,1 kg. 

Bateri për mbajtje në shpinë 

me jone litiumi me kapacitet 

më të madh për kohë më të 

gjata pune. Kasë e fortë me do-

rezë dhe bazë të integruar tran-

sportimi, pajim i rehatshëm,  

me çantë për adaptor.

Nr. i Porosisë 4865 400 6500

Bateritë

Plotësisht të pajtueshme,  

bateri shumë të fuqishme 

me jone litiumi me tregues 

të nivelit të karikimit (katër 

drita LED) Të disponueshme 

me kapacitete të ndryshme.

AP 80   

76 Wh Energji baterie f, 1,1 kg

Nr. i Porosisë 4850 400 6500

AP 120  
Vetëm derisa të  
vazhdojë stoku!  

119 Wh Energji baterie f, 1,6 kg

Nr. i Porosisë 4850 400 6501

AP 160 

162 Wh Energji baterie f, 1,7 kg

Nr. i Porosisë 4850 400 6502

AP 180 

178 Wh Energji baterie f, 1,7 kg

Nr. i Porosisë 4850 400 6510

Karikues

Karikues standard AL 100  

230 V. Për bateri STIHL  

AP 80, AP 115, AP 120,  

AP 160 dhe AP 180. Me tre-

gues të regjimit të punës 

(LED) dhe ftohje pasive të 

baterisë.  

Nr. i Porosisë 4850 430 2500

Karikues i shpejtë AL 300   

230 V. Për bateri STIHL  

AP 80, AP 115, AP 120,  

AP 160, AP 180 dhe  

AR 900. Me tregues të  

regjimit të punës (LED) dhe 

ftohje aktive të baterisë.

Nr. i Porosisë 4850 430 5500

16 17

11



Sistem energjie pa kabllo

www.stihl.com

Korrëse bari me bateri VIKING 

MA 339, MA 339 C, MA 443 dhe MA 443 C

Nëse po kërkoni për lëvizshmëri superiore, nuk mund të anashkaloni 

kositëset e lëndinave pa kabllo të fuqishme VIKING seria 3 dhe 4. 

Ato janë të furnizuara gjithashtu nga bateritë e fuqishme të cilësisë të lartë me jone litiumi që e 

bëjnë kujdesin për lëndinën edhe më miqësore për mjedisin. Kositëset e lëndinave kanë një ndër-

tim kompakt, prandaj janë të lehta për t'u transportuar dhe mund të manovrohen pa mundim në 

cepat më të ngushta. Pasi të keni zgjedhur kositësen tuaj të lëndinës, mund ta montoni saktësisht 

duke iu përshtatur kërkesave tuaja, falë rregullimit qendror të lartësisë të prerjes dhe gamës të pa-

ketave të baterive dhe karikuesve të ndryshëm. Shufra njëshe e dorezës në modelet MA 339 C 

dhe MA 443 C ofron më shumë rehati, dhe ndërtimi i saj ergonomik e bën edhe më të lehtë që  

të zbrazet kutia e mbledhjes të barit.

Më shumë informacion është i  

disponueshëm në katalogun 2014 VIKING.

Çantë transporti

Për transport dhe ruajtje të 

veglave pa kabllo STIHL. Për 

HSA 66, HSA 86, HLA 65 

dhe BGA 85. Gjithashtu të 

përshtatshme për të gjithë 

KombiMotorët. 

Nr. i Porosisë 0000 881 0507

Rrip baterie për  

sistem transportimi

Rrip i fortë dhe me formë  

ergonomike për të mbajtur 

bateritë STIHL me jone liti-

umi. Bateria vishet në rripin  

e baterisë, duke ulur peshën 

totale në duart tuaja. Trans-

ferim energjie me anë të  

adaptorit të lehtë të baterisë 

i cili lidhet me pajisjen me 

një kabllo fleksibël.  

Nr. i Porosisë 4850 490 0100

Pllakë kapëse

Për të kapur dhe hequr prerjet. 

Gjatësia e shufrës 50 cm,  

pa vegël, mund të montohet 

në të dyja anët, për të gjitha 

modelet HSA, HLA dhe HSE.  

Nr. i Porosisë 4859 740 3300

Aksesorët: Çantë për 

rripin e baterisë

Mund të përdoret për të 

mbajtur më shumë bateri ose 

aksesorë të tjerë si syze sigu-

rie, doreza ose spërkatës për 

heqje rrëshire. Lidhet në rrip.

Nr. i Porosisë 4850 491 0101

Kuti baterie

Një mënyrë që të kursen 

hapësirën për t'i transportuar 

bateritë dhe karikuesin e bate-

rive. I pajtueshëm me sistemin 

në makinë Sortimo L-BOXX 

dhe Sortimo Globelsyst.

Për katër bateri ose dy bateri 

dhe një karikues.

Nr. i Porosisë 0000 881 5605

Çantë baterie

Çantë e lehtë, e fortë për tran-

sportim të lehtë dhe ruajtje të 

akesorëve të veglave STIHL 

pa kabllo. Për katër bateri ose 

dy bateri dhe një karikues. 

Nr. i Porosisë 0000 881 0520

Për AR 900 dhe karikuesin.

Nr. i Porosisë 7013 200 0004

Pajimi

Për përdorim më të re-

hatshëm të STIHL FSA 65 

dhe STIHL FSA 85. Përfshirë 

kapësen e shtesës.  

Nr. i Porosisë 4852 007 1000

Kapak për folenë  

e baterisë

Për të mbuluar folenë e  

baterisë në të gjitha veglat 

STIHL pa kabllo. Mbron 

kundër pluhurit dhe papa-

stërtive gjatë periudhave  

të gjata të ruajtjes.  

Nr. i Porosisë 4850 602 0900

Aksesorët: Pajim për 

rripin e baterisë

Pajim i rehatshëm për të 

shpërndarë peshën në shpa-

tullat tuaja. Mund të lidhet me 

lehtësi në rripin e baterisë.

Nr. i Porosisë 4850 490 0301

  Opsioni i rekomanduar *  Kapaciteti i zonës për një ngarkim të baterisë. Përveç llojit të paketës së baterisë që përdoret, kapaciteti aktual i arritshëm i zonës ndikohet gjithashtu nga  

faktorë të tjerë, si p.sh. natyra e fushës me bar. Mund ta rrisni kapacitetin e zonës duke e ringarkuar baterinë gjatë kositjes ose duke përdorur disa bateri.

** Përshtatshmëri e kufizuar, ulje e fuqisë

*** AR 900 është më pak e përshtatshme për veglat e përdorura për të prerë nga toka

Kohët e treguara të punës janë llogaritje të përafërta dhe mund të ndryshojnë në varësi të mënyrës si përdoret vegla dhe çfarë po pritet

Veglat pa kabllo

STIHL MSA 160 C-BQ ** 25 35 40 180

STIHL MSA 200 C-BQ ** ** ** 35 160

STIHL FSA 65 30 45 60 70 330

STIHL FSA 85 15 23 30 35 160

STIHL HSA 65 45 60 80 85 450

STIHL HSA 66 60 90 120 140 660

STIHL HSA 86 60 10
0

50 50 90 14
0

60 60 120 16
5

60 60 140 21
0

70 25 660 –

25
0

13
0

STIHL BGA 85 10 15 20 23 110

STIHL KGA 770 90 120 160 180 ***

VIKING MA 339 ** 250 300 340 ***

VIKING MA 339 C ** 250 300 340 ***

VIKING MA 443 ** ** 330 370 ***

VIKING MA 443 C ** ** 330 370 ***

Vetëm derisa të  
vazhdojë stoku!
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

  

STIHL është marka më e shitur në botë e 

sharrave me zinxhir me benzinë. Dhe për 

një arsye të fortë. Sharra jonë tregon çdo 

ditë se ia vlen. Thellë në pyll, në parqe 

dhe mjedise të tjera, ose në shtëpi, në 

kopshtin tuaj. Ne ju ofrojmë një gamë të 

gjerë sharrash për çdo përdorim. Ato të 

gjitha kombinojnë cilësinë e besueshme 

STIHL, teknologjinë e sofistikuar dhe  

tiparet e komoditetit, në mënyrë që puna 

juaj të jetë sa më e lehtë dhe të vazhdoni 

të përdorni me qejf sharrën tuaj STIHL 

për shumë vite me radhë. 

          Ditë e re. 
Dashuri e vjetër.

Sharrë me zinxhir me benzinë për prerjen e druve të zjarrit dhe mirëmbajtjen e pronës suaj 24

Sharrat me zinxhir, me zinxhirë të llojit Picco Duro 3 dhe Rapid Duro 3  26

Sharrat me zinxhir me benzinë për bujqësi dhe hortikulturë 27

Sharrat me zinxhir me benzinë për punë në pyje 29

Sharra për pylltarët/sharra për gdhendje/sharra për shërbime emergjence 32

Sharrë elektrike me zinxhir 35

Sharrë me zinxhir me bateri 36

Aksesorët për sharrat me zinxhir 37

Pamje e përgjithshme e sharrave me zinxhir 40

Krasitës me shkop, aksesorët dhe një pamje e përgjithshme 48

20 21
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Motosharra dhe krasitës në lartësi
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1   Motor STIHL 2-MIX

  Motor STIHL me 2 kohë me teknologji 2-MIX ofron një ren-

diment të shkëlqyer prerjeje dhe me shumë forcë rrotulluese. 

Deri në 20% konsum më të ulët karburanti dhe 70% më pak 

emetime krahasuar me motorët STIHL me 2 kohë me të  

njëjtin kategori rendimenti pa teknologjinë 2-MIX.

2   STIHL QuickStop me mbrojtësen  

për dorezën e përparme

  Kur vihet në përdorim mbrojtësja e dorezës së përparme në 

mënyrë manuale fut frenin e zinxhirit dhe bllokon zinxhirin e 

sharrës. Me një zmbrapsje me forcë të mjaftueshme, freni i 

zinxhirit lëshohet automatikisht. Zinxhiri i sharrës ndalon në 

fraksion të një sekonde. 

3   Model ergonomik i dorezës

  Lejon përdorim të lehtë të sharrës në çdo pozicion pune. 

4   Valvula e dekomprimimit

  Ul fuqinë ndezëse të nevojshme duke ndihmuar kështu në 

ndezjen e sharrës me zinxhir. 

5   STIHL ElastoStart

  Doreza e përthithësit të veçantë të goditjes me elementin 

zhurmëmbytës siguron një ndezje pa dridhje pa pik ngarkese. 

Dhe kjo e bën procedurën e ndezjes akoma më të lehtë.

6   Ndezja e mikroprocesorit 

  Koha e ndezjes është përshtatur optimalisht me shpejtësinë 

e motorit. Kjo siguron zgjatjen e shkëndijës, djegie optimale 

dhe ndezje të butë. 

7   Jetëgjatësi e sistemit të filtrit të ajrit me drejtimin e ajrit

  Krahasuar me sistemet tradicionale të filtrit të ajrit, 

jetëgjatësia e filtrit rritet në mënyrë domethënëse. 

8   Kompensues

  Mban përzierjen karburant-ajër konstante, edhe kur filtri  

i ajrit ndotet shumë. 

9   Filtër HD2

  Ky filtër ajri edhe pluhurin më të imët e mban larg motorit, 

duke siguruar një jetë të gjatë të motorit në shërbim. Falë 

materialit të tij të veçantë, filtri mund të pastrohet lehtësisht 

duke e larë atë.

10   STIHL M-Tronic (M) 

  Sistemi krejtësisht elektronik për menaxhimin e motorit automa-

tikisht rregullon kohën e ndezjes dhe furnizimit me karburant, 

duke siguruar rendiment optimal të motorit, 

forcë rrotulluese maksimale të qëndrueshme 

dhe përshpejtim të madh. Në këtë mënyrë, kur 

faktorët e jashtëm janë njësoj, performanca e plotë e motorit ju 

vihet në dispozicion menjëherë pas çdo ndezjeje. Falë aftësisë 

së M-Tronic për të bërë dallimin në mënyrë elektronike ndërmjet 

një ndezjeje në të ftohtë dhe asaj në të ngrohtë, ekziston vetëm 

një pozicion ndezjeje (  ) në levën combi. Sasia e saktë e kar-

burantit që nevojitet për çdo lloj ndezjeje ofrohet automatikisht. 

Kjo nënkupton se nuk keni pse të shqetësoheni në çfarë modali-

teti funksional është sharra juaj me zinxhir – këtë vegël të mre-

kullueshme mund ta çoni menjëherë në shpejtësi të plotë, edhe 

pas një ndezjeje në të ftohtë. Kur fikni makinerinë, leva combi 

kërcen mbrapsht në pozicionin funksional (I) falë funksionit të 

butonit të ndalimit (në shumicën e modeleve me M-Tronic). Kjo 

rezulton në një ndezje shumë të thjeshtë pas një pushimi të 

shkurtër nga puna. 

11   Sistemi STIHL kundër dridhjeve

  Zonat zbutëse të llogaritura me përpikëri minimizojnë  

transferimin e dridhjeve të motorit dhe zinxhirit të sharrës te 

dorezat e përparme dhe të prapme. Ndaj sharra me zinxhir 

punon me shumë më pak zhurmë. Kjo i lejon përdoruesit  

që të mos lodhet dhe të punojë më gjatë.

12   Fren i zinxhirit QuickStop Super (Q)

  Sistemi shtesë i frenimit për siguri shtesë – ekskluzive për 

STIHL. Zinxhiri i sharrës jo vetëm që ndalon brenda disa  

sekondave sa herë që ka një zmbrapsje të fortë ose kur  

aktivizohet mbrojtësja e dorezës së përparme ( 2  ), por  

edhe sa herë përdoruesi lëshon dorezën e prapme. Kjo  

bën që zinxhiri i sharrës të ndalojë me efektivitet brenda  

fraksionit të sekondës, duke mbrojtur më tepër përdoruesin.

13    Leva kryesore e kontrollit

  Të gjitha funksionet mund të kryhen vetëm me një dorë –  

si ndezja, nisja dhe ndalimi.

14    Mbrojtësja e dorezës së pasme

  Mbron dorën e pasme të përdoruesit nga degët ose në rast 

të një prerjeje në zinxhirin e sharrës.

15    Depozitë karburanti transparente

  I lejon përdoruesit që të kontrollojë nivelin e karburantit shpejt 

dhe me lehtësi pa iu dashur të hapë depozitën e karburantit. 

16    Kapakë të karburantit pa përdorur vegla

  Kapakë të veçantë për të hapur dhe për të mbyllur kapakun e 

depozitës më shpejt, me lehtësi dhe pa përdorur vegla.

17    STIHL ErgoStart (E)

  Një sustë shtesë ndërmjet boshtit motorik dhe kordonit të 

ndezësit minimizon pikun e ngarkesës në mënyrë që ai të 

ndihet shumë pak te kordoni, duke lejuar kështu një ndezje 

pa probleme dhe me pak përpjekje.

18    Shenja e prerjes

  Një shenjë në trup tregon drejtimin e rënies gjatë prerjes. 

19   Pompë vaji me dërgim të kontrolluar

  I lejon përdoruesit të përzgjedhë sasinë e duhur të vajit për 

punën që do të kryejë. 

20    Tendosje e zinxhirit e montuar në anë

  Ofron një mënyrë të përshtatshme për të tendosur zinxhirin 

pa pasur rrezik kontakti me zinxhirin e mprehtë.

21    Tendosje e shpejtë e zinxhirit STIHL (B)

  Me tendosjen e shpejtë të zinxhirit STIHL, është e lehtë të 

rregullosh zinxhirin e sharrës pa vegla dhe pa prekur vetë 

zinxhirin e mprehtë të sharrës. Hiqni kapakun e rrotës me 

dhëmbë dhe rrotulloni rrotën rregulluese për të vendosur 

tendosjen optimale.

Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

Sharrë me zinxhir me ben-
zinë për prerjen e druve  
të zjarrit dhe mirëmbajtjen 
e pronës suaj

  Për ata që e përdorin me raste  

dhe profesionistët

  E shkëlqyer për të prerë dru zjarri

  Për mirëmbajtjen e oborrit

  Për prerjen e pemëve të vogla

  Për të ndërtuar me dru

MS 170

30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 hp, 4,1 kg*. Model për personat pa  

përvojë për prerjen e druve të zjarrit. I lehtë për t’u përdorur  

me levë combi, miqësor për mjedisin dhe motor ekonomik 

2-MIX, sistem automatik STIHL Ematic për lubrifikimin e  

zinxhirit për një lubrifikim optimal të tij.

Gjat shines Nr. i porosisë

30 cm 1130 200 0296

MS 171

31,8 cm³, 1,3 kW/1,8 hp, 4,3 kg*. Sharrë me zinxhir bashkëko-

hore për mirëmbajtjen e oborrit. Tendosje e zinxhirit e montuar 

në anë për tendosje të sigurt dhe të lehtë të zinxhirit, sistemi 

jetëgjatë i filtrit të ajrit parandalon bllokimin e parakohshëm  

të filtrit të ajrit, miqësor për mjedisin dhe me motor ekonomik 

2-MIX.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1139 200 0206

MS 181

31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 hp, 4,3 kg*. Disa tipare si MS 171. Shumë 

i mirë për të prerë dru zjarri. Versioni 35 cm mund të presë 

edhe pemë të vogla. Kapëse metalike ndalimi për të udhëzuar 

lehtësisht dhe me përpikëri sharrën në prerje.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1139 200 0162

35 cm 1139 200 0147

  Shikoni tabelën në faqen 40 për versione të tjera.

E = ErgoStart

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.

MS 150 C-E

23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 hp, 2,8 kg*. Sharrë me zinxhir shumë e 

lehtë, ergonomike dhe e lehtë në përdorim. Ndezje pa probleme 

falë pompës manuale të karburantit dhe STIHL ErgoStart, zinxhir 

Picco Micro 1/4" i lehtë për t’u kontrolluar për prerje të pastra 

me rendiment të mirë në prerje, motor 2-MIX ekonomik dhe 

miqësor për mjedisin.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

25 cm 1146 200 0000

30 cm 1146 200 0001

MS 192 C-E

30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 hp, 3,3 kg*. Sharrë me zinxhir e lehtë 

STIHL për të prerë dru zjarri. STIHL ErgoStart dhe pompa e  

karburantit sigurojnë një ndezje të thjeshtë dhe pa probleme, 

kapakë të depozitës së karburantit që hapen pa përdorur vegla 

për një furnizim të lehtë dhe të sigurt me karburant.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm** 1137 200 0113

35 cm** 1137 200 0116

MS 211

35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 hp, 4,3 kg*. E përshtatshme për të 

prerë dru zjarri. Tendosje e zinxhirit e montuar në anë, motor 

2-MIX që harxhon pak karburant dhe miqësor për mjedisin, 

çelës për modalitetin verë dhe dimër për një rendiment optimal 

në punë në të gjitha kushtet e motit, ritëm Picco 3/8" për një 

rendiment të mirë në prerje.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1139 200 0254

35 cm 1139 200 0247

  Shikoni tabelën në faqen 40 për versione të tjera.

MS 231

42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 hp, 4,9 kg*. E shkëlqyer për të prerë dru 

zjarri. Tendosje e zinxhirit e montuar në anë për tendosje të sigurt 

dhe të lehtë të zinxhirit, sistemi jetëgjatë i filtrit të ajrit për inter-

vale të gjata të pastrimit, kapakë të depozitës së karburantit  

që hiqen pa vegla për një furnizim të sigurt dhe të thjeshtë me 

karburant, motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1143 200 0216

35 cm 1143 200 0217

  Shikoni tabelën në faqen 40 për versione të tjera.

MS 251

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 4,9 kg*. I përshtatshëm për prerjen 

e druve të zjarrit në pyll. Tendosje e zinxhirit e montuar në anë, 

shtojcë prerëse .325” e dhëmbëzuar dhe jetëgjatë, mund të jetë 

e disponueshme me një shufër me gjatësi 40 cm për prerjen e 

trungjeve më të trasha të pemëve, motor 2-MIX ekonomik dhe 

miqësor për mjedisin.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1143 200 0326

40 cm 1143 200 0339

  Shikoni tabelën në faqen 40 për versione të tjera.

* Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës ** Përfshirë shufrën udhëzuese të lehtë

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Shumë vegla standarde STIHL janë të pajisura me tipare të 

veçanta komoditeti, të cilat mund të identifikohen nga shkronja 

“C” në emrin e produktit, p.sh. MS 150 C-E. “E”-ja nënkupton 

STIHL ErgoStart, zgjidhja veçanërisht komode për një ndezje 

pothuajse pa përpjekje. Një tipar tjetër rehatie te shumë nga 

sharrat tona me zinxhir është tendosja e shpejtë e zinxhirit  

(C-B) për një tendosje të lehtë të zinxhirit pa përdorur vegla.
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MS 211 me Picco Duro 3

35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 hp, 4,3 kg*. Motor 2-MIX ekonomik dhe 

miqësor për mjedisin. Sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, kapakë 

karburanti që hiqen pa vegla për furnizim të sigurt dhe të  

lehtë me karburant, i përshtatshëm për përdorim në dru  

me papastërti falë zinxhirit standard të sharrës prej karbiti  
3/8" Picco Duro 3 i përshtatur që në fabrikë.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1139 200 0295

MS 231 C-BE me Picco Duro 3

42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 hp, 5,2 kg*. I shkëlqyer për të ndërtuar 

me dru. Tendosje e shpejtë e zinxhirit për tendosje të sigurt 

dhe të lehtë të zinxhirit pa përdorur veglat, STIHL ErgoStart 

dhe pompa manuale e karburantit sigurojnë një ndezje pa 

vështirësi, zinxhiri i sharrës prej karbiti i montuar në fabrikë  

me 3/8" Picco Duro 3, që është e përshtatshme për të prerë  

dru të papastër.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1143 200 0220

MS 261 C-M me Rapid Duro 3

50,2 cm³, 2,9 kW/3,9 hp, 5,2 kg*. E shkëlqyer për punë në  

industrinë e ndërtimit. E pajisur në fabrikë me M-Tronic, siguron 

një rendiment optimal të motorit gjatë gjithë kohës, ndezje të 

lehtë falë pozicionit të ndezjes të pajisur në fabrikë me zinxhir 

sharre karbiti .325" Rapid Duro 3, shumë e përshtatshme për të 

prerë dërrasa të papastra të armaturës.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

37 cm 1141 200 0301

40 cm 1141 200 0302

Sharrat me zinxhir, me 
zinxhirë të llojit Picco Duro 3 
dhe Rapid Duro 3 

  Për ata që e përdorin me raste si edhe  

përdoruesit profesionalë

  Zinxhirë sharre me maja karbiti që rrinë  

të mprehur deri në katër herë më gjatë

  Veçanërisht të përshtatshëm për dru  

me papastërti

B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit M = M-Tronic

E = ErgoStart Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super

* Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës

** Pesha pa vajin e kabllos dhe zinxhirit, përfshirë shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës

MSE 210 C-BQ me Picco Duro 3

230 V, 2,1 kW, 4,6 kg**. Sharrë e re, e fuqishme elektrike me 

rendiment të lartë prerjeje dhe ergonomi të shkëlqyer për për-

dorim pa probleme. Tendosje e shpejtë e zinxhirit për tendosje 

të shpejtë dhe të sigurt të zinxhirit pa përdorur vegla, e pajisur 

në fabrikë me zinxhir sharre prej karbiti me 3/8" Picco Duro 3 

për të punuar në profesion.  

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1209 200 0007

Sharrat me zinxhir me  
benzinë për bujqësi dhe  
hortikulturë.

  Për fermerët, kopshtarët  

dhe profesionistët

  Për mirëmbajtjen e kopshtit, për të  

prerë dru zjarri dhe lëndë drusore.

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Emri Duro nënkupton zinxhirët e sharrave prej karbiti. Ato 

janë projektuar për të prerë dru të papastër dhe qëndrojnë  

të mprehur deri në katër herë më gjatë se zinxhirët e  

zakonshëm të sharrave, edhe pas kontakteve rastësore  

me tokën. Për më tepër lexoni faqen 55.

E RE

E RE
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M = M-Tronic

MS 271

50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 hp, 5,6 kg*. Për mbledhjen e druve  

të zjarrit. Motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin,  

sistemi jetëgjatë i filtrit të ajrit garanton një jetë të gjatë të filtrit, 

kapakë karburanti që hapen pa përdorur vegla për një furnizim 

të sigurt dhe të lehtë me karburant, akses i shpejtë në shërbim 

falë kapakut të pandërprerë të motorit.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

37 cm 1141 200 0352

40 cm 1141 200 0363

  Shikoni tabelën në faqen 42 për versione të tjera.

MS 291

55,5 cm³, 2,8 kW/3,8 hp, 5,6 kg*. E shkëlqyer për të prerë dru 

zjarri. Motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin, sistemi 

jetëgjatë i filtrit të ajrit garanton një jetë të gjatë të filtrit, kapakë 

karburanti që hapen pa përdorur vegla për një furnizim të sigurt 

dhe të lehtë me karburant, shtojcë prerjeje 3/8" për rendiment të 

shkëlqyer në prerje.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

37 cm 1141 200 0091

40 cm 1141 200 0092

  Shikoni tabelën në faqen 42 për versione të tjera.

MS 311

59,0 cm³, 3,1 kW/4,2 hp, 6,2 kg*. Për të prerë dru zjarri në 

parcela pemësh me densitet të mesëm. Model i riprojektuar 

me peshë 200 gram më të vogël, sistem i ri jetëgjatë i filtrit të 

ajrit, motor 2-MIX ekonomik, valvul dekomprimimi për një 

ndezje pa probleme.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

37 cm 1140 200 0204

40 cm 1140 200 0174

MS 391

64,1 cm³, 3,3 kW/4,5 hp, 6,2 kg*. E shkëlqyer për të prerë dru 

zjarri dhe për ndërtime me dru. Model i riprojektuar me peshë  

200 gram më të vogël, sistem i ri jetëgjatë i filtrit të ajrit, motor 

2-MIX ekonomik, valvul dekomprimimi për një ndezje pa probleme.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

37 cm 1140 200 0203

40 cm 1140 200 0184

 

Rroba mbrojtëse  

DYNAMIC VENT

E përbërë nga material që lejon  

qarkullimin e ajrit, për t’u përdorur  

posaçërisht në verë. Xhaketa dhe  

pantallonat kanë shumë vrima ventilimi.

>> Për më tepër në faqen 219 

E RE

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Nëse nuk do ta përdorni sharrën tuaj me zinxhir STIHL për  

një kohë të gjatë, duhet të veproni si më poshtë: Zbrazni  

depozitën e karburantit në një kontejner të miratuar. Më pas 

lëreni sharrën me zinxhir të punojë derisa të ndalojë vetë dhe 

të mos ketë më karburant në sistem. Hiqni zinxhirin e sharrës 

dhe shufrën udhëzuese dhe pastroni shtojcat e prerjes me  

Varioclean STIHL për të parandaluar që ajo të ngjisë. Mbushni 

lubrifikantin e zinxhirit. Ruajeni zinxhirin e sharrës në vend të 

thatë dhe mbrojeni nga dielli. Mbajeni larg pluhurit duke e  

ruajtur në një çantë ose një kuti për sharrën me zinxhir STIHL. 

Sigurohuni që të jetë e sigurt dhe larg aksesit të padëshiruar 

(p.sh. fëmijët).

Sharrat me zinxhir me  
benzinë për punë në pyje.

  E fuqishme, jetëgjatë dhe reaguese

  Projektuar për të kaluar çdo sfidë  

profesionale

  Për çdo veprimtari në pyll, prerje,  

heqje degësh dhe prerjen e trupave.

  Rendiment i lartë, peshë e ulët dhe  

komoditet i shkëlqyer gjatë punës

  Shumë modele janë të pajisur në fabrikë 

me një menaxhim motori plotësisht  

elektronik

MS 201

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 hp, 3,9 kg*. Sharra profesionale me 

zinxhir STIHL shumë e lehtë, ideale për krasitje. Motor 2-MIX  

ekonomik dhe miqësor për mjedisin, pajisur me dado në kapakun 

e rrotës së dhëmbëzuar për zëvendësim të shpejtë dhe të lehtë të 

zinxhirit, zinxhir 3/8" PS për rendiment të shkëlqyer në prerje.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm** 1145 200 0087

35 cm** 1145 200 0088

MS 241 C-M

42,6 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 4,7 kg*. E shkëlqyer për prerjen e 

druve të holla. E pajisur në fabrikë me M-Tronic, siguron rendiment 

optimal të motorit gjatë gjithë kohës, ndezje e lehtë falë një  

pozicioni ndezjeje, e pajisur me dado në kapakun e rrotës së 

dhëmbëzuar, motor 2-MIX ekonomik, zinxhir 3/8" PS për  

rendiment të shkëlqyer prerjeje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1143 200 0187

40 cm 1143 200 0188

  Shikoni tabelën në faqen 42 për versione të tjera.

* Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës

** Përfshirë shufrën udhëzuese të lehtë28 29
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MS 441 C-M

70,7 cm³, 4,2 kW/5,7 hp, 6,6 kg*. I përkryer për të prerë dru 

me densitet të mesëm dhe të lartë. E pajisur në fabrikë me  

M-Tronic, siguron rendiment optimal të motorit gjatë gjithë kohës 

dhe ndezje të lehtë falë një pozicioni të ndezjes, sistem jetëgjatë  

i filtrit të ajrit për intervale të gjata filtrimi, kapakë karburanti që 

hiqen pa vegla për furnizim të lehtë dhe të sigurt me karburant. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

40 cm 1138 200 0104

45 cm 1138 200 0105

50 cm 1138 200 0188

  Shikoni tabelën në faqen 44 për versione të tjera.

MS 440

70,7 cm³, 4,0 kW/5,4 hp, 6,3 kg*. E pajisur mirë për krasitje 

në pemë me densitet të mesëm dhe të lartë dhe gjithashtu për 

prerjen e trungjeve të mëdhenj. E disponueshme me pompë 

vaji me ushqyerje të kontrolluar, ndezje, kapakë të karburantit 

që hiqen pa vegla për një furnizim të shpejtë dhe të lehtë me 

karburant, kuti konvertimi në sharrë për shërbime emergjente. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

40 cm 1128 200 0122

45 cm 1128 200 0123

50 cm 1128 200 0111

MS 661 C-M

91,1 cm³, 5,4 kW/7,3 hp, 7,4 kg*. Sharra e konkursit të ri e 

përdorur në STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Sharrë e re 

për lëndë drusore të mëdha për punët më të vështira në pyll. 

M-Tronic garanton rendiment optimal të motorit gjatë gjithë 

kohës dhe ndezje e lehtë falë një pozicioni ndezjeje dhe funksi-

onit të ri butonit të ndalimit, pompë vaji me ushqim të kontrolluar 

dhe rendiment i lartë për nivele të larta qarkullimi, filtër i ri HD2 

me efekte filtrimi shumë të mira, motor 2-MIX ekonomik dhe 

miqësor për mjedisin.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 1144 200 0006

63 cm 1144 200 0009

71 cm** 1144 200 0011

MS 880

121,6 cm³, 6,4 kW/8,7 hp, 9,8 kg*. Sharra me zinxhir e prodhuar 

në seri më e fuqishme në botë. Valvula e dekomprimimit dhe 

STIHL ElastoStart sigurojnë një ndezje pa probleme të sharrës 

me zinxhir, filtri HD2 garanton një jetë të gjatë të filtrit, kapak të 

karburantit që hapet pa vegla për furnizim të sigurt dhe të lehtë 

me karburant.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

63 cm 1124 200 0000

75 cm 1124 200 0001

MS 461

76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 hp, 6,7 kg*. Sharrë me fuqi të lartë për 

pemë me densitet të mesëm dhe të lartë. Me motor 2-MIX  

ekonomik dhe miqësor për mjedisin, filtër HD2 me efekte të 

mira filtrimi, kapakë për karburantin që hiqen pa vegla për  

furnizim të sigurt dhe të lehtë me karburanti, shufër prerëse e 

ngritur për kontroll të lehtë të drejtimit të rënies.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

40 cm 1128 200 0409

45 cm 1128 200 0410

50 cm 1128 200 0416

  Shikoni tabelën në faqen 44 për versione të tjera.

MS 650

84,9 cm³, 4,8 kW/6,5 hp, 7,3 kg*. Sharrë e fuqishme për prerjen 

e lëndëve të mëdha drusore. Jetëgjatë dhe shumë e qëndrueshme, 

pompë vaji me ushqim të kontrolluar dhe rendiment të lartë për nive-

le të larta të rrjedhjes, valvul dekomprimimi dhe STIHL ElastoStart 

për një ndezje pa probleme të sharrës me zinxhir. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

45 cm 1122 200 0194

50 cm 1122 200 0206

Xhaketë dhe pantallona  

ADVANCE X-FLEX 

Xhaketa e prodhuar nga Schöffel  

enkas për STIHL, pantallonat shumë  

të lehta me mbrojtje nga prerja.

>> Për më tepër në faqen 224 

E RE

M = M-Tronic * Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës

** Shufër e lehtë Rollomatic ES

Paketë konvertimi MS 261 – Picco Super

Kuti konvertimi për një shtojcë më të shpejtë prerjeje (40 cm) 

për MS 261. Ideale për prerjen e pishave. Përmban: 1 shufër 

udhëzuese, 3 zinxhirë sharrash dhe një rrotë të dhëmbëzuar, 

20% më shumë fuqi prerëse se sa shtojca Rapid Super, me 

rrotë të dhëmbëzuar gjithashtu të përshtatshme për MS 260.

Nr. i porosisë 0000 007 1900,  

E RE

E RE

30 31
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MS 192 T

30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 hp, 3,1 kga. Ndezje pa probleme falë 

ndezjes së kontrolluar me mikroprocesor. Tendosje e zinxhirit e 

montuar në anë për një tendosje të sigurt dhe të lehtë të zinxhirit, 

shufra udhëzuese me peshë të lehtë ul më tej peshën, kapaku i  

karburantit që hiqet pa përdorur vegla për një furnizim të shpejtë 

dhe të lehtë me karburant.b

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cmc 1137 200 0114

35 cmc 1137 200 0118

  Shikoni tabelën në faqen 44.

MS 201 T

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 hp, 3,7 kga. Instrument preciz për  

pylltarëtb. Motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin,  

i pajisur me dado në kapakun e rrotës së dhëmbëzuar për 

zëvendësim të shpejtë dhe të lehtë të zinxhirit, shufra udhëzue-

se me peshë të vogël ul më tepër peshën e përgjithshme.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cmc 1145 200 0013

35 cmc 1145 200 0010

Sharra për pylltarët

  Sharra të veçanta me zinxhir me peshë  

të lehtë

  Për të prerë pemë dhe për të krasitur 

kurorën

  Me përdorim preciz

  Ergonomi optimale

  Sharrë me zinxhir me bateri për t’u përdo-

rur në zona të ndjeshme nga zhurma

MS 150 TC-E

23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 hp, 2,6 kga. Sharra STIHL më e lehtë 

për pylltarë**. E lehtë për t’u drejtuar falë gravitetit të ulët në 

qendër, pompës manuale të karburantit dhe STIHL ErgoStart 

garanton ndezje të lehtë, e pajisur në fabrikë me zinxhir  

Picco Mirco 1/4" për një prerje të drejtë.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

25 cm 1146 200 0002

30 cm 1146 200 0003

a  Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose 

zinxhirin e sharrës

c  Përfshirë shufrën udhëzuese të lehtë
d  Pesha me përjashtim të baterisë, përfshirë 

shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrësb  E projektuar posaçërisht për të punuar në mes të 

degëve të pemëve dhe duhet të përdoret vetëm  

nga një pylltar i trajnuar.

B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super

E = ErgoStart T = Doreza e sipërme

Sharra për gdhendje

  Sharra të veçanta me zinxhir për 

gdhendësit e drurit, pylltarët dhe rritësit  

e druve frutore.

  Ideale për prerje precize dhe konturë  

të lëmuara.

  Veçanërisht e lehtë, lehtësisht e mano-

vrueshme dhe me dridhje të pakta.

  Zmbrapsje shumë të ulëta

  Shinë e re gdhendëse STIHL me shënjime

MS 192 C-E

30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 hp, 3,3 kga. Ndezje shumë e lehtë falë 

ndezjes së kontrolluar me mikroprocesor dhe STIHL ErgoStart. 

Tendosje e zinxhirit e montuar në anë për tendosje të sigurt 

dhe të lehtë të zinxhirit, pajisur me shufër udhëzuese të re 

STIHL për gdhendje dhe zinxhir 1/4" RMS për punë precize  

dhe të sigurta.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1137 200 0186

MS 201

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 hp, 3,9 kga. Sharrë për gdhendje me 

një sistem kundër dridhjeve STIHL të përshtatur posaçërisht 

për udhëzim dhe gdhendje precize me sharrën me zinxhir.  

Motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin, STIHL  

ElastoStart për një ndezje të lehtë të sharrës me zinxhir,  

pajisur me shufër udhëzuese të re STIHL për gdhendje dhe 

zinxhir 1/4" RMS për punë precize dhe të sigurt.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1145 200 0095

MSA 200 C-BQ

Sharrë me zinxhir me bateri me më tepër fuqi për përdorim të 

lëvizshëm në zona të ndjeshme ndaj zhurmës, nuk nevojitet 

mbrojtëse për veshët. Tendosje e shpejtë STIHL e zinxhirit,  

fren i zinxhirit QuickStop Super, kapak karburanti që hiqet pa 

vegla, me shufër udhëzuese të re për gdhendje dhe zinxhir 

sharre të posaçëm 1/4" PM3, pesha 3,3 kgd. 

MSA 200 C-BQ me shufër udhëzuese dhe zinxhir sharre

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1251 200 0010

E REE disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!
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Sharrë për shërbime 
emergjence

  Për punime emergjence dhe shuarjen  

e zjarrit

  Zinxhir sharre i posaçëm me shtresë  

aliazhi karbiti

  Rendiment fantastik në diapazon  

xhirosh mesatare. 

MS 461-R

76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 hp, 7,2 kg*. Për punime emergjence 

dhe shuarjen e zjarrit. Përdorim shtesë për rregullim të shpejtë 

dhe të lehtë të thellësisë së prerjes, dorezë e madhe e ndezësit 

dhe valvul dekomprimimi për ndezje të sigurt dhe të lehtë të 

sharrës me zinxhir, zinxhir i posaçëm sharre i shtresëzuar me 

pllaka karbiti rezistente ndaj përplasjes.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 1128 200 0452

Aksesorët për sharrën për shërbime emergjence

Shufër udhëzuese STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm 

(me hundëz të zëvendësueshme të shufrës) (nuk janë paraqitur  

në figura)

Nr. i porosisë 3003 002 9421,  

Rapid Duro R (zinxhiri sharre i veçantë) (nuk janë paraqitur në figura)

Nr. i porosisë 3944 000 0072

Syze sigurie ULTRASONIC (e qartë)

Nr. i porosisë 0000 884 0330,  

*  Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese  

ose zinxhirin e sharrës

**  Pesha pa vajin e kabllos dhe zinxhirit, përfshirë 

shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Ndryshe nga sharrat e zakonshme me zinxhir, sharrat e po-

saçme për shërbime emergjence zakonisht përdoren për 

prerje brenda materialit të punës. Kjo nënkupton se hundëza 

e shufrës së përparme është e futur në materialin që do të 

pritet. Kufizuesi i thellësisë së prerjes ju lejon që të përcakto-

ni me saktësi thellësinë e dëshiruar të prerjes.

Sharrë elektrike me zinxhir

  Për profesionistët, fermerët dhe  

përdoruesit e rastësishëm.

  Motorë të fuqishëm elektrikë me  

rendiment të lartë në prerje 

  Veçoritë praktike

  Ndizet dhe fiket duke shtypur një buton

MSE 170 C-Q

230 V, 1,7 kW, 4,2 kg**. Sharrë e re elektrike me zinxhir me 

rendiment të përmirësuar të prerjes. Ergonomi shumë e mirë 

për të punuar më qetë, fren zinxhiri QuickStop Super, dorezë e 

butë për një kapje të mirë dhe punë komode, kapak i depozitës 

së vajit që hiqet pa përdorur vegla për një mbushje të sigurt dhe 

të lehtë me vaj zinxhiri, mbrojtje nga mbingarkesa.  

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1209 200 0008

35 cm 1209 200 0004

  Shikoni tabelën në faqen 46 për versione të tjera.

MSE 190 C-Q

230 V, 1,9 kW, 4,4 kg**. E shkëlqyer për ndërtim dhe prerjen 

e druve të zjarrit me një rendiment të përmirësuar në prerje.  

Ergonomi optimale për punë pa probleme, fren zinxhiri  

QuickStop Super, zinxhiri i sharrës ndalon menjëherë kur  

lëshoni dorezën e pasme, dorezë e butë për një kapje të mirë 

dhe punë të rehatshme, mbrojtje nga mbingarkesa.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1209 200 0010

35 cm 1209 200 0005

R = Sharrë për shërbime emergjence

B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit

Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super

E RE

E RE

MSE 210 C-BQ

230 V, 2,1 kW, 4,6 kg**. Sharrë e re, e fuqishme elektrike me 

rendiment të lartë prerjeje dhe ergonomi të shkëlqyer për për-

dorim pa probleme. Tendosje e shpejtë e zinxhirit për tendosje 

të sigurt dhe të shpejtë të tij pa përdorur vegla, dorezë e butë 

për punë të rehatshme, fren zinxhiri QuickStop Super, kapak i 

depozitës që hiqet pa vegla për mbushje të sigurt dhe të lehtë 

të vajit të zinxhirit, mbrojtëse nga mbingarkesa.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1209 200 0013

35 cm 1209 200 0002

E RE

E RE
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MSE 220 C-Q

230 V, 2,2 kW, 6,2 kga. Për të ndërtuar me dru. Tendosje  

e zinxhirit e montuar në anë, fren zinxhiri QuickStop Super,  

kontroll i plotë elektronik i funksioneve të motorit.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

40 cm 1207 200 0056

45 cm 1207 200 0079

B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit

Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super

Sharrë me zinxhir me bateri

  Për ata që e përdorin me raste,  

kopshtarët dhe profesionistët

  Ideale për t’u përdorur në zona të  

ndjeshme ndaj zhurmës dhe hapësira  

të mbyllura

  Për prerjen e druve të zjarrit dhe  

mirëmbajtjen së pronës 

MSA 160 C-BQ

Sharrë me zinxhir me bateri për përdorim të lëvizshëm në zona 

të ndjeshme ndaj zhurmës, nuk nevojitet mbrojtëse për veshët. 

Tendosje e shpejtë e zinxhirit STIHL, fren zinxhiri QuickStop  

Super, kapak i depozitës së karburantit që hiqet pa vegla,  

shtojcë prerëse me rendiment të lartë e optimizuar për sharrat 

me zinxhir me bateri, pesha 3,2 kgb.

MSA 160 C-BQ me shufër udhëzuese dhe zinxhir sharre

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

25 cm 1250 200 0017

30 cm 1250 200 0012

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 

dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 

nga faqja 17.

a  Pesha pa vajin e kabllos dhe zinxhirit, përfshirë shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës
b  Pesha me përjashtim të baterisë, përfshirë shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës
c Pesha me bateri, pa karikues

Aksesorët për sharrat  
me zinxhir

  Aksesorët për sharrat me zinxhir

  Për ta bërë punën më të lehtë

  Këllëfë me shufër me gjatësi të ndryshme

  Çantë transporti ose kuti e sharrës me 

zinxhir për transport më të lehtë

  Veglat dhe këmbalecët

  Aksesorë të tjerë të radhitur  

nga faqja 198

Medalje  
ari për  
risinë në  
vitin 2011

MSA 200 C-BQ

Sharrë me zinxhir me bateri me më tepër fuqi për përdorim të 

lëvizshëm në zona të ndjeshme ndaj zhurmës, nuk nevojitet 

mbrojtëse për veshët. Tendosje e shpejtë e zinxhirit STIHL, fren 

zinxhiri QuickStop Super, kapak i depozitës së karburantit që 

hiqet pa përdorur vegla, shtojcë prerëse me rendiment të lartë 

e optimizuar për sharrat me zinxhir me bateri, pesha 3,3 kgb.

MSA 200 C-BQ me shufër udhëzuese dhe zinxhir sharre

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

30 cm 1251 200 0000

35 cm 1251 200 0001

Set MSA 200 C-BQ me shufër udhëzuese dhe zinxhir sharre,  

AP 180 dhe AL 300, 5,0 kgc

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

35 cm 1251 200 0003

Medalje 
argjendi për 
risinë në  
vitin 2013
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Këllëfë për sharrat  

e pylltarëve

Për MS 150 T, MS 192 T,  

MS 200 T dhe MS 201 T. Put-

hitet mire në vend mbi kapa-

kun e rrotës së dhëmbëzuar. 

Mbulon dhëmbët e parakolpit.

Gjatësi e shufrës deri në 35 cm

Nr. i porosisë 0000 792 9160

Gjatësi e shufrës deri në 40 cm

Nr. i porosisë 0000 792 9161

Zgjatime të këllëfit

30 cm i gjatë, për shufrat  

më të gjata se 90 cm.  

Nr. i porosisë 0000 792 9140

Çanta e sharrës me 

zinxhir

Për të ruajtur dhe transportu-

ar të gjitha llojet e sharrave 

me zinxhir me gjatësi shufre 

deri në 45 cm (jo të përsh-

tatshme për MSE më të 

madhe se 45 cm, MS 661 

C-M dhe MS 880).

Nr. i porosisë 0000 881 0508

Kutia e sharrës me 

zinxhir

Për të ruajtur dhe transportuar 

të gjitha llojet e sharrave me 

zinxhir me gjatësi shufre deri 

në 45 cm (jo të përshtatshme 

për MSE më të madhe se  

45 cm, MS 441, MS 441 C-M, 

MS 461, MS 661 C-M dhe 

MS 880).

Nr. i porosisë 0000 900 4008

Çantë veglash

Për tendosjen e zinxhirit dhe 

ndërrimin e zinxhirit, shufrës 

dhe kandeletës.

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 19a

Nr. i porosisë 1119 890 3405

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 19 – 13b

Nr. i porosisë 1129 890 3401

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 19 – 16c

Nr. i porosisë 0000 890 3400

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 16  und 13d

Nr. i porosisë 0000 890 3402

Vegël multifunksionale

Vegël cilësore praktike multi-

funksionale në një kuti të 

fortë plastike. Kaçavidë me 

kokë të sheshtë 3,5 mm për 

rregullimet e karburatorit 

dhe për të pastruar kanalet, 

kaçavidë Torx® TX 27, xhep 

najloni me lak për rripin.

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 19 – 13b

Nr. i porosisë 0000 881 5501

Përmasa përgjatë sipërfaqeve 

të sheshta 19 – 16c

Nr. i porosisë 0000 881 5502
Kabllo zgjatimi

15 m, rezistent ndaj vajrave. 

Projektuar për ngarkesa  

mekanike të mëdha dhe  

përdorim të rregullt në  

ambiente të jashtme.

Nr. i porosisë 0000 881 5415

Karburantet, veglat e dorës 

dhe aksesorët për punimet 

në pyje mund t’i gjeni nga 

faqja 192 e në vazhdim.

Syze mbrojtëse  

SUPER FIT

Versioni në ngjyrë të kuqe për 

shikueshmëri të rritur të laze-

rit të ri STIHL 2-në-1 në kus-

hte jo të favorshme ndriçimi. 

Sipërfaqe e jashtme dhe e 

brendshme rezistente ndaj 

gërvishtjeve, asnjëherë nuk 

vishen me avull, EN 166.

Nr. i porosisë 0000 884 0345

Lazer 2-në-1*** dhe mbajtësja 

Mbajtëse 1130 

Për MS 017, MS 170,  

MS 170-D, MS 018, MS 180

Nr. i porosisë 1130 791 5400

Mbajtëse 1139 

Për MS 171, MS 181, MS 211,  

të gjitha variantet e modelit

Nr. i porosisë 1139 791 5400

Mbajtëse 1127 

Për MS 029, MS 290, MS 310, 

MS 039, MS 390

Nr. i porosisë 1127 791 5400

Mbajtëse 1143 

Për MS 231, MS 241, MS 251,  

të gjitha variantet e modelit  

përveç VW

Nr. i porosisë 1143 791 5400

Mbajtëse 1121 

Për MS 026, MS 260, të gjitha  

variantet e modelit përveç VW

Nr. i porosisë 1121 791 5400

Mbajtëse 1141 

Për MS 261, MS 271, MS 291,  

të gjitha variantet e modelit  

përveç VW

Nr. i porosisë 1141 791 5400

Mbajtëse 1144 

Për MS 661 C-M, të gjitha variantet 

e modelit

Nr. i porosisë 1144 791 5400

Tregues i drejtimit të prerjes 

dhe udhëzues i prerjes në një 

pajisje. Për prerjen e copave të 

shkurtra të druve pa matje të 

ndërlikuara, mund të përdoret 

si tregues i drejtimit të prerjes 

për të kontrolluar prerjet dhe 

drejtimin e prerjes, video de-

monstruese në DVD. Zgjidhni 

mbajtësen e përshtatshme  

për sharrën tuaj me zinxhir.

Lazer 2-në-1*** 

Nr. i porosisë 0000 400 0200

Këshillë profesionale nga STIHL:

Përveç shufrës së prerjes, të cilën sharrat me zinxhirë STIHL e mbajnë në punë  

si linjë kufizuese mbi folenë e ventilatorit dhe kapak, rrezja lazer e projektuar në 

tokë lejon një kontroll edhe më efikas të drejtimit të rënies. Gjithashtu mund të  

përdorni lazerin 2-në-1 si udhëzues prerjeje që ju kursen kohën kur prisni dru zjarri.

*  Numrat për porosinë e pjesëve për shufrat udhëzuese, për detaje të 

mëtejshme konsultohuni me përmbledhjen nga faqja 58 e në vazhdim

**  Gjithashtu për 3005 000 4721/50 cm

*** Mbajtësja nuk përfshihet

Këllëfët

Gjatësia e këllëfit

Deri në 25 cm 0000 792 9170

Deri në 35 cm 0000 792 9171 0000 792 9172

Deri në 37 cm 0000 792 9174

Deri në 45 cm 0000 792 9173 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

Deri në 55 cm     0000 792 9176**     0000 792 9176**

Deri në 63 cm 0000 792 9177 0000 792 9177

Deri në 75 cm 0000 792 9178 0000 792 9178

Deri në 90 cm 0000 792 9179 0000 792 9179
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a Nga MS 261 e lart c Për MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
b Për të gjitha sharrat me zinxhir përveç c dhe d d Për MS 150, MS 201, MS 201 T

Këmbalec prej druri

Modeli me peshë të lehtë. 

Për të prerë dru zjarri me  

lehtësi, ngarkesa maksimale 

70 kg.

Nr. i porosisë 0000 881 4602

Këmbalec metali

Model i fortë. I lyer me ngjyrë 

gri, zinxhir me tendosje me 

susta siguron trungun për 

prerje, ngarkesa maksimale 

100 kg.

Nr. i porosisë 0000 881 4607

Këmbalec për prerje 

tërthore

Për sharrat me zinxhirë deri  

në serinë STIHL MS 362 C-M 

dhe sharrat elektrike me zinxhir. 

Metalike, lyer në ngjyrë gri, 

gjatësia maksimale e shufrës 

37 cm, ngarkesa 100 kg.

Nr. i porosisë 0000 881 4606

Këmbalec SMART 

HOLDER

Për përpunimin e drurit me 

diametër 25-230 mm. I 

përbërë nga metali, mund të 

çmontohet duke liruar dy da-

dot flutura, ngarkesa 60 kg.

Nr. i porosisë 0000 881 4605

38 39
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

  

 E pajisur sipas standardit B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit M =  M-Tronic a PMM3: Picco Micro Mini 3 d PD3: Picco Duro 3

 (aksesor) që mund të montohet më vonë E = ErgoStart Q =  Fren i zinxhirit QuickStop Super b PM3: Picco Micro 3 e RD3: Rapid Duro 3
3/8" P PMM3: Picco Micro Mini 3  

(shtojcë me prerje të ngushtë)

c RM3: Rapid Micro 3

Sharrë me zinxhir me benzinë për prerjen e druve të zjarrit dhe mirëmbajtjen e pronës suaj

MS 170 1130 200 0296 30 30,1 1,2/1,6 – – 4,1** 3,4 100 111 5,2/5,5 – 3/8" P PMM3a – – – – – – – – – 2-MIX –

MS 171 1139 200 0206 30 31,8 1,3/1,8 – – 4,3** 3,3 99 112 4,0/4,5 – 3/8" P PMM3a – – – – – – 2-MIX –

MS 181
1139 200 0162

1139 200 0147

30

35
31,8 1,5/2,0 – – 4,3** 2,9 100 112 3,5/3,0 – 3/8" P PMM3a – – – – – – 2-MIX –

MS 181 C-BE
1139 200 0160

1139 200 0161

30

35
31,8 1,5/2,0 – – 4,6** 3,1 100 112 3,5/3,0 – 3/8" P PMM3a – – – – – – 2-MIX –

MS 150 C-E 
1146 200 0000

1146 200 0001

25 

30
23,6 1,0/1,3 – – 2,8** 2,8 97 110 4,9/4,9 – 1/4" P PM3b – – – – – – – – 2-MIX –

MS 192 C-E 
1137 200 0113

1137 200 0116

30

35
30,1 1,3/1,8 – – 3,3** 2,5 99 112 3,0/3,2 – 3/8" P PMM3a – – – – – – – – –

MS 211
1139 200 0254

1139 200 0247

30

35
35,2 1,7/2,3 – – 4,3** 2,5 100 113 3,5/3,5 – 3/8" P PM3b – – – – – – 2-MIX –

MS 211 C-BE
1139 200 0253

1139 200 0249

30

35
35,2 1,7/2,3 – – 4,6** 2,7 100 113 3,5/3,5 – 3/8" P PM3b – – – – – – 2-MIX –

MS 230
1123 200 0564

1123 200 0565

30 

35
45,4 2,0/2,7 – – 4,6** 2,3 101 111 6,4/7,0 – 3/8" P PM3b – – – – – – – – – –

MS 231
1143 200 0216

1143 200 0217

30

35
42,6 2,0/2,7 – – 4,9** 2,4 102 113 3,5/3,5 – 3/8" P PM3b – – – – – 2-MIX –

MS 231 C-BE
1143 200 0218

1143 200 0219

30

35
42,6 2,0/2,7 – – 5,2** 2,6 102 113 3,5/3,5 – 3/8" P PM3b – – – – – 2-MIX –

MS 250
1123 200 0568

1123 200 0569

30 

35
45,4 2,3/3,1 – – 4,6** 2,0 99 111 5,7/6,8 – 3/8" P PM3b – – – – – – – – – –

MS 251
1143 200 0326

1143 200 0339

35

40
45,6 2,2/3,0 – – 4,9** 2,2 102 113 3,9/3,9 – .325" RM3c – – – – – 2-MIX –

MS 251 C-BE
1143 011 3061

1143 200 xxxx

30 

35
45,6 2,2/3,0 – – 5,2** 2,4 102 112 4,0/4,0 – 3/8" P PM3b – – – – – 2-MIX –

MS 251 C-BEQ
1143 200 0363

1143 200 0340

35

40
45,6 2,2/3,0 – – 5,3** 2,4 102 113 3,9/3,9 – .325" RM3c – – – – 2-MIX –

Sharrat me zinxhir me Picco Duro 3 dhe Rapid Duro 3 

MS 211  

me zinxhir sharre Picco Duro 3
1139 200 0295 35 35,2 1,7/2,3 – – 4,3** 2,5 100 113 3,5/3,5 – 3/8" P PD3d – – – – – – 2-MIX –

MS 231 C-BE  

me zinxhir sharre Picco Duro 3
1143 200 0220 35 42,6 2,0/2,7 – – 5,2** 2,6 102 113 3,5/3,5 – 3/8" P PD3d – – – – – 2-MIX –

MS 261 C-M  E RE  

me zinxhir sharre Rapid Duro 3

1141 200 0301

1141 200 0302

37

40
50,2 2,9/3,9 – – 5,2** 1,8 104 116 3,5/3,5 – .325" RD3e – – – – – 2-MIX

MSE 210 C-BQ  E RE 

me zinxhir sharre Picco Duro 3
1209 200 0007 35 – – 230 2,1 4,6*** – 93 104 3,4/4,2 4,0 3/8" P PD3d – – – – – – – – – – –

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!

Kuti e çmontueshme: Tendosje e shpejtë e zinxhirit  

e disponueshme për MS 170, MS 180, MS 210, MS 230, MS 250: 

Nr. i porosisë 1123 007 1008

Kuti e çmontueshme: Tendosje e shpejtë e zinxhirit  

e disponueshme për MS 171, MS 181, MS 211: 

Nr. i porosisë 1139 007 1000

Kuti e çmontueshme: Tendosje e shpejtë e zinxhirit  

e disponueshme për MS 231, MS 251: 

Nr. i porosisë 1143 007 1005

*  Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia reale e shufrës mund 

të jetë më e vogël se sa gjatësia e deklaruar e saj. Më shumë shtojca 

prerëse të disponueshme nga faqja 58 e në vazhdim

** Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës ****  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

***   Pesha pa vajin e kabllos dhe zinxhirit, përfshirë shufrën udhëzuese 

dhe zinxhirin e sharrës

***** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

Sharrat me zinxhir me benzinë për bujqësi dhe hortikulturë

MS 271
1141 200 0352

1141 200 0363

37

40
50,2 2,6/3,5 5,6 2,2 103 115 4,5/4,5 .325" RM3a – – – – – – – – – 2-MIX –

MS 271 C-BE
1141 200 0354

1141 200 0364

37

40
50,2 2,6/3,5 6,2 2,4 103 115 4,5/4,5 .325" RM3a – – – – – – – – 2-MIX –

MS 291
1141 200 0091

1141 200 0092

37

40
55,5 2,8/3,8 5,6 2,0 103 116 4,5/4,5 3/8" RM3a – – – – – – – – – 2-MIX –

MS 291 C-BE
xxxx 

xxxx

37

40
55,5 2,8/3,8 6,2 2,2 103 116 4,5/4,5 3/8" RM3a – – – – – – – – 2-MIX –

MS 291 C-BEQ
1141 200 0095

1141 200 0096

37

40
55,5 2,8/3,8 6,3 2,3 103 116 4,5/4,5 3/8" RM3a – – – – – – – 2-MIX –

MS 311
1140 200 0204

1140 200 0174

37

40
59,0 3,1/4,2 6,2 2,0 105 117 4,0/4,0 3/8" RMb – – – – – – – 2-MIX –

MS 391
1140 200 0203

1140 200 0184

37

40
64,1 3,3/4,5 6,2 1,9 105 117 4,0/4,0 3/8" RMb – – – – – – – 2-MIX –

Sharrat me zinxhir me benzinë për punë në pyje

MS 201
1145 200 0087

1145 200 0088

30

35
35,2 1,8/2,4 3,9 2,2 98 112 2,6/2,7 3/8" P PSc – – – – – – – – – 2-MIX –

MS 241 C-M
1143 200 0187

1143 200 0188

35

40
42,6 2,2/3,0 4,7 2,1 102 114 2,9/2,9 3/8" P PSc – – – – – – 2-MIX

MS 241 C-BEM
1143 200 0189 

1143 200 0190

35

40
42,6 2,2/3,0 5,0 2,3 102 114 2,9/2,9 3/8" P PSc – – – – – – 2-MIX

MS 241 C-MQ
1143 200 0191 

1143 200 0192

35

40
42,6 2,2/3,0 4,8 2,2 102 114 2,9/2,9 3/8" P PSc – – – – – 2-MIX

MS 241 C-M VW
1143 200 0193 

1143 200 0194

35

40
42,6 2,2/3,0 4,9 2,2 102 114 2,9/2,9 3/8" P PSc – – – – 2-MIX

MS 260
1121 200 0254

1121 200 0255

37

40
50,2 2,6/3,5 4,8 1,8 99 111 3,6/4,1 .325" RSd – – – – – – – – – – –

MS 361
1135 200 0049

1135 200 0050

37

40
59,0 3,4/4,6 5,6 1,6 101 113 2,9/3,6 3/8" RSd – – – – – – – – – – –

MS 440

1128 200 0122

1128 200 0123

1128 200 0111

40

45

50

70,7 4,0/5,4 6,3 1,6 101 112 4,2/4,5 3/8" RSd – – – – – – – – – –

 E pajisur sipas standardit B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super a RM3: Rapid Micro 3 c PS: Picco Super 

 (aksesor) që mund të montohet më vonë E = ErgoStart V = Ngrohja e karburatorit elektrik b RM: Rapid Micro d RS: Rapid Super

M = M-Tronic W = Doreza të ngrohura me elektricitet
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*  Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia reale e shufrës mund 

të jetë më e vogël se sa gjatësia e deklaruar e saj. Më shumë shtojca 

prerëse të disponueshme nga faqja 58 e në vazhdim

** Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës

*** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

**** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

Modelet shtesë R

42 43
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

Sharrat me zinxhir me benzinë për punë në pyje

MS 441 C-M

1138 200 0104  

1138 200 0105

1138 200 0188

40

45

50

70,7 4,2/5,7 6,6** 1,6 105 117 3,1/3,3 3/8" RSb – – – – – – 2-MIX

MS 441 C-MQ 
1138 200 0262  

1138 200 0255

40

45
70,7 4,2/5,7 6,8** 1,6 105 117 3,9/3,9 3/8" RSb – – – – – 2-MIX

MS 441 C-M W
1138 200 0106  

1138 200 0107

40

45
70,7 4,2/5,7 6,7** 1,6 105 117 3,1/3,3 3/8" RSb – – – – – 2-MIX

MS 461

1128 200 0409  

1128 200 0410 

1128 200 0416

40

45

50

76,5 4,4/6,0 6,7** 1,5 105 117 4,0/3,8 3/8" RSb – – – – – – – 2-MIX –

MS 461-VW 
1128 200 0411  

1128 200 0412

40

45
76,5 4,4/6,0 6,8** 1,5 105 117 4,0/3,8 3/8" RSb – – – – – 2-MIX –

MS 650
1122 200 0194  

1122 200 0206

45

50
84,9 4,8/6,5 7,3** 1,5 100 112 6,7/6,7 3/8" RSb – – – – – – – – – –

MS 661 C-M  E RE 

1144 200 0006

1144 200 0009

1144 200 0011

50

63

71

91,1 5,4/7,3 7,4** 1,4 105 118 5,5/5,5 3/8" RSb – – – – – – – 2-MIX

MS 880
1124 200 0000

1124 200 0001

63

75
121,6 6,4/8,7 9,8** 1,5 103 119 8,9/8,9 .404" RSb – – – – – – – – – –

Sharra për pylltarët

MS 150 TC-E 
1146 200 0002

1146 200 0003

25

30
23,6 1,0/1,3 2,6** 2,6 97 110 4,9/4,9 1/4" P PM3c – – – – – – – – – – 2-MIX –

MS 192 T 
1137 200 0114

1137 200 0118

30

35
30,1 1,3/1,8 3,1** 2,4 97 112 2,9/3,1 3/8" P PMM3d – – – – – – – – – – – –

MS 192 TC-E
1137 200 0115

1137 200 0117

30

35
30,1 1,3/1,8 3,2** 2,5 97 112 2,9/3,1 3/8" P PMM3d – – – – – – – – – – –

MS 201 T
1145 200 0013

1145 200 0010

30

35
35,2 1,8/2,4 3,7** 2,1 98 112 3,5/3,1 3/8" P PS3e – – – – – – – – – 2-MIX –

Sharra për gdhendje

MS 192  C-E 1137 200 0186 30 30,1 1,3/1,8 3,3** 2,5 99 112 4,6/4,6 1/4" RMSf – – – – – – – – – – – –

MS 201 1145 200 0095 30 35,2 1,8/2,4 3,9** 2,2 98 112 4,8/4,8 1/4" RMSf – – – – – – – – – – 2-MIX –

MSA 200  C-BQ  E RE 1251 200 0010 30 – – 3,3*** 3,3 84 95 4,5/4,0 1/4" PM3c – – – – – – – – – – – – – –

Sharra për shërbime emergjence

MS 461-R  E RE 1128 200 0452 50 76,5 4,4/6,0 7,2** 1,6 105 117 5,8/5,3 3/8" RDRg – – – – – – – – – 2-MIX –

E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

 E pajisur sipas standardit B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit T = Doreza e sipërme a Çmimi pa bateri dhe karikues

 (aksesor) që mund të montohet më vonë E = ErgoStart Q =  Fren i zinxhirit QuickStop Super b RS: Rapid Super
3/8" P PMM3: Picco Micro Mini 3  

(shtojcë me prerje të ngushtë)

M = M-Tronic V =  Ngrohja e karburatorit elektrik c PM3: Picco Micro 3

R = Sharrë për shërbime emergjence W = Doreza të ngrohura me elektricitet d PMM3: Picco Micro Mini 3
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e PS3: Picco Super 3 *   Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia reale e shufrës 

mund të jetë më e vogël se sa gjatësia e deklaruar e saj. Më shu-

më shtojca prerëse të disponueshme nga faqja 58 e në vazhdim

***    Pesha me përjashtim të baterisë, përfshirë shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës
f RMS: Rapid Micro Special ****   Pesha me bateri, pa karikues
g RDR: Rapid Duro R (zinxhiri sharre i veçantë) *****  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

**  Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës ****** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2
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Motosharra dhe krasitës në lartësi

Sharrë elektrike me zinxhir

MSE 170 C-Q  E RE 
1209 200 0008

1209 200 0004

30

35
230 1,7 4,2** 92 103 2,9/3,4 0,4 3/8" P PMM3c – –

MSE 170 C-BQ  E RE 
1209 200 0009

1209 200 0000

30

35
230 1,7 4,3** 92 103 2,9/3,4 4,0 3/8" P PMM3c – –

MSE 190 C-Q  E RE 
1209 200 0010

1209 200 0005

30

35
230 1,9 4,4** 92 103 2,9/3,4 1,8 3/8" P PM3d – –

MSE 210 C-BQ  E RE 
1209 200 0013

1209 200 0002

30

35
230 2,1 4,6** 93 104 3,4/4,2 4,0 3/8" P PM3d – –

MSE 220 C-Q
1207 200 0056

1207 200 0079

40

45
230 2,2 6,2** 95 108 2,3/ 2,5 4,0 3/8" RS3e – – f – – – –

Sharrë me zinxhir me bateri

MSA 160 C-BQ
1250 200 0017 

1250 200 0012

25 

30
– – 3,2*** 83 94 2,0/2,0 – 1/4" P PM3d – – – –

MSA 200 C-BQ
1251 200 0000 

1251 200 0001

30 

35
– – 3,3*** 84 95 4,5/4,0 – 1/4" P PM3d – – – –

Set MSA 200 C-BQ  

me AP 180 + AL 300
1251 200 0003 35 – – 5,0**** 84 95 4,5/4,0 – 1/4" P PM3d – – – –

 E pajisur sipas standardit B = Tendosje e shpejtë e zinxhirit a E disponueshme nga pranvera e vitit 2014 *        Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia reale e shufrës  

mund të jetë më e vogël se sa gjatësia e deklaruar e saj. Më shumë 

shtojca prerëse të disponueshme nga faqja 58 e në vazhdim

 (aksesor) që mund të montohet më vonë Q = Fren i zinxhirit QuickStop Super b  Çmimi pa bateri dhe karikues
3/8" P PMM3: Picco Micro Mini 3  

(shtojcë me prerje të ngushtë)

c PMM3: Picco Micro Mini 3
d PM3: Picco Micro 3 **    Pesha pa vajin e kabllos dhe zinxhirit, përfshirë shufrën udhëzuese 

dhe zinxhirin e sharrëse RS3: Rapid Super 3
f  Fren zbutës elektrodinamik
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Kuti e çmontueshme: Tendosje e shpejtë e zinxhirit  

e disponueshme për MSE 140, MSE 160, MSE 180:  

Nr. i porosisë 1208 007 1000

*** Pesha me përjashtim të baterisë, përfshirë shufrën udhëzuese dhe zinxhirin e sharrës

**** Pesha me bateri, pa karikues

***** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

****** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

STIHL ka pajisjet e duhura  

për çdo nevojë: bateri me  

kapacitete të ndryshme,  

si dhe ngarkues të ndryshëm  

dhe ngarkues të shpejtë.

>> Për më tepër në faqen 17 

Bateritë që  
disponojmë

nga faqja 17  

e në vazhdim
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Motosharra dhe krasitës në lartësi
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Krasitësit me shkop  
dhe aksesorët

  Të disponueshme si pajisje me benzinë, 

elektrike ose me bateri

  Për krasitjen e shkurreve

  Për prerjen e pemëve të larta frutore

  Deri në pesë metra

  Rripa sigurie për punë më pak të lodhshme

  Mbrojtëse për kokën e montueshme  

me kënd

HT 101

31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 hp, 

7,6 kga. Krasitës profesional 

me shkop për kultivues frutash 

dhe pylltarë. Karakteristika 

veçanërisht të lehta krasitjeje 

falë zinxhirit të veçantë të 

sharrës 1/4" PM3, motorit 

4-MIX®, sistem STIHL kundër 

dridhjeve, bosht teleskopik 

automatik dekomprimimi, 

gjatësia totale 270 – 390 cm.

Nr. i porosisë 4182 200 0104

HTE 60

230 V, 1,45 kW, 4,5 kgb. 

Krasitësi elektrik me shkop 

HTE 60 me rendiment të  

lartë mund të krasisë degë 

deri në 3,20 m të larta. I 

përshtatshëm gjithashtu  

për të prerë gardhet e forta 

me shkurre, p.sh. shkoza, 

gjatësia totale 210 cm.

Nr. i porosisë 4810 200 0009

HT 131

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 

7,8 kga. Prerje veçanërisht 

të fuqishme me krasitësin 

profesional me shkop për  

kultivuesit e frutave dhe  

pylltarët. Shufër udhëzuese 

me peshë të lehtë, motor 

4-MIX®, sistem STIHL kundër 

dridhjes, dekomprimim  

automatik, bosht teleskopik, 

gjatësia totale 270 – 390 cm.

Nr. i porosisë 4182 200 0094

Kompleti RTS-HT

Për përdorim të zgjatur.  

Rregullohet sipas masës 

trupore, lartësia e montimit 

siguron punë veçanërisht  

të lehtë dhe ergonomike,  

e mban veglën në mënyrë  

të sigurt duke mundësuar  

që ajo të mbartet lehtë në 

pemën tjetër, e përsh-

tatshme për HT 75, HT 101, 

HT 131 dhe HTA 85.

Nr. i porosisë 4182 790 4400

 E pajisur sipas standardit *  Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia reale e shufrës mund të jetë më e vogël se sa  

gjatësia e deklaruar e saj. Më shumë shtojca prerëse të disponueshme nga faqja 58 e në vazhdim

a Pesha pa karburantin, shufrën udhëzuese ose zinxhirin e sharrës
3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3  

(shtojcë me prerje të ngushtë)

b Pesha pa kabllo

** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A) c PM3 = Picco Micro 3

*** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2 d PMM3 = Picco Micro Mini 3

****  E RE 
E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

Krasitës me shkop

HT 101 4182 200 0104 30 31,4 1,05/1,4 – – 7,6a 89 104 3,7/5,5 1/4" P PM3c – 270 – 390 4-MIX® –

HT 131 4182 200 0094 30 36,3 1,4/1,9 – – 7,8a 93 109 3,0/4,7 3/8" P PMM3d 270 – 390 4-MIX® –

HTE 60 4810 200 0009 30 – – 230 1,45 4,5b 94 106 3,6/4,8 3/8" P PMM3d – 210 – – – –

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 

dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 

nga faqja 17.
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Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Në rrëzë të pemëve në rrugë të ngarkuara ose në bulevarde 

mblidhet shpesh dhe e pluhur. Kur t'i mirëmbani këto pemë, 

ju rekomandojmë të përdorni zinxhirin e sharrës prej karbiti 

STIHL Picco Duro 3, sepse ai qëndron i mprehur deri në 

katër herë më gjatë se zinxhirët e zakonshëm të sharrës.  

Krasitësit me shkop HT 101 dhe HT 131 mund të pajisen 

me këtë shtojcë prerjeje. 

Mbrojtëse me kënd 

për kokën

Für HT 56 C-E, HT 101,  

HT 131 und HTE 60.

Nr. i porosisë 4138 640 0201
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Shina drejtuese

  

      Teknologji e sofistikuar. 
E lehtë për t’u përdorur.  

Sharrat tona me zinxhir tregojnë potencia-

lin e tyre të plotë kur rendimenti i tyre 

kombinohet me shtojca prerëse të përsh-

tatura përsosmërish. Ndaj ne tregojmë  

po aq kujdes në prodhimin dhe zhvillimin 

e shtojcave tona sa tregojmë për veglat 

tona. Inxhinierët tanë në Gjermani 

zhvillojnë zinxhira sharre të sofistikuara,  

që ne më pas i prodhojmë me saktësinë 

dhe cilësinë më të lartë në fabrikën tonë 

në Zvicër. Në këtë mënyrë ne sigurohemi 

që të gjitha gjërat – shufra udhëzuese, 

zinxhiri i sharrës dhe rrota e dhëmbëzuar 

– të bashkohen për të krijuar një makineri 

me rendiment të shkëlqyer.

Zinxhirët e sharrës 53

Shufrat udhëzuese 56

Pamje e përgjithshme e zinxhirëve të sharrës dhe shufrave udhëzuese 58

Veglat për shërbimin e shtesave 62
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Shina drejtuese

Sistem lubrifikimi 

STIHL Oilomatic

1

4

Fusha e shërbimit

3

Zinxhir i përforcuar  

me induksion

Shërbimi dhe shenjat  

e konsumimit

2

5

Zinxhir i provuar  

në tendosje

1  Sistem lubrifikimi STIHL Oilomatic

  Kanale të ngushta të vajit në zinxhirin e sharrës lidhin hinkën 

e vajit direkt me perçinat. Disa kanale në të cilat mund të 

mblidhet vaji i zinxhirit janë stampuar në të dyja skajet e 

lidhjes transmetuese. Kjo lejon një shpërndarje më të  

mirë në sipërfaqet rrëshqitëse të shufrës udhëzuese dhe 

përmirëson lubrifikimin me 10%. Në këtë mënyrë jeta e 

shërbimit të zinxhirit rritet.

2   Shërbimi dhe shenjat e konsumimit

  Pothuajse të gjithë zinxhirët e sharrave STIHL kanë shenja 

në dhëmbët konsumimi i të cilëve mund të shikohet qartë. 

Ato gjithashtu shërbejnë si udhëzues për mprehje dhe  

lehtësojnë futjen në këndin e prerjes.

3   Zinxhir i përforcuar me induksion

  Përforcimi me induksion siguron që i gjithë zinxhiri të jetë 

edhe më rezistent ndaj konsumimit dhe prishjes. Kjo i jep 

qëndrueshmëri edhe më të madhe shufrës udhëzuese.

4  Fusha e shërbimit

  Informacione të rëndësishme për Shina drejtuese mund të 

gjenden në fushën e shërbimit. Ky informacion shkruhet me 

djegie në shufër me anë të një lazeri dhe është i lexueshëm 

edhe kur përdoret në kushte ekstreme.

5  Zinxhir i provuar në tendosje

  Hapi i fundit për prodhimin e zinxhirëve të sharrës STIHL 

përfshin ekspozimin ndaj një ngarkese të lartë dhe të  

qëndrueshme zgjatimi. Kjo tendosje ul çdo zgjatim të  

mëpasshëm të zinxhirit kur përdoret për herë të parë  

deri në një minimum absolut, rrit jetëgjatësinë e tij dhe  

minimizon konsumimin dhe këputjen.

Zinxhirë sharre origjinale STIHL: cilësi superiore për një rendiment maksimal

  Risitë STIHL: STIHL është i vetmi prodhues i zinxhirëve të sharrës në botë që prodhon zinxhirët e vet të sharrës  

dhe shufrat udhëzuese. Kjo nënkupton se tre komponentët plotësojnë njëri tjetrin në përsosmëri.

  Cilësia e prodhimit STIHL: Zinxhirët e sharrës nga STIHL prodhohen me saktësi zvicerane në fabrikën tonë STIHL në Wil, 

Zvicër. Ato prodhohen duke përdorur makineri të veçanta, të cilat gjithashtu janë projektuar dhe prodhuar nga STIHL.

  Rendiment superior në prerje: Zinxhirët e sharrës STIHL jo vetëm që japin një rendiment të shkëlqyer në sharrat 

me zinxhir, por janë gjithashtu të shkëlqyer me sharrat me zinxhir nga prodhues të tjerë.

Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Si funksionon: Zinxhirët e sharrës STIHL janë të disponueshëm 

me trashësi të ndryshme të mekanizmit të transmisionit dhe këndit 

të pjerrësisë. Përdorni tabelat për të gjetur numrin e saktë të pjesës.

 

Zinxhirët e sharrës

  Saktësi zvicerane nga fabrika jonë  

STIHL në Wil, Zvicër

  Rendiment i shkëlqyer në prerje dhe  

siguri në përdorim

  Dhëmbë të galvanizuar të bërë nga një  

çelik i veçantë dhe perçina të kalitura.

  Përshtatet përsosmërisht me shufrën 

udhëzuese dhe sharrën me zinxhir

Zinxhir sharre Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Niveli i hyrjes, zinxhir sharre me dridhje të ulëta. I fortë, i qën-

drueshëm, zmbrapsje të ulëta, rendiment i lartë në prerje falë 

kanalit të tij shumë të ngushtë.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,1 mm 3610

Zinxhir sharre Picco Micro 3 (PM3)

Ekskluzive e STIHL: Zinxhir sharre Picco Micro 3 (PM3) 3/8", i pro-

jektuar posaçërisht për sharrë me zinxhir të lehta dhe kompakte. 

Zmbrapsje e ulët, dridhje e ulët, cilësi e lartë në prerje, rehati e lartë 

gjatë punës. Varianti 1/4" në një projektim të sheshtë dhe të ngus-

htë, kënd i vogël i pjerrësisë së zinxhirit, ideal për krasitësit me sh-

kop dhe sharrat me kapacitet të ulët, trashësia e mekanizmit të 

transmisionit 1,1 dhe 1,3 mm.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,1 mm 3670

1,3 mm 3636

Zinxhir sharre Picco Super (PS)

Përveç zinxhirit 3/8" PS3, ky është zinxhiri i vetëm Picco me 

dhëmbë plotësisht daltues në treg. Ideal për punime profesio-

nale në pyll. Karakteristika të shkëlqyera prerëse, dridhje të 

ulëta, funksionim pa zhurmë, rendiment i lartë në shpim dhe 

prerje, sipërfaqe shumë e pastër prerjeje.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3617

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (shtojcë me prerje të ngushtë)

Trashësia e mekanizmit të transmisionit Nr. i porosisë për pjesën Nr. i porosisë për pjesën

Pjerrësia Pjerrësia

Please check if the word “petrol” is included with “petrol chain saw”!!!!!

If NOT please provide us with an adaptation of the text!
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Zinxhir sharre Picco Super 3 (PS3)

Zinxhiri i parë i thjeshtë 3/8" me dhëmbë plotësisht në formë 

dalte në botë. Forcat e ulëta të ushqyerjes së materialit të 

punës e bëjnë këtë zinxhir sharre ideal për pylltarët. Karakteri-

stika të shkëlqyera prerëse, zmbrapsje e ulët, dridhje e ulët, 

funksionim pa zhurmë, rendiment i lartë në prerje, sipërfaqe 

shumë e pastër prerjeje.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3616

Zinxhir sharre Rapid Micro (RM)

Zinxhir sharre komod. Dridhje të ulëta, karakteristika për prerje 

të lëmuar, zhurmë të ulët, rendiment i përmirësuar në prerje në 

kënd të pjerrët .325".

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3660 3684**

1,5 mm* 3685** 3651

1,6 mm 3686** 3652 3668

Zinxhir sharre Rapid Micro 3 (RM3)

Zinxhir sharre komod. Zmbrapsje e ulët, dridhje të ulëta,  

karakteristika për prerje të lëmuar, zhurmë të ulët, rendiment  

i përmirësuar në prerje në kënd të pjerrët .325". 

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3687** 3662

1,5 mm* 3688**

1,6 mm 3689** 3664

Zinxhir gdhendjeje Rapid Micro Special (RMS)

Ideal për dru punuesit dhe pylltarët. Dridhje e ulët, rendiment  

shumë i mirë në prerje, pllaka e sipërme e shkurtuar e prerësit  

nënkupton se nuk është e nevojshme të ushtrohet presion gjatë 

shpimit, i aftë për një shpejtësi më të mirë shpimi krahasuar me 

zinxhirët e zakonshëm të sharrës 1/4". 

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3661

Zinxhir sharre Rapid Super (RS)

Zinxhir sharre me rendiment të lartë për përdorim profesional. 

Zmbrapsje e ulët, dridhje e ulët, rendiment tejet i lartë në shpim 

dhe cilësi e lartë në prerje, karakteristika të prerjes së butë, 

zhurmë e ulët.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,5 mm* 3638 3622

1,6 mm 3639 3621 3946

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (shtojcë me prerje të ngushtë) * Zinxhirë për sharra nga prodhues të tjerë **  E RE 

Zinxhir sharre Rapid Super 3 (RS3)

Zinxhir sharre me rendiment të lartë me mekanizëm trans-

misioni me një gungë. Zmbrapsje e ulët, rendiment tejet i  

lartë në shpim, rendiment tejet i lartë në prerje.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3624

1,6 mm 3626

Të gjithë zinxhirët e sharrës STIHL karakterizohen nga zmbrapsje dhe zhurmë të ulët, prerje veçanërisht e butë dhe nivele të ulëta 

dridhjeje. Zinxhirët e sharrës me dridhje veçanërisht të ulët tregohen nga shkronja “C” në dhëmb.

Zinxhirë sharre STIHL Oilomatic

Picco Micro Mini 3 (PMM3) ++ – – ++ – – ++ + E disponueshme në 3/8" P

Picco Micro 3 (PM3) ++ – – ++ – ++ ++ ++ E disponueshme në 1/4" P dhe 3/8" P

Picco Super (PS) ++ – – – – – – E disponueshme në 3/8" P

Picco Super 3 (PS3) ++ ++ – – – – E disponueshme në 3/8" P

Rapid Micro Special (RMS) – +*** – +*** ++*** – – + – E disponueshme në 1/4"

Rapid Micro (RM) – ++ ++ – – – – – – E disponueshme në 1/4", .325"   E RE  , 3/8" dhe .404"

Rapid Micro 3 (RM3) ++ ++ – – – – – – E disponueshme në .325"   E RE   dhe 3/8"

Rapid Super (RS) + ++ – – – – – – E disponueshme në .325", 3/8" dhe .404"

Rapid Super 3 (RS3) – ++ ++ – – – – ++ – E disponueshme në 3/8"

Picco Duro 3 (PD3) ++ ++ + – – – ++ – E disponueshme në 3/8" P

Rapid Duro 3 (RD3)  ++ ++ ++ – – – – – E disponueshme në .325" dhe 3/8"   E RE  

Rapid Duro R (RDR) – – – – – ++ – – – E disponueshme në 3/8"
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 E përshtatshme +  E rekomanduar ***  Për modelet MS 192 T, MS 200 T dhe MS 201 T, zinxhiri i sharrës STIHL 1/4" Rapid Micro Special (RMS)  

është miratuar vetëm për t’u përdorur me shufrën udhëzuese për gdhendje STIHL– Më pak e përshtatshme ++  Shumë e rekomanduar

Zinxhir sharre Picco Duro 3 (PD3)

Zinxhir sharre me majë të thjeshtë karbiti. Qëndron i mprehur 

pa u limuar deri në katër here më gjatë se sa zinxhirët e  

zakonshëm të sharrave. Tejet i fortë, shumë i qëndrueshëm, 

zmbrapsje e ulët, dridhje e ulët.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 mm 3612

Zinxhirët e sharrave me majë karbiti
Zinxhirët tanë të sharrave Duro zhvillohen për detyra veçanëris-

ht të veçanta. Ata janë të veshur me aliazh karbiti, i cili bën që 

ata të qëndrojnë të mprehur katër herë më gjatë se sa zinxhirët 

e zakonshëm të sharrave. Janë veçanërisht të përshtatshëm  

për të prerë dru të papastër. Sharrat me zinxhir që janë pajisur 

me zinxhirë sharre Duro mund të gjenden në faqen 26. 

Zinxhir sharre Rapid Duro R (RDR)

Zinxhir sharre i veçantë për punët më të vështira, i përshtatshëm 

për t’u përdorur nga shërbimet zjarrfikëse, shërbimet emergjente 

dhe ndihma teknike (p.sh. drutë me gozhdë, materialet e përbëra 

dhe xhami antiplumb). Dhëmbët prerës të veshur krejtësisht me 

pllaka karbiti rezistente ndaj impaktit.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,6 mm 3944

Zinxhir sharre Rapid Duro 3 (RD3)

Ideale për kopshtari dhe zbukurimet në kopsht. Zmbrapsje  

e ulët, dridhje e ulët, qëndron i mprehur pa u limuar deri në 

katër herë më gjatë se sa zinxhirët e zakonshëm të sharrave, 

rendiment i lartë në prerje edhe në kushte ekstreme.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

  

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,5 mm* 3666 3682**

1,6 mm 3667 3683**
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Shufrat udhëzuese

  Të përshtatshme për një sërë detyrash: 

Nga prerja e druve dhe gdhendja, në  

prerjen e druve të zjarrit

  Të përbëra nga çelik molibden kromi të  

një cilësie të lartë dhe mjaft rezistent

  Transferim optimal i fuqisë së motorit  

në rendimentin e prerjes

  Shufra udhëzuese Rollomatic për prerje 

me fërkim të ulët

  Shufra të forta Duromatic për detyra 

sfiduese që përfshijnë dru të forta

STIHL Carving E

Shufër gdhendëse me tre pjesë me punto masive stelite dhe 

gjatësi shufre 30 cm. Për dru punuesit, ngjitësit profesionistë  

të pemëve dhe pylltarët për të prerë në rreze shumë të ngushtë 

me hundëzën e shufrës. Zmbrapsje tejet e ulët, peshë e vogël,  

i fortë. Shenjat në shufrën udhëzuese ju lejojnë të përcaktoni 

pozicionin e saktë të hundëzës së shufrës në prerje.  

STIHL Rollomatic E Mini Light

Shufër udhëzuese me peshë të vogël. Për punë më të lehta  

me krasitësit me shtyllë ose kur priten dru të holla. Avantazh  

në peshë deri në 25% (me një gjatësi prej 35 cm).

STIHL Rollomatic E Mini

Shufër udhëzuese veçanërisht e ngushtë. Për Picco Micro Mini 3 3/8" 

delikate ose zinxhir sharre Picco Micro 3 1/4" Ulje domethënëse 

në peshë me rendiment të rritur në prerje. Projektuar posaçërisht 

për sharra me zinxhir me bateri dhe MS 150 / MS 150 T.

STIHL Rollomatic E Light

Shufër udhëzuese me peshë të lehtë e përbërë nga tre pllaka 

çeliku që u janë bërë shumë kanale dhe janë salduar së bashku 

me en ergji elektrike. Hapësirat bosh janë mbushur me poliamid 

qelqi të përforcuar me fibër me ulje peshe deri në 30% (në një 

gjatësi prej 40 cm) krahasuar me shufrat e zakonshme.

STIHL Rollomatic E

Trupi i përbërë prej tre pllakash metalike të salduara së bashku 

me energji elektrike, pllaka e mesme ka shumë kanale. Peshë  

e ulët, stabilitet i lartë, e disponueshme me hundëz shufre të 

vogël ose të madhe.  

STIHL Rollomatic ES

Për sfidat më të mëdha profesionale në makineritë me rendiment 

të lartë. Trup i shufrës i fortë dhe veçanërisht i ngurtë, hundëza 

e shufrës krejtësisht e zëvendësueshme, formë epileptike, vrima 

vaji me kënd për lubrifikim optimal.

STIHL Rollomatic ES Light

Ndërtim me peshë të lehtë STIHL Rollomatic ES i përbërë nga  

çelik i veçantë që nuk konsumohet. Hapësirat boshe janë krijuar  

dhe më pas janë salduar duke përdorur një proces të veçantë me 

lazer. Trup i qëndrueshëm bosh me një ndërtim të sipërm dhe të 

poshtëm elastik dhe fleksibël, 30% më i lehtë se Rollomatic ES. 

STIHL Duromatic E

Shufër e fortë për sharrat me zinxhir në kategoritë e mesme 

dhe të larta të rendimentit. Tejet e fortë, hundëza e shufrës 

mbrohet nga shtresa aliazhi karbiti.

Shufrat udhëzuese

STIHL Carving E  E RE – – – ++ ++ – – + +

STIHL Rollomatic E Mini Light ++ + ++ – – ++ ++

STIHL Rollomatic E Mini ++ + ++ – ++ ++ ++

STIHL Rollomatic E Light ++ ++ ++ – – ++

STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z) ++ ++ + – – ++

STIHL Rollomatic E (11 Z) + + ++ – – – – + –

STIHL Rollomatic ES Light ++ + – – – – –

STIHL Rollomatic ES + + ++ – – ++ – – –

STIHL Duromatic E + + – – – – – –

E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!
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Z = Numri i dhëmbëve në hundëzën e rrotës së dhëmbëzuar  E përshtatshme – Më pak e përshtatshme + E rekomanduar ++ Shumë e rekomanduar

Këshillë  

profesionale 

nga STIHL:

Kushinetat e mbyllura në 

hundëzën e rrotës së 

dhëmbëzuar kanë lubrifi-

kim për gjithë jetëgjatësinë 

për një qëndrueshmëri 

më të gjatë dhe mirëm-

bajtje më të pakët. Pra, 

nuk është e nevojshme  

të përsëritet lubrifikimi. 

Rezultati i kënaqshëm:  

Ju kurseni kohë, shpëtoni 

mjedisin dhe kuletën tuaj.

E REE disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!
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Sharra me zinxhir Zinxhirët e sharrës Shufrat udhëzuese

Shtojca prerëse për prerjen e druve të zjarrit dhe mirëmbajtjen e pronës

MS 150 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – – 8 –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – – – 3005 008 3405 – – – – 8 –

MS 170/171/181/192 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – – – 3005 008 7603 – – – – – 7 –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – – – 3005 000 7605 3005 000 3905 – – – – 7 –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – – – 3005 000 7609 3005 000 3909 – – – – 7 –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – – – – 3005 008 3913 – – – – 7 –

MS 180/211/231 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 3612 000 0044 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 3612 000 0050 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 3612 000 0055 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – – 9 –

MS 251 35 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0056** – – – 3667 000 0056 – – – 3005 000 4709 – – 11 –

40 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0062** – – – 3667 000 0062 – – – 3005 000 4713 – – 11 –

Shtojca prerëse për bujqësi dhe hortikulturë

MS 271 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – – 3667 000 0056 – – – 3003 000 5306 – – 11 –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – – 3667 000 0062 – – – 3003 000 6811 – – 11 –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – – 3667 000 0067 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

MS 290/291/310/311/ 390/391 37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 – 3683 000 0056** – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 – 3683 000 0060** – – – 3003 000 6113 – – 10 3003 000 9213

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 – 3683 000 0066** – – – 3003 008 6117 – – 10 3003 000 9217

Shtojca prerëse për punë pylltarie

MS 200/201/241 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 3612 000 0044 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 3612 000 0050 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 3612 000 0055 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – – 9 –

MS 240/260/261 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – – 3667 000 0056 – – – 3003 000 5306 – – 11 –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – – 3667 000 0062 – – – 3003 000 6811 – – 11 –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – – 3667 000 0067 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

MS 341/361/362 37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 – 3683 000 0056** – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 – 3683 000 0060** – – – 3003 000 6113 – – 10 3003 000 9213

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 – 3683 000 0066** – – – 3003 008 6117 – – 10 3003 000 9217

MS 440/441/460/461/650/660/661 40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 3626 000 0060 – 3683 000 0060** – – – 3003 000 5213 – – 11 3003 000 9213

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 3626 000 0066 – 3683 000 0066** – – – 3003 000 5217 – – 11 3003 000 9217

50 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 3626 000 0072 – 3683 000 0072** – – – 3003 000 5221 – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

63 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0084 – 3621 000 0084 3626 000 0084 – 3683 000 0084** – – – 3003 000 5231 – 3003 000 9431 11 3003 001 5631

71 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0091 3626 000 0091 – 3683 000 0091** – – – – 3003 000 2038 3003 000 6038 11 –

80 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0105 3626 000 0105 – 3683 000 0105** – – – – 3003 000 2046 3003 000 6046 11 –

90 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0114 3626 000 0114 – 3683 000 0114** – – – – 3003 000 2053 3003 000 6053 11 –

MS 880 53 .404 1,6 – – – – 3668 000 0068b – 3946 000 0068b – – – – – – – – 3002 000 9723 12 3002 000 8423

63 .404 1,6 – – – – 3668 000 0080b – 3946 000 0080b – – – – – – – – 3002 000 9731 12 3002 000 9231

75 .404 1,6 – – – – 3668 000 0091b – 3946 000 0091b – – – – – – – – 3002 000 9741 12 3002 000 8041

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0104b – 3946 000 0104b – – – – – – – – – 12 3002 002 8052

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0108b – 3946 000 0108b – – – – – – – – 3002 000 9753 12 –

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3

(shtojcë me prerje të ngushtë)

  Duhet të përdoret një mekanizëm transmisioni shtesë për modelet MS 231  

dhe 251 (gjatësi shufre 35 dhe 40 cm), me tendosje të shpejtë të zinxhirit  

dhe rrotë me shtatë dhëmbë

b   Aplikohet për rrotën me shtatë dhëmbë; lidhje  

transmisioni shtesë për rrotat me tetë dhëmbë

*   Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia e deklaruar e shufrës 

mund të mos jetë e barabartë me gjatësinë e vërtetë të saj.
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Sharra me zinxhir Zinxhirët e sharrës Shufrat udhëzuese

Shtojcë prerëse për mirëmbajtjen e pemëve

MS 150 T, MSA 160 T 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – 3005 000 3105*** – 3005 008 3405 – – – 8

MS 192 T/200 T/201 T

   

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – 3005 000 3105*** – – – – – –

25 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0056** – – – – 3005 003 4203**** – – – – – –

30 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0064** – – – – 3005 000 3205*** – – – – – –

MS 192 T 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – – – 3005 008 7603 – – – – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – – – 3005 000 7605 3005 000 3905 – – – 7

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – – – 3005 000 7609 3005 000 3909 – – – 7

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – – – – 3005 008 3913 – – – 7

MS 200 T/201 T 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 – 3616 000 0044 – – – 3612 000 0044 – – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – 9

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 –  3616 000 0050 – – – 3612 000 0050 – – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – 9

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 –  3616 000 0055 – – – 3612 000 0055 – – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – 9

Shtojcë prerëse për gdhendje

MS 150, MSA 160/200 30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – 3005 000 3105*** – – – – – –

MS 170/171/180/181/192/200/ 

201/ 211, MSE 140/160/170/180/ 190/200/210/230
25 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0056 – – – – 3005 003 4203**** – – – – – –

30 1/4 1,3 – – – – 3661 000 0064 – – – – 3005 000 3205*** – – – – – –

Shtojcë prerëse për shërbime emergjente

MS 460-R/461-R 50 3/8 1,6 – – – – – – – – 3944 000 0072 – – – – – 3003 002 9421 11

Shtojcë prerëse për sharrat elektrike me zinxhir

MSE 140/170 30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – – – – 3005 000 3905 – – – 7

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – – – – 3005 000 3909 – – – 7

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – – – – 3005 008 3913 – – – 7

MSE 160/170/180/190/ 200/210/230 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – 3612 000 0044 – – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – 9

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – 3612 000 0050 – – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – 9

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – 3612 000 0055 – – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – 9

MSE 220 37 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0056 3626 000 0056 – – – – – – 3003 000 6111 – 10

40 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0060 3626 000 0060 – – – – – – 3003 000 6113 – 10

45 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0066 3626 000 0066 – – – – – – 3003 008 6117 – 10

Shtojcë prerëse për sharrat me zinxhir me bateri

MSA 160/200 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – – – 3005 008 3405 – – – 8

35 1/4 P 1,1 – 3670 000 0072 – – – – – – – – – 3005 008 3409 – – – 8

Shtojca prerëse për krasitësit me shtyllë

HT 56/101, HTA 85 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – – – – 3005 008 3405 – – – 8

HT 56/75/101/131, HTE 60 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – – – 3005 008 7603 – – – – 7

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – – – 3005 000 7605 3005 000 3905 – – – 7
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3

(shtojcë me prerje të ngushtë)

  Duhet të përdoret një mekanizëm transmisioni shtesë për modelet MSE 140, MSE 170, 

MSE 160, MSE 190, MSE 180, MSE 210, MSE 200 dhe MSE 230 (gjatësi shufre 35 

dhe 40 cm) me tendosje të shpejtë të zinxhirit dhe rrotë me shtatë dhëmbë

*  Në varësi të llojit të sharrës me zinxhir, gjatësia e deklaruar e shufrës 

mund të mos jetë e barabartë me gjatësinë e vërtetë të saj.

**  Për modelet MS 192 T, MS 200 T dhe MS 201 T, zinxhiri i sharrës STIHL 1/4" Rapid Micro Special 

(RMS) është miratuar vetëm për t’u përdorur me shufrën udhëzuese për gdhendje STIHL
***  E RE **** E disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!
Vetëm derisa  

të zgjasë stoku!
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Veglat për shërbimin  
e shtesave

  Vegla të veçanta për mirëmbajtje  

dhe shërbim

  Për mprehje profesionale të zinxhirit  

me rezultate precize 

  Dorezat prej druri nga STIHL për  

limën bëhen nga dru i certifikuar

Kutia e mprehjes

Përfshin mbajtësin e limës 

me një limë të rrumbullakët, 

limën e sheshtë dhe matësin 

e limës në një kuti të fortë.

1/4" P 

Nr. i porosisë 5605 007 1000

1/4" dhe 3/8" P 

Nr. i porosisë 5605 007 1027

.325" 

Nr. i porosisë 5605 007 1028

3/8"

Nr. i porosisë 5605 007 1029

.404" 

Nr. i porosisë 5605 007 1030

Lima të rrumbullakëta 

për zinxhirë sharrash

Për kutitë e lëmimit STIHL 

dhe mbajtësen e limës  

(pa dorezat e limës).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm

Nr. i porosisë 5605 771 3206

1/4" dhe 3/8" P  Ø 4,0 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 4006

.325"   Ø 4,8 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 4806

3/8"  Ø 5,2 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 5206

.404"   Ø 5,5 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 5506

 Ø 3,5 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 3506

 Ø 4,5 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 4506

Për kutitë e lëmimit STIHL dhe 

mbajtësen e limës (pa dorezën 

e limës, në një paketim praktik 

të dyfishtë, gjithashtu të dis-

ponueshme të ndara). Ideale 

për t’u përdorur me një  

mbajtëse lime 2-në-1.

1/4" dhe 3/8" P  Ø 4,0 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 4002

.325" Ø 4,8 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 4802

3/8"  Ø 5,2 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 5202

.404"   Ø 5,5 x 200 mm

Nr. i porosisë 5605 772 5502

Mbajtësja e limës me 

limë të rrumbullakët

1/4" P Ø 3,2 mm

Nr. i porosisë 5605 750 4300

1/4" dhe 3/8" P  Ø 4,0 mm

Nr. i porosisë 5605 750 4327

.325"   Ø 4,8 mm

Nr. i porosisë 5605 750 4328

3/8"  Ø 5,2 mm

Nr. i porosisë 5605 750 4329

.404"   Ø 5,5 mm

Nr. i porosisë 5605 750 4330

Udhëzim për mbajtësen 

e limës FF 1

Udhëzues ekskluziv i STIHL 

për mbajtësen e limës. Për 

përdorim të saktë dhe të leh-

të të limës dhe mprehjen e 

duhur të zinxhirit. Suplement 

ideal për kutitë e lëmimit 

STIHL, kërkon përpjekje mini-

male, manuali i përdorimit  

në DVD, lima nuk përfshihet.

1/4" P   Ø 3,2 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7504

3/8" P Mini  Ø 4,0 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7503

1/4" dhe 3/8" P  Ø 4,0 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7502

.325"  Ø 4,8 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7501

3/8"   Ø 5,2 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7500

.404"   Ø 5,5 mm

Nr. i porosisë 5614 000 7505

Mbajtëse lime 2-në-1

Vegël praktike për mprehje  

të shpejtë të dhëmbëve dhe 

matësit të thellësisë me një  

veprim të vetëm. Ideale për 

ata që e përdorin veglën me 

raste. Për zinxhirët e sharrave 
1/4" P-, 3/8" P-, .325"- dhe 3/8" 

kompensim i integruar i tole-

rancës së limës (vetëm STIHL).

3/8" P   Ø 4,0 mm 

Nr. i porosisë 5605 750 4303

.325"  Ø 4,8 mm 

Nr. i porosisë 5605 750 4304

3/8"   Ø 5,2 mm 

Nr. i porosisë 5605 750 4305

Zëvendësimi i limës së 

sheshtë me matësin e 

thellësisë.

Për mbajtësen e limës 2-në-1, 

për mprehjen e matësit të 

thellësisë.

Nr. i porosisë 0814 252 3001

Limë e sheshtë

Për ripunim të saktë të 

matësit të thellësisë. 150 mm.

Nr. i porosisë 0814 252 3356

Për ripunim të saktë të matësit 

të thellësisë. 150 mm, me kuti 

për një ruajtje të rregullt.

Nr. i porosisë 0814 252 3000

Vegël për mprehje FG 4

Vegël lëmimi me rrotullim  

ekskluzive STIHL. Ideale për 

mprehje të sakta çdo javë. 

Kompakte, kërkon përpjekje 

minimale, me punto lime për 

të rregulluar parametrat e 

matësit të thellësisë, këshilla 

për përdoruesin në DVD, lima 

nuk përfshihet.

3/8" P Mini Ø 4,0 mm

Nr. i porosisë 5612 000 7503

3/8" P Ø 4,0 mm

Nr. i porosisë 5612 000 7502

.325"  Ø 4,8 mm

Nr. i porosisë 5612 000 7501

3/8"  Ø 5,2 mm

Nr. i porosisë 5612 000 7500

Matësi i limës

Për të kontrolluar këndin e 

prerjes së pllakës anësore 

dhe të sipërme, për të për-

caktuar gjatësinë e dhëmbit 

dhe matësit të thellësisë dhe 

për të pastruar kanalin dhe 

vrimën ku futet vaji në 

shufrën udhëzuese.

1/4" P

Nr. i porosisë 0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" dhe 3/8" 

Nr. i porosisë 1110 893 4000

.404"

Nr. i porosisë 1106 893 4000

Limë mprehëse formë 

trekëndore

Për FG 2 dhe FG 3, për ripu-

nime në matësin e thellësisë. 

Nr. i porosisë 0811 421 8971

Dorezat e limës

Doreza druri për të gjitha limat 

e rrumbullakëta, trekëndore 

dhe të sheshta nga 4,0 deri  

në 5,5 mm.

Nr. i porosisë 0811 490 7860

Dorezë plastike me kënde 

lëmimi. Për limat e rrumbu-

llakëta nga 3,2 deri në  

5,5 mm.  

Nr. i porosisë 0000 881 4500

FH 3 

Dorezë me 2 komponentë. 

Për limat e sheshta deri  

në 150 mm.   

Nr. i porosisë 0000 881 4503

FH 1 

Dorezë me 2 komponentë 

me kënde lëmimi. Për limat  

e rrumbullakëta nga 3,2  

deri në 5,5 mm. 

Nr. i porosisë 0000 881 4502
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Matësi

Për të matur këndin e pjerrësisë 

së zinxhirit dhe rrotës së 

dhëmbëzuar, si edhe tras-

hësinë e mekanizmit të  

transmisionit dhe gjerësinë e 

kanalit të shufrës udhëzuese.  

Nr. i porosisë 0000 893 4105

Kompleti i mirëmbajtjes 

për shtojcat prerëse

Përbëhet nga: matësi  

0000 893 4105/4101  

dhe matësi i limës  

1110 893 4000. 

Nr. i porosisë 0000 007 1016

Pllaka e këndit  

të limës

Ndihmon në mprehjen e 

zinxhirit. Vijat e këndit (25°/ 

30°) për të drejtuar limën,  

dy magnete adezivë.  

Nr. i porosisë 0000 750 9900

Kutia e ruajtjes për 

zinxhirët e sharrës

Kuti plastike e fortë me  

peshë të ulët. Dy ndarës,  

dimensionet: 18 x 12 x 4 cm.  

Nr. i porosisë 0000 882 5900

Njësia bazë  

STIHL HOS

Vegël lëmimi për të mprehur 

të gjithë zinxhirët STIHL me 

dhëmbë ciflosës. Jo për 

zinxhirët e sharrës DURO. Të 

plotësuar me kokë rrotulluese 

dhe disqe mprehës.  

Nr. i porosisë 5202 200 0002

Vegël lëmimi FG 1b

Vegël lëmimi manuale prej pla-

stike. Pa doreza lime dhe limë. 

Nr. i porosisë 5603 012 7510

Vegël lëmimi FG 2b

Vegël precize lëmimi manuale 

prej metali. Për montim tavoli-

nash, pa doreza lime dhe limë.  

Nr. i porosisë 5604 000 7501

Aksesor: Vidë shtrëngimi 

Për montimin e tavolinës së 

punës, nevojiten 2 komplete.  

Nr. i porosisë 5604 890 5800

Për të përcaktuar shkallën e 

konsumimit të rrotave me 

dhëmbë në zinxhir.  

Nr. i porosisë 0000 893 4101

Vegël lëmimi FG 3b

Vegël precize lëmimi manuale 

prej metali. Për ta montuar 

në shufrën udhëzuese, pa 

doreza lime dhe lima.  

Nr. i porosisë 5610 000 7500

Morsa lëmuese

S 260 

Model me peshë të ulët dhe 

i lehtë në përdorim. I lehtë 

për t’u drejtuar në dru  

dhe për të fiksuar shufrën 

udhëzuese, përmban çantë 

praktike me rrip. 

Nr. i porosisë 0000 881 0402

L 700 

Konstrukt të madh dhe të 

fortë. Drejtohet lehtësisht  

në dru.  

Nr. i porosisë 0000 881 0403

 Ilustrimet përfshijnë pajisje opsionale b Jo të përshtatshme për zinxhir sharre 1/4" PM3  Me disk mprehës me formë

Aksesorët USG dhe 

HOS (nuk tregohen  

me figura)

Llambë pune

Nr. i porosisë 5203 750 2700

Pajisje mbajtëse për zinxhirin që 

vihet në punë me anë të këmbës

Nr. i porosisë 5203 007 1003

Shtojca me mbështjellëse prej 

diamanti

Nr. i porosisë 5203 890 4400

Disk mprehës prej diamanti  

për 3/8" PD3 dhe .325" RD3

Nr. i porosisë 5203 757 0906

Disk mprehës prej diamanti  

për 3/8" RD dhe 3/8" RDR

Nr. i porosisë 5203 757 0901

STIHL USG

Vegël lëmimi universale  

për të gjithë zinxhirët e 

sharrës STIHL dhe tehet e 

rrumbullakët të sharrës për 

prerësit e shkurreve dhe te-

het për krasitjen e gardheve 

dekorative. Plotësuar me 

mbështetëse rrotulluese për 

të gjithë zinxhirët e sharrave 

STIHL Oilomatic dhe disqet 

mprehës me dy forma. 

Gjithashtu e përshtatshme 

për të mprehur zinxhirët e 

sharrës STIHL Duro.

Njësia bazë

Nr. i porosisë 5203 200 0008

Kokë rrotulluese për zinxhirët  

e sharrave me dhëmbë  

gërvishtës

Nr. i porosisë 5203 750 1405

 000,00

Kokë rrotulluese për krasitësit  

e gardheve dekorativë

Nr. i porosisë 5203 750 1400

 000,00

Kokë rrotulluese për disqet  

e rrumbullakët të sharrës FS

Nr. i porosisë 5203 750 2800

 00,00

Mbërthyes i perçinës 

NG 5

Për të mbërthyer zinxhirët  

e sharrave me perçina.  

Nr. i porosisë 5805 012 7510

Shtrëngues i perçinës/ 

shkëputës i zinxhirit 

NG 7

Vegël universale për të 

mbërthyer me perçina dhe 

për të shkëputur zinxhirët  

e sharrës.  

Nr. i porosisë 5805 012 7520

Nivelues i shufrës 

udhëzuese

Vegël për të hequr gërvimat 

nga shina drejtuese. Mbajtëse 

plastike me formë ergonomike 

me limë të sheshtë (100 x 

22 mm) e përbërë nga çelik  

i kalitur për vegla.

Nr. i porosisë 5605 773 4400

Aksesor: Limë e sheshtë

Nr. i porosisë 5605 773 4200

Shkëputës i zinxhirit 

NG 4

Për të shkëputur zinxhirët  

e sharrës.

Nr. i porosisë 5805 012 7500

Këshillë profesionale nga STIHL:

STIHL ka veglën e duhur mprehëse për të gjithë. 

Mbajtësja e limës 2-në-1 ose udhëzuesi i mbajtëses 

së limës FF 1 me mbajtësen përkatëse të limës me 

limën e rrumbullakët është ideale për përdoruesit 

që e përdorin rrallë sharrën e tyre me zinxhir. Gjatë 

mprehjes, orientohuni gjithmonë nga dhëmbi më  

i gjatë dhe bëni kujdes për këndin e duhur në 

mënyrë që të arrini një rezultat të mirë. Pas 

mprehjes, të gjithë dhëmbët duhet të kenë gjatësi 

të barabartë. Vetëm atëherë është e mundur që të 

bëhet një prerje e saktë. Mund të gjeni informacio-

ne të detajuara në broshurën “Si të mprehim 

zinxhirët e sharrës STIHL", e disponueshme falas  

te shitësi STIHL - ose në faqen tonë të internetit.
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

  

Shumë punë të ndryshme kërkojnë të 

gjitha llojet e pajisjeve. Ose një sistem  

që mund t’i bëjë të gjitha. Me sistemin 

Kombi ju mund të krijoni deri në  

12 vegla të ndryshme duke përdorur  

një motor energjik. Zgjidhni asortimentin 

tuaj të veglave në mënyrën që ju pëlqen. 

Dhe kur doni të punoni në vende më të 

mëdha atëherë sistemi Multi ynë është 

zgjedhja e duhur. 

      Kopsht i madh. 

Një sistem. 

Motorët Kombi 69

Veglat Kombi 70

Aksesorët për sistemin Kombi dhe përmbledhja 72

Motori Multi MM 55 dhe përmbledhja 75

Veglat Multi dhe aksesorët 76
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

Katër motorë Kombi  

të fuqishëm

Bashkues me lëshim  

të shpejtë me vidë T

Trembëdhjetë vegla të ndryshme Kombi

Dorezë lak (R) me  

shufër mbrojtëse

Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Dorezë biçiklete ergonomike

KM 56 RC-E

27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 hp, 

4,3 kg*. Për përdorim në 

kopsht, shtëpi dhe rrotull 

kopshtit. STIHL ErgoStart, 

dorezë lak, pajim, motor 

2-MIX. 

Nr. i porosisë 4144 200 0016

KM 90 R

28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 hp, 

4,5 kg*. Për përdorim  

profesional. Dorezë lak, 

pajim, motor 4-MIX® me  

dekompresion automatik.  

Nr. i porosisë 4180 200 0164

KM 130

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 

4,9 kg*. Për përdorim  

profesional. Dorezë biçiklete, 

pajim, 4-MIX® me dekom-

presion automatik.

Nr. i porosisë 4180 200 0165

Motorët Kombi

  Për mirëmbajtje rrotull shtëpisë dhe  

kopshtit dhe në vende më të mëdha 

  Katër motorë të fuqishëm me vegla  

të ndryshme Kombi të ndryshme 

  Sistem modular për të gjitha llojet  

e punëve

KM 100 R

31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 hp, 

4,5 kg*. Për përdorim  

profesional. Dorezë lak, 

pajim, motor 4-MIX® me  

dekompresion automatik.

Nr. i porosisë 4180 200 0040
 

E = ErgoStart * Pesha pa karburantin

R = Dorezë lak

KM 130 R

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 

4,6 kg*. Për përdorim  

profesional. Dorezë lak, 

pajim, motor 4-MIX® me  

dekompresion automatik.

Nr. i porosisë 4180 200 0166
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

Veglat Kombi

  Dymbëdhjetë vegla të ndryshme Kombi 

  Të lehta për t'u kombinuar 

  Vegla të lehta për t'u shkëmbyer

Prerëse shkurresh 
FS-KMa

Ideale për të rralluar nëpër 

mure ose shkurre, poshtë 

gardheve dhe nëpër shtigje. 

Kokë kositjeje AutoCut C 25-2, 

pesha 1,2 kg**.  

Nr. i porosisë 4140 200 0409

Prerëse shkurresh 
FS-KMa

Ideal për vendet me lëndinë 

me bar të fortë. Thikë prerëse 

bari GSB 230-2, pesha  

1,2 kg**. 

Nr. i porosisë 4140 200 0218

Makinë prerëse 
cepash FCB-KMb

Për cepa të sakta të lulishteve 

nëpër shtigje, rrugë ose 

shtretër lulesh. Thellësi pune 

e rregullueshme, pesha 2,2 kg.

Nr. i porosisë 4137 740 5000

Aksesorët: Thikë e 

prerësit të cepave  

(thikë zëvendësuese)  

(nuk tregohet në figurë)

Gjatësia 20 cm

Nr. i porosisë 4133 713 4101

Prerëse shkurresh 
FSB-KMb

Ideale për të prerë në hapësira 

të kufizuara. Kokë kositjeje 

AutoCut 11-2, bosht me 

kthesë. Nuk është i përsh-

tatshëm për motorët Kombi 

KM 130 dhe KM 130 R,  

pesha 0,7 kg**.  

Nr. i porosisë 4137 740 5006

Pastrues energjik 
KW-KMb

Ideal për të pastruar rrugicat 

dhe rrugët. Lopata gome, 

përfshirë mbrojtëse, pesha 

7,4 kg**. 

Nr. i porosisë 4601 740 4904

Thika për ajrosje 
bari BF-KM a

Për të ajrosur dhe kultivuar 

tokën. Gjerësia e punës 22 cm, 

përfshirë mbrojtësen, pesha 

4,1 kg

Nr. i porosisë 4601 740 5000

Fryrës BG-KMb

Pastron shtigjet dhe vendet 

me gjethe dhe bar të prerë. 

Fuqi e lartë fryrëse, pesha 

1,8 kg. 

Nr. i porosisë 4606 740 5000

Krasitës në lartësi  
HT-KMb

Për të prerë pemët nga toka. 

Shiko faqen 73 për zgjati-

met e duhura të boshtit dhe  

mekanizmin me kënd, pesha 

1,8 kg.  

Nr. i porosisë 4182 200 0079

Prerës shkurresh 
FH-KM 135° a

Për prerje të rehatshme pranë 

tokës dhe për të kositur në 

hapësira të ngushta. P.sh. në 

vende parkimi ose në ishuj 

trafiku. Shumë e rregullue-

shme, me pozicion mbajtës, 

pesha 2,4 kg. 

Nr. i porosisë 4230 740 5002

Furçë me qime të 
forta KB-KMb

Heq papastërtitë nga zgavrat 

dhe brazdat më të thella. 

Qime të forta, furçë që rro-

tullohet mbrapsht, përfshirë 

mbrojtëse, pesha 6,4 kg**. 

Nr. i porosisë 4601 740 4905

Aksesorët: Grykë e  

sheshtë me kthesë 

Nr. i porosisë 4606 701 8301

Prerës gardhesh 
me arritje të gjatë 
HL-KM 0° b

I përshtatshëm veçanërisht 

për të prerë gardhet e larta 

dhe të gjera, dhe punë artisti-

ke të krasitjes të shkurreve.  

I drejtë, i përshtatshëm për 

mekanizmin me kënd, shiko 

faqen 73, pesha 1,8 kg.

Nr. i porosisë 4230 740 5004

Prerës gardhesh 
me arritje të gjatë 
HL-KM 135° b

Për të prerë gardhet e lartë 

nga toka. Pajim i aprovuar nga 

RTS, shumë i rregullueshëm, 

me pozicion transportimi  

që kursen hapësirë, pesha 

2,6 kg. 

Nr. i porosisë 4230 740 5000

a E përshtatshme për të gjithë motorët Kombi * Pesha pa veglën prerëse dhe mbrojtësen
b  E përshtatshme për motorët Kombi me dorezë me lak (R) ** Pesha me mbrojtësen
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

Aksesorët për  
sistemin Kombi

  I rehatshëm për t'u përdorur dhe  

transportuar 

  Zgjatime boshti dhe mekanizma me kënd 

  Mbrojtës maje dhe çantë transporti

Pajim RTS

Ideal për periudha më të  

gjata pune, i rregullueshëm 

për t'iu përshtatur masës  

të përdoruesit. Lartësi e  

rregullueshme e varjes, për 

HL-KM 135°, HT-KM, HL 95, 

HL 100 dhe HLE 71 (jo  

HLE 71 K).

Nr. i porosisë 0000 790 4400

Mbrojtës maje

Mbron majat e prerësit nga 

veshjet ndërkohë duke punuar 

pranë mureve dhe tokës.

Nr. i porosisë 4230 007 1005

Zgjatimet e boshtit

Bërë prej alumini. Për t'u përdorur me veglat Kombi HT-KM  

dhe HL-KM. Zgjatimi i boshtit 50 cm, pesha 0,6 kg.

Nr. i porosisë 0000 710 7100,  

Mekanizëm me kënd

Për t'u përdorur me veglat Kombi KM-HT dhe KM-HL (versioni 0°).

Nr. i porosisë 4138 640 0201

Çantë transporti

Ideale për transportim dhe ruajtjen e motorit Kombi me dorezë 

lak, së bashku me veglat Kombi FS-KM ose HL-KM. Gjithashtu  

e përshtatshme për të gjitha HSA, HLA dhe BGA.

Nr. i porosisë 0000 881 0507,  

Bërë prej çeliku. Për t'u përdorur me veglën Kombi HT-KM. 

Zgjatimi i boshtit 1 m, pesha 1,4 kg.

Nr. i porosisë 4140 710 7131,  

Bërë prej karboni. Për t’u përdorur me veglat Kombi HT-KM dhe 

HL-KM. Zgjatim boshti 1 m, bosht i jashtëm alumini, peshë  

shumë e lehtë, pesha 0,9 kg.

Nr. i porosisë 4180 710 7105
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Motorët Kombi

KM 56 RC-E 4144 200 0016 000,00 27,2 0,8/1,1 4,3* 96 107 8,5/7,7 905 965 1.140 62 55 84 – – – – /– 2-MIX

KM 90 R 4180 200 0164 000,00 28,4 0,95/1,3 4,5* 97 109 6,8/7,0 910 970 1.150 63 56 92 – – – – /– 4-MIX®

KM 100 R 4180 200 0040 000,00 31,4 1,05/1,4 4,5* 95 108 8,9/8,7 945 1.015 1.190 65 58 92 – – – – /– 4-MIX®

KM 130 4180 200 0165 000,00 36,3 1,4/1,9 4,9* 97 109 5,8/4,5 1.025 1.115 1.300 70 64 92 – – – – –/ 4-MIX®

KM 130 R 4180 200 0166 000,00 36,3 1,4/1,9 4,6* 99 112 9,7/9,4 1.025 1.115 1.300 70 64 92 – – – – /– 4-MIX®

Veglat Kombi për motorin Kombi

FS-KM AC C 25-2 4140 200 0409 000,00 – – 1,2** – – – – – – – – – 94** – – – – / – –

FS-KM GSB 230-2 4140 200 0218 000,00 – – 1,2** – – – – – – – – – 94** – – – – / – –

FSB-KM AC 11-2 4137 740 5006   00,00 – – 0,7** – – – – – – – – – 77** – – – – /– – –

FCB-KM 4137 740 5000 000,00 – – 2,2 – – – – – – – – – 92 – – – – /– – –

KW-KM 4601 740 4904 000,00 – – 7,4*** – – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

KB-KM 4601 740 4905 000,00 – – 6,4*** – – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

BF-KM 4601 740 5000 000,00 – – 4,1 – – – – – – – – – 100 – 22 – – / – –

BG-KM 4606 740 5000 000,00 – – 1,8 – – – – – – – – – 89 – – – – /– – –

HT-KM 4182 200 0079 000,00 – – 1,8 – – – – – – – – – 126 30 – – – /– – –

FH-KM 135°e 4230 740 5002 000,00 – – 2,4 – – – – – – – – – 133 25 – – – / – –

HL-KM 0° 4230 740 5004 000,00 – – 1,8 – – – – – – – – – 116 50 – – – /– – –

HL-KM 135°e 4230 740 5000 000,00 – – 2,6 – – – – – – – – – 160 50 – – – /– – –

 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart AC = Kokë kositëse AutoCut a   Vlerat maksimale për veglat Kombi  

që mund të përdoren

c Me grykë të sheshtë në regjimin e fryrjes *  Pesha pa karburantin ***   Pesha me mbrojtësen

R = Dorezë lak GSB = Teh prerës bariTeh prerës bari d Pa shtesë/grykë fryrjeje **   Pa veglën prerëse dhe mbrojtësen ****  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
b Me grykë rrumbullake në regjimin e fryrjes e Kënd prerësi i ndryshueshëm ***** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

1  Dorezë me shumë funksione

  Të gjitha kontrollet e rëndësishme të motorit në dorën tuaj. 

2  Strukturë e palosshme

  Sistemi Multi i STIHL mund të paloset gjithashtu shpejt  

dhe me lehtësi me veglën e vendosur në mënyrë të që  

transportohet dhe ruhet në mënyrë ergonomike. 

3  Dorezë transporti

  Me dorezën e transportit, sistemi Multi i STIHL mund  

të ngarkohet dhe shkarkohet rehat nga makina. 

4   Teknologji novatore e motorit me filtër ajri prej letre

  Për ta bërë ndezjen më të lehtë, karburatori është i pajisur 

me një pompë manuale karburanti. Pompa e nxitimit  

siguron xhiro dinamike. Filtri prej letre i ajrit e mbron mirë 

motorin nga pluhuri dhe papastërtitë. 

Strukturë e 

palosshme

2

Teknologji novatore e motorit 

me filtër ajri prej letre

4

Dorezë me shumë funksione 1

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Dorezë transporti 3

Motori Multi MM 55

  Për punë të ndryshme: Kositje lëndinash, 

kultivim toke dhe pastrim sipërfaqesh

  Motor i fuqishëm Multi 

  Mund të kombinohet me një sërë veglash 

të ndryshme Multi të ndryshme 

  Strukturë e palosshme për transportim  

të lehtë

MM 55

27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 hp, 7,9 kg*. Për punët më të ndryshme 

gjatë kositjes të lëndinave, kultivimit të tokës dhe pastrimit të 

sipërfaqeve. Mekanizëm i fuqishëm për vegla Multi të STIHL.  

Dorezë multifunksionale, filtër ajri prej letre, strukturë e palosshme.

Nr. i porosisë 4601 011 5400

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.

**  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 (dB(A))

*** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2
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Motori Multi 

MM 55 4601 011 5400 000,00 27,2
0,75/ 

1,0
7,9 92 102

2,4/ 

3,6

* Pesha pa karburantin dhe veglën
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Sistemi Kombi dhe sistemi Multi

Veglat Multi dhe aksesorët

  Shtatë vegla praktike Multi për punët  

më të ndryshme

  Ndërrojini veglat pa humbur fare kohë

Thika shkriftuese  
BF-MM 

Thyen dheun e rëndë, pjellor. 

Ideal për rikultivim dhe 

shkriftim të dheut, gjerësia e 

punës 22 cm, pesha 2,0 kg. 

Nr. i porosisë 4601 740 4605 

Çmimi 00,00 €

Thika prerëse  
cepash FC-MMa

Pret anët në mënyrë perfekte, 

depërton thellë deri te rrënjët, 

pesha 0,8 kg.

Nr. i porosisë 4601 740 4603

Ajrosës RL-MMa

Përmirëson rritjen e rrënjës. 

Shpon sipërfaqen e lëndinës 

për të siguruar furnizimin  

optimal të ushqyesve dhe  

ajrim, gjerësia e punës  

20 cm, pesha 2,0 kg.

Nr. i porosisë 4601 740 4600

Çukitës me thikë 
BK-MM 

Ideal për punë precizioni. 

Shpërndan dheun e imët,  

ranor dhe copëton copat e 

mëdha të dheut, gjerësia e 

punës 22 cm, pesha 2,0 kg.

Nr. i porosisë 4601 740 4606

Makinë shkriftuese 
MF-MMa

Heq myshkun dhe bimët pa 

shkëlqim nga sipërfaqja e 

lëndinës, përfshirë zgjatues  

i mbrojtëses dhe përparëse, 

gjerësia e punës 50 cm,  

pesha 8,3 kg.

Nr. i porosisë 4601 740 4601 

Çmimi 000,00 €

Furçë me qime  
të forta KB-KMb

Heq papastërtitë nga vendet 

e shtruara ose sipërfaqet 

prej guri, përfshirë zgjatues 

të mbrojtëses, gjerësia e 

punës 60 cm, pesha 4,2 kg. 

Nr. i porosisë 4601 740 4602

Teh kultivatori

Ndryshon thellësinë dhe  

shpejtësinë e punës kur  

kultivoni tokën duke e ngritur 

ose ulur lehtë veglën brenda 

ose jashtë dheut.  

Nr. i porosisë 4601 740 4800

Komplet peshimi

Për BF-MM dhe BK-MM. Një 

shtesë ideale për të kultivuar 

dhe shkriftuar. Shton presionin 

mbi vegël për më shumë 

depërtim thellësie në tokë.  

Nr. i porosisë 4601 730 4500

Komplet rrotash

Për MF-MMa, KW-MMb dhe 

KB-MMb. E lejon veglën të 

ngrihet pak, duke pakësuar 

kështu rezistencën për shkak 

të fërkimit gjatë shkriftimit, 

fshirjes dhe pastrimit.  

Manovrim më i mirë.  

Nr. i porosisë 4601 007 1008

Pastrues energjik 
KW-MMb

Ideal për të pastruar rrugicat 

dhe rrugët. Heq papastërtitë, 

rërën, gurët e vegjël dhe 

gjethet. Pa zgjatimin e 

mbrojtëses, gjerësia e punës 

60 cm, pesha 3,7 kg.

Nr. i porosisë 4601 740 4604

a Kompleti i rekomanduar i rrotës b Kompleti i kërkuar i rrotës
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

  

Aroma e barit të sapo kositur ngrihet në 

ajër dhe më në fund në rrënjët e tij shkon 

drita. Qoftë kur doni të vendosni rregull 

në kopsht ose si profesionistë dëshironi të 

ndiheni rehat në punë, gama jonë 

gjithëpërfshirëse e prerëseve të shkurreve 

dhe sharrave të pastrimit siguron ndalimin 

e rritjeve të pakontrolluara.

       Rritja e dendur. 
Prekje e butë.

Prerës bari e fuqishme me benzinë 81

Prerëse shkurresh me benzinë për kositje afër shtëpisë dhe në kopsht 82

Prerëse shkurresh me benzinë për bar të gjatë dhe mirëmbajtjen e kopshtit 83

Sharrat e pastrimit 85

Prerëse shkurresh elektrike 87

Prerëse shkurresh me bateri 89

Aksesorë për Motokosa dhe sharra pastrimi 90 

Übersicht Motorsensen und Freischneider 92

Pamje e përgjithshme për Motokosa dhe sharra pastrimi 96

Veglat prerëse 98

Aksesorët për veglat prerëse 100

Pamje e përgjithshme e veglave prerëse 102

Fijet e kositjes 106
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

STIHL 2-MIX-Motor 4

STIHL M-Tronic 5

Dorezë multifunksionale 3

Sistemi STIHL  
kundër dridhjeve

2

STIHL ErgoStart1

1  STIHL ErgoStart (E)
  Një sustë shtesë ndërmjet boshtit motorik dhe çikrikut të 

kordonit të ndezësit siguron një ndezje të lehtë që kursen 
fuqinë. Mjafton një shtytje e lehtë që të ndizet vegla elektrike 
siç duhet duke përdorur sistemin STIHL ErgoStart. Standarde 
me të gjitha modelet C-E.

2   Sistemi STIHL kundër dridhjeve
  Sistemi STIHL kundër dridhjeve ul dridhjet në dorezë, duke e 

bërë veglën më pak të lodhshme dhe më të rehatshme gjatë 
përdorimit. Ajo është e disponueshme në një version 1-pikë 
ose një version 4-pikë për sharrën e pastrimit STIHL FS 360 
dhe modele të fuqishme.

3  Dorezë multifunksionale
  Të gjitha funksionet e kontrollit të motorit i keni në majë  

të gishtave. Kjo e bën veglën më të lehtë dhe të sigurt  
gjatë përdorimit.

4  Motor STIHL 2-MIX
  Motori STIHL me dy kohë me teknologji 2-MIX ofron një  

rendiment të shkëlqyer, shumë forcë rrotulluese dhe kursen 
karburantin deri në 20% krahasuar me motorët STIHL me dy 
kohë në të njëjtën kategori rendimenti pa teknologjinë 2-MIX.

5  STIHL M-Tronic (M)
  Sistemi krejtësisht elektronik për menaxhimin  

e motorit me funksionin e memories rregullon 
kohën e ndezjes dhe furnizimit me karburant 
dhe regjistron automatikisht temperaturën e jashtme duke  
siguruar rendiment optimal të motorit, forcë rrotulluese të  
qëndrueshme dhe përshpejtim të madh. Leva combi ka vetëm 
një pozicion ndezjeje, ndaj vegla mund të ndizet me lehtësi me 
më pak shtytje në kordon dhe pa shtypur asnjë çelës.

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Prerëse shkurresh me  
benzinë për shkurtimin  
e barit

  Vegla të fuqishme për përdorues privatë 
pa përvojë

  Për kositjen e sipërfaqeve të vogla të barit

  Për kositje në anë të kopshtit

  E lehtë për t’u ndezur

  Me bosht të lakuar ose të drejtë

FS 38

27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 hp, 
4,2 kg*. Prerësja më e lehtë e 
shkurreve në gamën e STIHL. 
Ideale për të shkurtuar barin 
nëpër qoshe. Dorezë multi-
funksionale, dorezë e rrum-
bullakët, motor 2-MIX.

Nr. i porosisë 4140 011 2398

FS 50

27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 hp, 
4,4 kg*. Me sistem ndezës 
të thjeshtësuar. Dorezë  
multifunksionale, dorezë  
e rrumbullakët, rregullim i 
dorezës pa përdorur vegla, 
motor 2-MIX.

Nr. i porosisë 4144 011 2314

  Shikoni tabelën në faqen 
92 për versione të tjera.

FS 40

27,2 cm³, 0,7 kW/1,0 hp, 
4,4 kg*. Me sistem ndezës 
të thjeshtësuar, për të kositur 
sipërfaqe më të vogla bari. 
Dorezë multifunksionale,  
dorezë e rrumbullakët,  
motor 2-MIX.

Nr. i porosisë 4144 011 2309

FS 55 R

27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 hp, 
4,9 kg*. Për përdorim të  
rehatshëm në hapësirë të  
kufizuar. Dorezë multi-
funksionale, dorezë në  
formë laku, rregullim i  
dorezës pa përdorur vegla,  
motor 2-MIX, rrip sigurie bazë. 

Nr. i porosisë 4140 200 0379

R = Dorezë lak * Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen

BITTE ÜBERSETZEN!
PLEASE TRANSLATE!
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

Prerëse shkurresh me  
benzinë për kositje afër 
shtëpisë dhe në kopsht

  Për kopshte dhe prona të mëdha

  Për kositjen e sipërfaqeve të mëdha  
të barit

  Vegla me rendiment të lartë me vegla  
të ndryshme prerëse

R = Dorezë lak

E = ErgoStart

FS 56 R

27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 hp,  
4,7 kg*. Për përdorim të  
rehatshëm në hapësirë të  
kufizuar. Dorezë multifunk-
sionale, dorezë në formë 
laku, motor 2-MIX, rrip  
sigurie bazë.

Nr. i porosisë 4144 200 0096

FS 70 C-E

27,2 cm³, 0,9 kW/1,2 hp, 
5,4 kg*. Për kositjen e  
sipërfaqeve të mëdha me 
bar të fortë. STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si biçikletë, motor 
2-MIX, rrip sigurie bazë.

Nr. i porosisë 4144 200 0076

  Shikoni tabelën në faqen 
92 për versione të tjera.

FS 56 

27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 hp,  
5,1 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë. 
Dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
motor 2-MIX, kënd i opti-
mizuar i prerësit, bosht i 
drejtë, rrip sigurie bazë.

Nr. i porosisë 4144 200 0036

  Shikoni tabelën në faqen 
92 për versione të tjera.

FS 87

28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 hp, 
5,6 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë.  
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, dekomprimim 
automatik, dorezë multifunk-
sionale, dorezë si timon  
biçiklete, motor 4-MIX®,  
bosht i drejtë, rrip sigurie  
për të dy supet.

Nr. i porosisë 4180 200 0217

* Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen

Prerëse shkurresh me  
benzinë për bar të gjatë dhe 
mirëmbajtjen e kopshtit

  Shumë e fortë dhe e fuqishme

  Për kositjen e sipërfaqeve të mëdha me 
bar të gjatë

  Për pastrimin e barërave të këqija

  Për kultivimin e pemëve

  Edhe për shkurret që janë rritur së tepërmi

FS 90

28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 hp, 
5,8 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë.  
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, dekomprimim 
automatik, dorezë multifunk-
sionale, dorezë si timon  
biçiklete, motor 4-MIX, bosht 
i drejtë, bosht me transmision 
të qëndrueshëm, rrip sigurie 
për të dy supet.

Nr. i porosisë 4180 200 0154

FS 94 C-E

24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 hp, 
4,9 kg*. Prerësja më e lehtë 
e shkurreve në këtë segment. 
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, ErgoStart,  
dorezë si timon biçiklete,  
dorezë kontrolli me funksion 
pjesërisht të ngarkuar  
ECOSPEED, motor 2-MIX, 
bosht i drejtë, rrip sigurie  
për të dy supet.

Nr. i porosisë 4149 200 0019

E RE

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 
faqja 192 e në vazhdim.
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

Pantallona mbrojtëse  
FS 3PROTECT për të  
përdorur sharrën e pastrimit

Pantallona mbrojtëse shumë të rehatshme prej 
pambuku me 18% elastan të fortë dhe një 
funksion të trefishtë mbrojtës: Mbrojtje nga  
goditjet, rezistente ndaj gjembave dhe ujit.  

>> Për më tepër në faqen 233 

FS 130

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 
5,9 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë.  
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, dekomprimim 
automatik, dorezë multifunk-
sionale, dorezë si timon  
biçiklete, rregullim i dorezës 
pa vegla, motor 4-MIX®,  
bosht i drejtë, bosht me  
transmision të qëndrueshëm, 
rrip sigurie për të dy supet.

Nr. i porosisë 4180 200 0111

FS 260 C-E

41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 hp, 
7,9 kg*. Për punë kositjeje të 
mëdha, në shkallë të gjerë. 
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa vegla, 
motor 2-MIX, rrip sigurie  
universal ADVANCE.

Nr. i porosisë 4147 200 0039

  Shikoni tabelën në faqen 
92 për versione të tjera.

FS 240 C-E

37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 hp, 
7,4 kg*. Ideale për punë  
në bujqësi dhe hortikulturë. 
Sistem kundër dridhjeve  
1-pikë STIHL, STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa vegla, 
motor 2-MIX, bosht i drejtë, 
bosht me transmision të  
qëndrueshëm, rrip sigurie  
për të dy supet.

Nr. i porosisë 4147 200 0012

  Shikoni tabelën në faqen 
92 për versione të tjera.

FS 100

31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 hp, 
5,8 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë.  
Sistem kundër dridhjeve 
1-pikë STIHL, dekomprimim 
automatik, dorezë multifunk-
sionale, dorezë si timon  
biçiklete, motor 4-MIX®,  
bosht i drejtë, rrip sigurie  
për të dy supet.

Nr. i porosisë 4180 200 0110

E = ErgoStart * Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen

Mbrojtja  
dhe rehatia

nga faqja 232

Sharrat e pastrimit

  Vegla profesionale të rehatshme,  
të forta dhe të fuqishme

  Për të punuar në pyll, në kopshtari  
dhe në mirëmbajtjen e rrugëve. 

  Për të hequr shkurret dhe rritjen  
e pakontrolluar

  Për kositjen e sipërfaqeve të mëdha  
me bar të fortë.

  Për grirje dhe sharrime në pyll

FS 310

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 
7,2 kg*. Sharra e pastrimit 
STIHL më e lehtë. Sistem 
kundër dridhjeve 4-pikë STIHL, 
dekomprimim automatik,  
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa përdorur 
vegla, motor 4-MIX®, rrip  
sigurie universal ADVANCE.

Nr. i porosisë 4180 200 0437

Pajisje personale mbrojtëse të përshtatshme për t’u përdorur 
me sharrat e pastrimit mund të gjenden në faqet 229  
dhe 232/233.

FS 360 C-E

37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 hp, 
8,5 kg*. Për heqjen e barit të 
fortë. Sistem kundër dridhjeve 
4-pikë STIHL, STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa përdorur 
vegla, motor 2-MIX.

Me rrip universal  

ADVANCE PLUS

Nr. i porosisë 4147 200 0095

Me rrip universal ADVANCE, 

ngjyrë portokalli luoreshente

Nr. i porosisë 4147 200 0122

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

Për më shumë komoditet kur punoni me sharra pastrimi,  

rekomandojmë të përdorni një rrip, si p.sh. rripin dysh të  

supeve. Ai e shpërndan peshën tek të dy supet.
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FS 410 C-E

41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 hp, 
8,5 kg*. Për heqjen e barit të 
fortë. Sistem kundër dridhjeve 
4-pikë STIHL, STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa përdorur 
vegla, motor 2-MIX.

Me rrip universal  

ADVANCE PLUS

Nr. i porosisë 4147 200 0096

Me rrip universal ADVANCE, 

ngjyrë portokalli luoreshente 

Nr. i porosisë 4147 200 0123

  Shikoni tabelën në  
faqen 94 për versione 
të tjera të sharrave.

FS 490 C-EM

51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 hp, 
9,1 kg*. Për përdorim profe-
sional në kopshtari. Sistem 
kundër dridhjeve 4-pikë 
STIHL, STIHL ErgoStart,  
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa për-
dorur vegla, motor 2-MIX, 
STIHL M-Tronic, teknologji 
ndezëse e drejtpërdrejtë,  
buton ndalimi, me rrip  
universal ADVANCE PLUS.

Nr. i porosisë 4148 200 0039

  Shikoni tabelën në  
faqen 94 për versione 
të tjera të sharrave.

FS 510 C-EM

51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 hp, 
10,2 kg*. Për përdorim  
profesional në kopshtari.  
Sistem kundër dridhjeve 
4-pikë STIHL, STIHL ErgoStart, 
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa për-
dorur vegla, motor 2-MIX, 
STIHL M-Tronic, teknologji 
ndezëse e drejtpërdrejtë,  
buton ndalimi, me rrip  
universal ADVANCE PLUS.

Nr. i porosisë 4148 200 0043

  Shikoni tabelën në  
faqen 94 për versione  
të sharrave.

FS 460 C-EM

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 
8,5 kg*. Për të punuar në 
sipërfaqe të vështira me  
bar të fortë. Sistem kundër 
dridhjeve 4-pikë STIHL, 
STIHL ErgoStart, dorezë  
multifunksionale, dorezë si  
timon biçiklete, rregullim i 
dorezës pa përdorur vegla, 
motor 2-MIX, STIHL M-Tronic.

Me rrip universal  

ADVANCE PLUS

Nr. i porosisë 4147 200 0099

Me rrip universal ADVANCE, 

ngjyrë portokalli luoreshente 

Nr. i porosisë 4147 200 0124

  Shikoni tabelën në  
faqen 94 për versione 
të tjera të sharrave.

E = ErgoStart M = M-Tronic

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

Bëni kujdes për ndryshimin e gjatësisë së boshtit te disa  

modele. Për përdorues me gjatësi të ndryshme, ofrojmë  

modele të sharrave të pastrimit me bosht të shkurtër (K)  

dhe bosht të gjatë (L).

Kur punoni me sharrat  
e pastrimit, përveç mbrojtëses  
së plotë për fytyrën duhet të vini 
edhe syze sigurie.

>> Për më tepër në faqen 233 

I mbrojtur  
mirë

nga faqja 233

FS 560 C-EM

57,1 cm³, 2,8 kW/3,8 hp, 
10,2 kg*. Sharra e pastrimit 
STIHL më e fortë. Sistem 
kundër dridhjeve 4-pikë 
STIHL, STIHL ErgoStart,  
dorezë multifunksionale,  
dorezë si timon biçiklete,  
rregullim i dorezës pa për-
dorur vegla, motor 2-MIX, 
STIHL M-Tronic, teknologji 
ndezëse e drejtpërdrejtë,  
buton ndalimi, me rrip  
universal ADVANCE PLUS.

Nr. i porosisë 4148 200 0045

  Shikoni tabelën në  
faqen 94 për versione 
të sharrave.

Prerëse shkurresh 
elektrike

  E lehtë dhe e rehatshme  
në përdorim

  Për t’u përdorur përqark  
shtëpisë dhe në kopsht

  Për t’u përdorur në zona rezidenci-
ale të ndjeshme ndaj zhurmave, 
afër spitaleve, varrezave,  
shkollave etj. 

  Shumë e përshtatshme për të  
pastruar gurët, bimët, vazot me 
lule dhe pengesa të tjera.

FSE 31

230 V, 245 W, 2,2 kg**. Për 
krasitje dhe shkurtime. Dorezë 
në formë laku, rregullim i  
dorezës pa përdorur vegla, 
kokë kositëse rrotulluese. 

Nr. i porosisë 4815 011 4100

*  Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen

**  Pesha duke përjashtuar kabllon, përfshirë veglën  

prerëse dhe mbrojtësen

FSE 52

230 V, 500 W, 2,2 kg**. 
Për krasitje dhe shkurtime në 
kopsht. Teleskopike, dorezë 
në formë laku, rregullim i  
dorezës pa përdorur vegla, 
kllapë ndarëse, kokë kositëse 
rrotulluese. 

Nr. i porosisë 4816 011 4100
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FSE 71

230 V, 540 W, 4,0 kg*. Për 
shkurtime, krasitje dhe punë 
në sipërfaqe të vogla. Dorezë 
e gomuar me 2 komponentë, 
dorezë në formë laku, mbrojtje 
nga mbingarkesa, fija kositëse 
rregullohet automatikisht kur 
përplas kokën kositëse në tokë.

Nr. i porosisë 4809 011 4123

FSE 81

230 V, 1.000 W, 4,7 kg*. 
Ideale për kositje në sipërfaqe 
të vogla me rritje të pakon-
trolluar. Dorezë e gomuar  
me 2 komponentë, dorezë 
në formë laku, mbrojtje elek-
tronike nga mbingarkesa, 
disk mbështetës, fija kositëse 
rregullohet automatikisht kur 
përplas kokën kositëse në tokë.

Nr. i porosisë 4809 011 4124

FSE 60

230 V, 540 W, 3,9 kg*. Për 
shkurtime, krasitje dhe punë 
në sipërfaqe të vogla. Dorezë 
në formë laku, fija kositëse 
rregullohet automatikisht kur 
përplas kokën kositëse në tokë.

Nr. i porosisë 4809 011 4122

FSA 65

Prerëse shkurresh me bateri 
për krasitje. Diametri i harkut 
prerës 300 mm, dorezë e  
gomuar me 2 komponentë, 
dorezë në formë laku me  
pozicione të pakufizuara,  
fija kositëse rregullohet auto-
matikisht kur përplas kokën 
kositëse në tokë, pa zhurmë, 
nuk nevojiten mbrojtëse për 
veshët, pesha 2,7 kg**. 

FSA 65 pa baterinë  

dhe ngarkuesin

Nr. i porosisë 4852 011 5700

Prerëse shkurresh me bateri

  Për kopshtarët amatorë dhe profesionistë

  Shumë e lëvizshme dhe e pastër

  E lehtë në përdorim falë baterisë me  
jon litiumi

  Për t’u përdorur në zona rezidenciale të 
ndjeshme ndaj zhurmave, afër spitaleve, 
varrezave, shkollave etj.

* Pesha duke përjashtuar kabllon, përfshirë veglën prerëse dhe mbrojtësen

** Pesha duke përjashtuar baterinë, përfshirë veglën prerëse dhe mbrojtësen

*** E disponueshme nga pranvera e vitit 2014

**** Pesha me bateri, pa karikues

FSA 85

Prerëse shkurresh me bateri 
për të kositur afër pengesave 
si edhe afër pemëve dhe 
shkurreve. Diametri i harkut 
prerës 350 mm, dorezë e  
gomuar me 2 komponentë, 
dorezë në formë laku me  
pozicione të pakufizuara,  
rregullim i dorezës pa përdorur 
vegla, fija kositëse rregullohet 
automatikisht kur përplas 
kokën kositëse në tokë, kon-
trolli i shpejtësisë ndryshon 
pafundësisht, kllapa ndarëse, 
pesha 2,8 kg**. 

FSA 85 pa baterinë  

dhe ngarkuesin

Nr. i porosisë 4852 011 5701

Set FSA 85 me AP 160  

dhe AL 300, 4,5 kg***

Nr. i porosisë 4852 200 0001 

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 
dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 
nga faqja 17.
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Aksesorë për prerëset  
e shkurreve dhe sharrat  
e pastrimit

  Aksesorët që ju ndihmojnë gjatë punës 
dhe përmirësojnë mbrojtjen. 

  Rripat, mbrojtëset e duarve, shtojcat  
e veglës, kapakët mbrojtës

Rrip në pylltari

Mbrojtësja e lirë e lënë pezull 
për këmbët lejon një liri më  
të madhe në lëvizje. Tehet e 
rrumbullakëta ergonomike të 
sharrës për punime në pyll, 
shumë të lehtë, të zgjatueshëm 
rreth çantës së veglës.

Rrip ADVANCE për pylltari

Përmasa standarde për  

FS 90 – FS 560

Nr. i porosisë 4147 710 9003 

Versioni XXL për gjatësi trupore 

> 1,90 m, për FS 90 – FS 560

Nr. i porosisë 4147 710 9009

Rrip ADVANCE PLUS  
për pylltari 
Me një unazë të rehatshme 
transporti për montim dhe 
heqje të shpejtë të sharrës së 
pastrimit për FS 50 – FS 560.

Nr. i porosisë 4147 710 9015

Rrip kraharori

Për rrip universal ADVANCE, 
ADVANCE ngjyrë portokalli 
fluoreshente dhe ADVANCE 
PLUS. Siguron që rripat e 
shpatullave të pozicionohen 
mirë.

Nr. i porosisë 0000 790 7700

Rrip

Për përdorim më të rehatshëm 
të STIHL FSA 65 dhe STIHL 
FSA 85. Përfshirë kapësen  
e shtojcës. 

Nr. i porosisë 4852 007 1000

Rrip sigurie bazë

Shumica e veçorive standar-
de të prerëseve të shkurreve 
STIHL. Për të punuar më të 
qetë dhe të sigurt. Për FS 38, 
FS 40, FS 45, FS 50, HL  
dhe HT.

Nr. i porosisë 4130 710 9000

Rrip i dyfishtë në 
shpatulla

Me një cope të butë për  
rehati më të madhe gjatë 
punës me periudha të gjata. 
Për FS 55 – FS 560.

Nr. i porosisë 4119 710 9001

Rrip universal

Për kositje dhe grirje që nuk 
ju lodhin. Rrip ergonomik, i 
rehatshëm, i lehtë, i zgjatue-
shëm rreth kraharorit dhe 
çantës së veglës.

Rrip sigurie universal 
ADVANCE

Përmasa standarde për  

FS 50 – FS 560 

Nr. i porosisë 4147 710 9002 

Versioni XXL për gjatësi trupore 

> 1,90 m, për FS 50 – FS 560

Nr. i porosisë 4147 710 9004

Me rrip universal  
ADVANCE, ngjyrë  
portokalli fluoreshente 
Shikueshmëri e lartë. Një 
shtesë ideale për rrobat 
reflektuese gjatë kositjes  
në zona të rrezikshme për  
FS 50 – FS 560.

Nr. i porosisë 4147 710 9011

Rrip universal  
ADVANCE PLUS 
Me një unazë të rehatshme 
transporti për montim dhe 
heqje të shpejtë të sharrës së 
pastrimit për FS 50 – FS 560. 

Nr. i porosisë 4147 710 9014

Çanta e veglave

Për transportim të lehtë të 
veglave. Përfshin dy seksione. 
Mund të montohet lehtësisht 
te rripi universal për pylltari. 

Nr. i porosisë 4147 881 5700

Kapak mbrojtës për 
prerësen e shkurreve 
dhe sharrat e pastrimit

Mbrojtëse e përsosur tran-
sporti për kutinë e motorit  
të prerëseve të shkurreve 
dhe sharrave të pastrimit. 
Rezistente ndaj nxehtësisë 
dhe vajit. 

Nr. i porosisë 0000 881 0509

Mbrojtëse për duart 
për punime grirjeje

Mbrojtëse praktike për duart 
për FS 260, FS 360, FS 410, 
FS 460, FS 490, FS 510 dhe 
FS 560. Jo e përshtatshme 
për versionet K.   

Nr. i porosisë 4147 790 9102

Prerësja e gëmushave 
FH 135° 

Vegla të montuara për prerje 
afër tokës dhe kositje në 
hapësira të ngushta. P.sh. në 
parking makinash ose ishuj 
rrugorë. Gjatësia e shufrës  
25 cm, mund të ndryshojë 
pafundësisht nga 0° – 135°, 
pozicioni i transportimit,  
pesha 1,8 kg. I përshtatshëm 
për FS 85 R, FS 85, FS 90 R, 
FS 90, FS 100 R, FS 100,  
FS 130 R dhe FS 130. 

Nr. i porosisë 4230 740 5101
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Prerëse shkurresh me benzinë për shkurtimin e barit

FS 38 4140 011 2398 27,2 0,65/0,9 – – 4,2 91 107 8,0/8,0 147 – Kokë kositëse AutoCut C 5-2 0,33 fleksibël – – –/–/ – 2-MIX – –

FS 40 4144 011 2309 27,2 0,7/1,0 – – 4,4 94 107 7,0/6,4 145 – Kokë kositëse AutoCut C 5-2 0,34 fleksibël – – – –/–/ – 2-MIX – –

FS 50 4144 011 2314 27,2 0,8/1,1 – – 4,4 93 108 6,0/6,0 145 – Kokë kositëse AutoCut C 5-2 0,34 fleksibël – – – –/–/ 2-MIX – –

FS 50 C-E 4144 011 2315 27,2 0,8/1,1 – – 4,5 93 108 6,0/6,0 145 – Kokë kositëse AutoCut C 5-2 0,34 fleksibël – – – –/–/ 2-MIX – –

FS 55 R 4140 200 0379 27,2 0,75/1,0 – – 4,9 95 109 7,2/7,7 147 – Kokë kositëse AutoCut 25-2 0,33 fleksibël – – – /–/– 2-MIX – –

Prerëse shkurresh me benzinë për kositje afër shtëpisë dhe në kopsht

FS 56 R 4144 200 0096 27,2 0,8/1,1 – – 4,7 94 107 6,6/6,6 170 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,34 fleksibël – – – /–/– – 2-MIX – –

FS 56 4144 200 0036 27,2 0,8/1,1 – – 5,1 94 107 5,5/5,5 170 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,34 fleksibël – – – –/ /– – 2-MIX – –

FS 56 C-E 4144 200 0095 27,2 0,8/1,1 – – 5,2 94 107 5,5/5,5 170 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,34 fleksibël – – – –/ /– – 2-MIX – –

FS 70 RC-E 4144 200 0105 27,2 0,9/1,2 – – 4,8 95 107 6,6/6,6 170 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,34 fleksibël – – – /–/– – 2-MIX – –

FS 70 C-E 4144 200 0076 27,2 0,9/1,2 – – 5,4 94 107 6,6/6,6 170 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,34 fleksibël – – – –/ /– – 2-MIX – –

FS 87 4180 200 0217 28,4 0,95/1,3 – – 5,6 90 102 3,5/2,5 180 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,53 fleksibël 1-pikë – – –/ /– – 4-MIX® – –

Prerëse shkurresh me benzinë për bar të gjatë dhe mirëmbajtjen e kopshtit

FS 90 4180 200 0154 28,4 0,95/1,3 – – 5,8 90 102 5,3/6,1 180 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,53 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– 4-MIX® – /–/

FS 94 C-E   E RE 4149 200 0019 24,1 0,9/1,2 – – 4,9 93 108 4,3/3,5 178 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,54 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– – 2-MIX – /–/–

FS 100 4180 200 0110 31,4 1,05/1,4 – – 5,8 89 101 2,7/2,2 180 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,53 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– 4-MIX® – /–/

FS 130 4180 200 0111 36,3 1,4/1,9 – – 5,9 93 108 4,4/3,9 180 – Disk për prerjen e barit 230-2 0,53 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– 4-MIX® – /–/

FS 240 C-E 4147 200 0012 37,7 1,7/2,3 – – 7,4 98 108 4,6/4,0 180 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– 2-MIX – /–/

FS 240 R-CE 4147 011 2303 37,7 1,7/2,3 – – 7,1 98 109 4,3/5,7 186 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – /–/– – 2-MIX – /–/–

FS 240 4147 011 2300 37,7 1,7/2,3 – – 7,0 98 109 4,6/4,0 180 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – – –/ /– 2-MIX – /–/

FS 240 R 4147 011 2302 37,7 1,7/2,3 – – 6,6 99 110 4,3/5,7 186 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – – /–/– – 2-MIX – /–/–

FS 260 C-E 4147 200 0039 41,6 2,0/2,7 – – 7,9 100 112 4,2/4,6 168 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – –/ /– 2-MIX – / /

FS 260 R-CE 4147 011 2307 41,6 2,0/2,7 – – 7,1 97 109 4,4/5,7 186 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – /–/– – 2-MIX – /–/–

FS 260 4147 011 2304 41,6 2,0/2,7 – – 7,5 100 111 4,2/4,6 168 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – – –/ /– 2-MIX – / /

FS 260 R 4147 011 2306 41,6 2,0/2,7 – – 6,6 99 110 4,4/5,7 186 – Thikë për shkurre 250-3 0,75 e ngurtë 1-pikë – – – /–/– – 2-MIX – /–/–
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Sharrat e pastrimit

FS 310 4180 200 0437 36,3 1,4/1,9 – – 7,2* 93 108 2,2/2,1 181 – Thikë për shkurre 300-3 0,71 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 4-MIX® – / /

FS 360 C-E 4147 200 0095 37,7 1,7/2,3 – – 8,5* 98 110 2,2/1,8 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX – / /

FS 360 C-E 4147 200 0122 37,7 1,7/2,3 – – 8,5* 98 110 2,2/1,8 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– f 2-MIX – / /

FS 410 C-E 4147 200 0096 41,6 2,0/2,7 – – 8,5* 99 111 2,0/1,7 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX – / /

FS 410 C-E 4147 200 0123 41,6 2,0/2,7 – – 8,5* 99 111 2,0/1,7 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– f 2-MIX – / /

FS 410 C-E L 4147 200 0097 41,6 2,0/2,7 – – 8,6* 99 111 1,8/1,7 185 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX – / /

FS 410 C-E K Sharrim 4147 200 0098 41,6 2,0/2,7 – – 8,4* 99 113 2,4/2,0 167 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX – –/–/

FS 460 C-EM 4147 200 0099 45,6 2,2/3,0 – – 8,5* 100 113 1,9/1,6 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 460 C-EM 4147 200 0124 45,6 2,2/3,0 – – 8,5* 100 113 1,9/1,6 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– f 2-MIX / /

FS 460 C-EM L 4147 200 0100 45,6 2,2/3,0 – – 8,6* 100 113 1,9/1,6 185 – Thikë për shkurre 300-3 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 460 C-EM K Sharrim 4147 200 0101 45,6 2,2/3,0 – – 8,4* 100 113 2,4/2,0 167 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,75 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX –/–/

FS 490 C-EM  4148 200 0039 51,6 2,4/3,3 – – 9,1* 102 116 2,8/2,8 179 – Thikë për shkurre 300-3 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 490 C-EM L  4148 200 0040 51,6 2,4/3,3 – – 9,2* 102 116 2,8/2,8 185 – Thikë për shkurre 300-3 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 490 C-EM K Sharrim 4148 200 0041 51,6 2,4/3,3 – – 9,2* 102 115 2,8/2,8 168 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX /–/

FS 490 C-EM KW Sharrim 4148 200 0046 51,6 2,4/3,3 – – 9,4* 102 116 2,8/2,8 168 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX –/–/

FS 510 C-EM Kositje 4148 200 0043 51,6 2,4/3,3 – – 10,2* 103 117 3,0/3,0 176 – Thikë për shkurre 350-3 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 510 C-EM Sharrim   4148 200 0044 51,6 2,4/3,3 – – 10,2* 103 117 3,0/3,0 176 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 560 C-EM Kositje 4148 200 0045 57,1 2,8/3,8 – – 10,2* 104 117 3,3/3,3 176 – Thikë për shkurre 350-3 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

FS 560 C-EM Sharrim  4148 200 0037 57,1 2,8/3,8 – – 10,2* 104 117 3,3/3,3 176 – Disk sharre i rrumbullakët 225-24 0,99 e ngurtë 4-pikë – – –/ /– 2-MIX / /

Prerëse shkurresh elektrike

FSE 31 4815 011 4100 – – 230 245 2,2** 78 90 0,6/0,8 110 245 Kokë kositëse me bobinë të fijes – – – – – – – –/–/ – – – –

FSE 41  4815 011 4104 – – 230 400 2,6** 81 93 2,2/1,3 118 285 Kokë kositëse me bobinë të fijes – – – – – – – –/–/ – – – –

FSE 52 4816 011 4100 – – 230 500 2,2** 83 94 3,0/4,5 131 300 Kokë kositëse AutoCut 2-2 – – – – – – – –/–/ – – – –

FSE 60 4809 011 4122 – – 230 540 3,9** 83 94 3,9/3,6 153 350 Kokë kositëse AutoCut C 5-2 – fleksibël – – – – – –/–/ – – – – –

FSE 71 4809 011 4123 – – 230 540 4,0** 82 93 3,3/2,9 153 350 Kokë kositëse AutoCut C 5-2 – fleksibël – – – – – –/–/ – – – – –

FSE 81 4809 011 4124 – – 230 1.000 4,7** 83 93 2,9/2,2 153 350 Kokë kositëse AutoCut C 5-2 – fleksibël – – – – – –/–/ – – – – –

Prerëse shkurresh me bateri

FSA 65c 4852 011 5700 – – – – 2,7*** 75 91 1,3/1,1 153 300 Kokë kositëse AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – – –

FSA 85d 4852 011 5701 – – – – 2,8*** 77 94 1,4/0,8 165 350 Kokë kositëse AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – – –

Paketa FSA 85 me  

AP 160 + AL 300
4852 200 0001 – – – – 4,5**** 77 94 1,4/0,8 165 350 Kokë kositëse AutoCut C 4-2 – – – – – – – –/–/ – – – –

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!

N
um

ri 
i p

or
os

is
ë

Ci
lin

dr
at

a 
(c

m
 3 )

En
er

gj
ia

 e
 s

hk
ar

ku
ar

 (k
W

/h
p)

Te
ns

io
ni

 n
om

in
al

 (V
)

Ko
ns

um
i i

 e
ne

rg
jis

ë 
(W

)
Pe

sh
a 

(k
g)

N
iv

el
i i

 p
re

si
on

it 
të

 z
ër

it 
 a

 (d
B(

A)
)

N
iv

el
i i

 fu
qi

së
 të

 z
ër

it 
 a

 (d
B(

A)
)

N
iv

el
i i

 d
rid

hj
ev

e 
m

aj
ta

s/
dj

at
ht

as
  b

 (m
 /

s 2 )
Gj

at
ës

ia
 to

ta
le

 p
a 

ve
gl

ën
 p

re
rë

se
 (c

m
)

Di
am

et
ri 

i r
re

th
it 

pr
er

ës
 (m

m
)

Ve
gë

l p
re

rë
se

 s
ta

nd
ar

de

Vë
lli

m
i i

 d
ep

oz
itë

s 
(I)

Bo
sh

ti 
m

ot
or

ik
 n

ë 
bo

sh
t

Si
st

em
i S

TI
H

L 
ku

nd
ër

 d
rid

hj
ev

e
ST

IH
L 

El
as

to
St

ar
t

De
ko

m
pr

es
im

 a
ut

om
at

ik

ST
IH

L 
Er

go
St

ar
t (

E)

Do
re

zë
 m

ul
tif

un
ks

io
na

le
Do

re
zë

 n
ë 

fo
rm

ë 
la

ku
/d

or
ez

ë 
si

 ti
m

on
  

bi
çi

kl
et

e/
do

re
zë

 e
 rr

um
bu

lla
kë

t
Rr

eg
ul

lim
 i 

do
re

zë
s 

pa
 p

ër
do

ru
r v

eg
la

Rr
ip

 s
ig

ur
ie

/s
is

te
m

i i
 tr

an
sp

or
tit

M
ot

or
 S

TI
H

L 
(2

-M
IX

/4
-M

IX
 ®

)
ST

IH
L 

M
-Tr

on
ic

 (M
)

Ko
si

tje
/g

rir
je

/s
ha

rri
m

 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart M = M-Tronic a Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A) c Shpejtësi e fiksuar e motorit

 (aksesor) që mund të montohet më vonë K = Boshti i shkurtër W = Doreza të ngrohura me elektricitet b Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2   d  Shpejtësi e motorit pafundësisht  

e ndryshueshmeL = Boshti i gjatë

e Çmimi pa bateri dhe karikues *  Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen ***  Pesha duke përjashtuar baterinë, përfshirë veglën prerëse dhe mbrojtësen
f  Me rrip universal ADVANCE, ngjyrë  

portokalli fluoreshente

**  Pesha duke përjashtuar kabllon, përfshirë veglën prerëse dhe mbrojtësen **** Pesha me bateri, pa karikues
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

Prerëse shkurresh me ben-
zinë që mbahet në shpinë

  Për kositje efikase dhe fleksibël në  
bankina dhe sipërfaqe të pjerrëta

  Ideale për vreshtat, kopshtet frutore  
dhe lëndinat në mal

  Sistem i rehatshëm transporti

  Bosht fleksibël

FR 130 T

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 10,3 kg*. Për krasitjen shkurreve në 
brigje lumi. Sistem STIHL kundër dridhjes, dekomprimim auto-
matik, dorezë multifunksionale, dorezë në formë laku, motor 
4-MIX®, bosht i ndarë për transport dhe ruajtje më të lehtë.

Nr. i porosisë 4180 200 0215

FR 410 C-E

41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 hp, 11,0 kg*. Me ErgoStart si standard. 
Sistem STIHL kundër dridhjes, dorezë multifunksionale, dorezë 
në formë laku, motor 2-MIX, buton ndalimi, çantë veglash.

Nr. i porosisë 4147 200 0062

Kabllo ngarkuesi për FR 480 C-F

Për ngarkim duke përdorur bateritë e makinës me një lidhje 
12/24 volt. 

Nr. i porosisë 4128 400 5600  

FR 480 C-F

48,7 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 11,8 kg*. Për kositje që kërkojnë 
lëvizje sa në një vend në një tjetër në sipërfaqe të mëdha që 
janë të vështira të aksesohen. Sistem STIHL kundër dridhjeve, 
STIHL ElastoStart, dorezë multifunksionale, dorezë në formë 
laku, ngarkues standard.

Nr. i porosisë 4128 200 0135

FR 480

48,7 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 10,9 kg*. Ideal për të kositur bar të 
fortë dhe për të hequr shkurret e rritura tepër në zona që janë 
të vështira të aksesohen. Sistem STIHL kundër dridhjeve,  
STIHL ElastoStart, dorezë multifunksionale, dorezë në formë laku.

Nr. i porosisë 4128 200 0133

FR 450

44,3 cm³, 2,1 kW/2,9 hp, 10,8 kg*. I shkëlqyer për të kositur 
në terren jo të sheshtë dhe terrene të vështira. Sistem STIHL 
kundër dridhjes, STIHL ElastoStart, dorezë multifunksionale,  
dorezë në formë laku, kapacitet i lartë dhe peshë e ulët.

Nr. i porosisë 4128 207 0011

FR 460 TC-EM

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 hp, 11,2 kg*. Për kositje që kërkojnë lëvizje 
sa në një vend në një tjetër në sipërfaqe të mëdha që janë të vështira 
të aksesohen. Sistem STIHL kundër dridhjes, STIHL ErgoStart,  
dorezë multifunksionale, dorezë në formë laku, motor 2-MIX,  
STIHL M-Tronic, buton ndalimi, çantë veglash, bosht i ndarë.

Nr. i porosisë 4147 200 0063
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Prerëse shkurresh me benzinë që mbahet në shpinë

FR 130 T 4180 200 0215 36,3 1,4/1,9 10,3 94 106 1,5/1,5 280 Disk për prerjen e barit 230-2 0,71 – – – / 4-MIX® –

FR 410 C-E  4147 200 0062 41,6 2,0/2,7 11,0 99 113 2,0/2,0 280 Disk për prerjen e barit 230-4 0,75 – – – / 2-MIX –

FR 450 4128 207 0011 44,3 2,1/2,9 10,8 91 111 1,8/1,6 280 Disk për prerjen e barit 230-4 0,67 – – – / – –

FR 460 TC-EM  4147 200 0063 45,6 2,2/3,0 11,2 99 113 2,0/2,0 280 Disk për prerjen e barit 230-4 0,75 – – – / 2-MIX

FR 480 4128 200 0133 48,7 2,2/3,0 10,9 94 112 2,7/3,0 280 Disk për prerjen e barit 230-4 0,67 – – – / – –

FR 480 C-F 4128 200 0135 48,7 2,2/3,0 11,8 94 112 2,7/3,0 280 Disk për prerjen e barit 230-4 0,67 – – – / – –

 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart *   Pesha pa karburantin, veglën prerëse dhe mbrojtësen

F = ElectroStart **   Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

M = M-Tronic ***  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

T = Bosht i ndarë **** Me përjashtim të veglës prerëse 97
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

Veglat prerëse

  Larmi e gjerë veglash prerëse për  
përdorime të ndryshme

  Për gjithçka, duke nisur nga kositje të  
thjeshta deri në punë pastrimi të rënda

  Për çdo lloj bimësie

Bari rreth e rrotull 
pengesave

Kokë kositëse FixCut  
Dy fije, për kositje dhe krasitje. 
Fijet individuale janë të lehta 
për t’u futur. 
 
 
 

Kokë kositëse TrimCut  
Dy fije, për kositje dhe krasitje. 
Fijet kositëse zgjatohen  
me dorë. 
 
 
 

Kokë kositëse AutoCut  
Dy ose katër fije, për kositje 
dhe krasitje. Fijet e kositjes 
zgjatohen automatikisht  
kur koka kositëse përplaset 
në tokë.

Kokë kositëse SuperCut 
Dy fije, për kositje dhe krasitje. 
Fijet e kositjes rregullohen 
automatikisht për gjatësi  
optimale të prerjes.

Bimësi e lehtë

Kokë kositëse DuroCut  
Dy ose katër fije, për kositje 
dhe krasitje. Mund të futen 
me lehtësi deri në katër fije. 
E pajtueshme me shumë 
përmasa të ndryshme dhe 
lloje të ndryshme fijesh  
kositëse.

Kokë kositëse AutoCut  
Dy ose katër fije, për kositje 
dhe krasitje. Fijet e kositjes 
zgjatohen automatikisht  
kur koka kositëse përplaset 
në tokë. 
 

Kokë kositëse SuperCut  
Dy fije, për kositje dhe krasitje. 
Fijet e kositjes rregullohen 
automatikisht për gjatësi  
optimale të prerjes. 

Kokë kositëse PolyCut  
Vegël prerëse universale  
për krasitje dhe punë në 
sipërfaqe të mëdha. Me  
tre thika plastike që lëvizin.

Bimësi e dendur

Kokë kositëse DuroCut  
Dy ose katër fije, për kositje dhe 
krasitje të sipërfaqeve me bar 
të fortë. Mund të futen me 
lehtësi deri në katër fije. E  
pajtueshme me shumë për-
masa të ndryshme dhe lloje  
të ndryshme fijesh kositëse.

Disk për prerjen e barit  
Dy prerës çeliku me dy faqe 
të njëjta. Për të punuar në 
sipërfaqe me bar të fortë. 
 
 
 

Disk për prerjen e barit  
Prej çeliku. Me katër prerës 
ose tetë dhëmbë për të  
kositur bar të trashë të  
thatë dhe kallamishte. 

Disk për prerjen e barit  
Disk për prerjen e barit me 
40 dhëmbë. Për kositjen e 
barit të fortë. Për FS 80 –  
FS 560.

Kallamishtet dhe 
shkurret

Thika shkurresh  
Dy prerës çeliku me dy faqe 
të njëjta. Për kositjen e barit 
dhe heqjen e rritjeve të  
dendura të pakontrolluara. 
 
 

Thika shkurresh 
Tre prerës çeliku me dy faqe 
të njëjta. Për hollimin dhe 
heqjen e barit të fortë, 
shkurreve dhe gardheve  
me gjemba. 
 

Disk i grirësit  
Disk i dyfishtë çeliku për të 
holluar dhe hequr shkurret e 
forta dhe gardhet me gjemba. 
 

Disk rrumbullak i sharrës, 
me dhëmb gërvishtës  
Vegël e veçantë çeliku për 
prerëset e shkurreve me ka-
pacitet të mesëm dhe të lartë. 
Për shkurret e trasha dhe 
trungjet e hollë të pemëve.

Shkurret dhe pemët  
e holla

Disk rrumbullak i sharrës, 
me dhëmb gërvishtës.  
Vegël e veçantë çeliku për 
prerëset e shkurreve me ka-
pacitet të mesëm dhe të lartë. 
Për shkurret e trasha dhe 
trungjet e hollë të pemëve. 

Disk rrumbullak i sharrës, 
me dhëmb ciflosës.  
Vegël e veçantë çeliku për 
prerëset e shkurreve me ka-
pacitet të mesëm dhe të lartë. 
Për shkurret e trasha, trungje 
të holla peme, sharrim dhe 
punë pastrimi.

Disk rrumbullak i sharrës, 
me teh karbiti.  
Vegël e posaçme shumë e 
fortë për t’u përdorur në 
sipërfaqe të thata ranore për 
të prerë në nivelin afër tokës.
 

Vetëm derisa të  

zgjasë stoku!

E disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

Aksesorët për veglat prerëse

  Për një sërë përdorimesh dhe punësh

  Mbrojtëset dhe limat

Mbrojtëse për kokat 
kositëse

Ofron mbrojtje kundër copave 
të prera që fluturojnë, por  
lejon edhe një pamje të  
qartë të sipërfaqes që do  
të kositet.

Kuti ndalimi dhe 
mbrojtëse për disqet e 
rrumbullakët të sharrës

Për prerje të saktë me një 
disk të rrumbullakët sharre.

Mbrojtëse për disqet 
që presin barin dhe 
thikat e shkurreve

Mbrojtje kundër materialit të 
prerë që mund të fluturojë.

Paketa e ndezësit të 
grirësit për sharrat  
e pastrimit

Përfshin diskun grirës, 
mbrojtësen e grirësit dhe 
komponentët e montimit.

Mbrojtëse e diskut  
të grirësit

Mbrojtje kundër materialit të 
prerë që mund të fluturojë

Mbrojtëse universale 
për kokat kositëse, 
disqet që presin barin 
dhe thikat e shkurreve

Ofron mbrojtje kundër  
materialit të prerë që fluturon 
dhe gurëve. Me platformë 
për kokën kositëse.

Paketa e sharrës

Për disqe të rrumbullakët 
sharre me dhëmbë ciflosës.  

Nr. i porosisë 4020 893 5000

Limë e sheshtë

Për disqe të rrumbullakët 
sharre me dhëmbë gërvishtës. 
150 mm.

Nr. i porosisë 0814 252 3356

Modeli i mprehjes

Për thikat e shkurreve. 

Thika shkurresh me dy tehe

Nr. i porosisë 4020 890 5501 

Thika shkurresh me tre tehe

Nr. i porosisë 4020 890 5500

Limë për sharrë me ujë

Limë e sheshtë për thika 
shkurresh dhe disqe të rrum-
bullakët sharre me dhëmbë 
gërvishtës. 200 mm.

Nr. i porosisë 0814 212 3310

Limë e sheshtë për thika 
shkurresh dhe disqe të rrum-
bullakët sharre me dhëmbë 
gërvishtës. Me kuti për një 
ruajtje të rregullt. 200 mm.

Nr. i porosisë 0814 212 3000

Mbajtësja e limës me 
limë të rrumbullakët

Për disqe të rrumbullakët 
sharre me dhëmbë ciflosës. 

Nr. i porosisë 5605 750 4343

Limë mprehëse formë 
trekëndore

Për disqe të rrumbullakët 
sharre me dhëmbë gërvishtës. 

Nr. i porosisë 0811 421 8971

Dorezat e limës

Doreza druri për të gjitha  
limat e rrumbullakëta,  
trekëndore dhe të sheshta 
nga 4,0 deri në 5,5 mm. 

Nr. i porosisë 0811 490 7860

FH 3 
Dorezë me 2 komponentë. 
Për limat e sheshta deri në 
150 mm.  

Nr. i porosisë 0000 881 4503

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

STIHL ofron mbrojtësen e duhur për çdo vegël prerëse. Ajo 

mbron në mënyrë të besueshme përdoruesin nga objektet 

që luturojnë gjatë prerjes, si bari dhe gurët e vegjël. Shitësi 

juaj specialist do t’ju këshillojë se cilën mbrojtëse të përdorni.
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Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi

  

Kokë kositëse FixCut

FixCut 5-2, 2,4 mm  4006 710 2117 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FixCut 25-2, 2,4 mm  4002 710 2157 – – – – – – – – – – – –

Kokë kositëse  TrimCut

TrimCut 31-2, 2,4 mm  4002 710 2152 – – – – – – – – – – – –

TrimCut 41-2, 2,7 mm  4003 710 2104 – – – – – – – – – – – – – – –

TrimCut 51-2, 2,7 mm  4005 710 2103 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kokë kositëse AutoCut

Bobina e fijes, 1,4 mm  6421 710 4300 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bobina e fijes, 1,4 mm  6235 710 4305 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bobina e fijes, 1,6 mm  4008 710 4300 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut 2-2, 1,6 mm  4008 710 2100 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut C 4-2, 2,0 mm  4006 710 2121 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut C 5-2, 2,0 mm  4006 710 2105 – – – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut 25-2, 2,4 mm  4002 710 2108 – – – – – – – – – – –

AutoCut C 25-2, 2,4 mmb  4002 710 2137 – – – – – – – – – – – – –

AutoCut 30-2, 2,7 mm  4002 710 2107 – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut 40-2, 2,7 mm  4003 710 2125 – – – – – – – – – – – – – – –

AutoCut 40-4, 2,7 mm  4005 710 2100 – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kokë kositëse SuperCut

SuperCut 20-2, 2,4 mm  4002 710 2162 – – – – – – – – – – –

SuperCut 40-2, 2,4 mm  4003 710 2140 – – – – – – – – – – – – – – –

Kokë kositëse PolyCut

PolyCut 6-3 4006 710 2110 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PolyCut 20-3c 4002 710 2130 – – – – – – – – – – –

PolyCut 41-3c 4003 710 2113 – – – – – – – – – – – – – –

Kokë kositëse DuroCut

DuroCut 20-2d  4002 710 2167 – – – – – – – – – – –

DuroCut 40-4e  4005 710 2106 – – – – – – – – – – – – – –

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!
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  E miratuar a E miratuar vetëm me mbrojtëse d Përfshirë 12 copë fijesh XL    Fije e rrumbullakët kositjeje
–  Jo e miratuar b Jo e miratuar për FS 94 e Përfshirë 12 copë fijesh XXL   Fije katrore kositjeje

c  Mund të pajiset me fije kositëse për gjatësi 

të specifikuar si alternative tjetër
  Fije pesëkëndore kositjeje

Veglat plastikea
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Disk për prerjen e barita

230 mm (2 F) 4001 713 3805 – – – – – –

230 mm (4 F) 4001 713 3801 – – – – – –

230 mm (4 F) 4000 713 3801 – – – – – – – – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 – – – – – –

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 – – – – – – – –

250 mm (40 Z)b 4001 713 3806 – – – – – – –

250 mm (40 Z)b 4000 713 3806 – – – – – – – –

Thika shkurresha

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – – – – – – – –

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – – – – – –

305 mm “E veçantë” (2 F)b 4000 713 4103 – – – – – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 – – – – – – – – – – – –

350 mm “E veçantë” (3 F)b 4000 713 4100 – – – – – – – – – – – –

Disk i grirësitcd

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – – – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 – – – – – – – – – – – –

Disk rrumbullak i sharrës, me dhëmb gërvishtësde

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – – – – – –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 – – – – – – – –

Disk rrumbullak i sharrës, me dhëmb ciflosësde

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – – – – – – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – – – – – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 – – – – – – – –

Disk rrumbullak i sharrës, me teh karbitide

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – – – – –
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  E miratuar F = Disqet a E miratuar vetëm me mbrojtëse c E miratuar vetëm me mbrojtëse për grirësin e E miratuar vetëm me ndalues, shih faqen 100

–  Jo e miratuar Z = Dhëmbët b Më e fortë, jetë më e gjatë shërbimi d E miratuar vetëm për FS me dorezë si timon biçiklete

Veglat metalike
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Fijet e kositjes

  Gamë gjithëpërfshirëse e fijeve  
të kositjes për të gjitha kokat  
kositëse STIHL

  Të përbëra nga materiale që nuk  
konsumohen, që zgjasin shumë  
dhe që janë fleksibël 

  Me forma, prerje tërthore dhe  
diametër të ndryshëm.

  Të koduar me ngjyra që t’ju  
ndihmojnë të zgjidhni trashësinë  
e duhur të fijes

Fije të rrumbullakëta kositjeje (role)

Nr. i porosisë

Role    1,4 mm x  16,0 m* 0000 930 2284

Role    1,6 mm x 15,2 m 0000 930 2232

Role    2,0 mm x 15,2 m 0000 930 2217

Role    2,0 mm x  62,0 m 0000 930 2220

Role    2,0 mm x 123,0 m 0000 930 2222

Role    2,4 mm x 15,2 m 0000 930 2243

Role    2,4 mm x 44,0 m 0000 930 2244

Role    2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2245

Role    2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2246

Role    2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2218

Role    2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2224

Role    2,7 mm x 215,0 m 0000 930 2227

Role    3,0 mm x 168,0 m 0000 930 2542

Role    3,0 mm x 280,0 m 0000 930 2543

Role    3,3 mm x 591,0 m 0000 930 2569

Role    4,0 mm x  32,0 m** 0000 930 3602

Role    4,0 mm x  95,0 m** 0000 930 3603***

Fije katrore kositjeje (role)

Nr. i porosisë
Role    2,4 mm x 44,0 m 0000 930 2610
Role    2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2611
Role    2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2612
Role    2,4 mm x 434,0 m 0000 930 2613
Role    2,7 mm x 35,0 m 0000 930 2614
Role    2,7 mm x 70,0 m 0000 930 2615
Role    2,7 mm x 221,0 m 0000 930 2616
Role    2,7 mm x 359,0 m 0000 930 2617
Role    3,0 mm x 56,0 m 0000 930 2618
Role    3,0 mm x 168,0 m 0000 930 2619
Role    3,0 mm x 280,0 m 0000 930 2620
Role    3,3 mm x 47,0 m 0000 930 2621
Role    3,3 mm x 140,0 m 0000 930 2622
Role    3,3 mm x 235,0 m 0000 930 2623

Fije të rrumbullakëta dhe pa zhurmë  
kositjeje (role)

Nr. i porosisë

Role    2,0 mm x 15,2 m 0000 930 2515

Role    2,0 mm x 62,0 m 0000 930 2513

Role    2,4 mm x 15,2 m 0000 930 2530

Role    2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2534

Role    2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2535

Role    2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2519

Role    2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2520

Role    4,0 mm x 32,0 m** 0000 930 3700

Fije pesëkëndore kositjeje (role)

Nr. i porosisë

Role    2,4 mm x 50,0 m 0000 930 3300

Role    2,4 mm x 100,0 m 0000 930 3301

Role    2,4 mm x 300,0 m 0000 930 3339

Role    2,7 mm x 80,0 m 0000 930 3302

Role    2,7 mm x 240,0 m 0000 930 3303

Role    3,0 mm x 60,0 m 0000 930 3304

Role    3,0 mm x 180,0 m 0000 930 3305

Role    3,0 mm x 320,0 m 0000 930 3306

Paketë disqesh plastike

Dymbëdhjetë disqe plastike 
për PolyCut.

Nr. i porosisë 4111 007 1001 

Copë fije

48 copë fijesh për paketë.

Për DuroCut 20-2, Masa L,  

2 mm, e dhëmbëzuar

Nr. i porosisë 0000 930 3503  

Për DuroCut 20-2 dhe 40-4, 

Masa XL, 3 mm, e dhëmbëzuar

Nr. i porosisë 0000 930 3504 

Bobina e fijes

1,4 mm, 2 x 4,0 m për FSE 31

Nr. i porosisë 6421 710 4300 

1,4 mm, 2 x 4,0 m për FSE 41

Nr. i porosisë 6235 710 4305 

Me fije të qetë.

1,6 mm, 2 x 4,0 m për FSE 52

Nr. i porosisë 4008 710 4300 

Fijet e kositjes

1,4 mm – – –

1,6 mm – – –

2,0 mm – –

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm – –

4,0 mm – –
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Këshillë profesionale  
nga STIHL:

Është mirë që ijet e reja të kositjes t’i vendosni në ujë për 

një periudhë prej 24 orësh. Kjo jo vetëm që rrit leksibilitetin 

e tyre, por gjithashtu zgjat jetën e ijeve.

* Për FSE 31, FSE 41 ** Për DuroCut *** Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!
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Makinë prerëse gardhesh dhe prerëse me arritje të gjatë

  

Erdhët në shtëpi. 

      Fillon argëtimi.

Qoftë nëse dëshironi të prisni gardhin 

delikat në kopshtin e shtëpisë ose të 

mirëmbani bimët e panumërta në parqe 

dhe lulishte – provoni kënaqësinë e 

shikimit të shkurreve halore të marrin 

formë me prerësit tonë të gardheve. Me 

ndihmën e prerësit tonë të gardheve me 

arritje të gjatë ju mund të mjeshtëroni 

çdo gardh, pavarësisht sa i lartë ose  

i gjerë. Pavarësisht nëse është me 

benzinë, elektrik ose pa kabllo, pajisja 

jonë novatore siguron që çdo gardh  

të pritet në perfeksion. 

Prerësit me benzinë të gardheve 111

Prerësit elektrikë të gardheve 113

Prerësit me bateri të gardheve 114

Aksesorët për prerësit e gardheve   115

Përmbledhje e prerëseve të gardheve 125

Prerësit e gardheve me arritje të gjatë 119

Aksesorët për prerësit e gardheve me arritje të gjatë dhe përmbledhja 120
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Makinë prerëse gardhesh dhe prerëse me arritje të gjatë

1  Motor me ndërtim me peshë të lehtë

  Përdorimi i materialeve të cilësisë të lartë si magnezi dhe 

alumini për sistemin e mekanizmave dhe pjesëve të motorit 

lejon ndërtimin me peshë të lehtë. 

2  STIHL ErgoStart (E)

  STIHL ErgoStart e bën ndezjen e veglës më të lehtë duke 

 siguruar një tërheqje të qetë, të njëtrajtshme. Sekuenca  

e nisjes përfiton nga një sustë tjetër midis boshtit dhe  

mekanizmit të nisjes duke e bërë të gjithë procedurën më 

pak të mundimshme. Edhe nëse e tërhiqni lehtë kordonin  

e ndezjes, motori ndizet pa mundim.

3  Sistemi kundër dridhjes i STIHL

  Elemente Cellasto të llogaritur saktë minimizojnë nivelet e 

dridhjes të motorit dhe e bëjnë punën më pak të lodhshme. 

4  Gjeometri prerësi e sofistikuar

  Gjeometria e prerësit dhe sistemi i mekanizmave i ndërtuar 

veçanërisht për të rralluar dhe prerë sigurojnë performancën 

më të mirë. 

5  Mbrojtëse maje me vidhosje

  Nuk lejon që fundi i shufrës prerëse të dëmtohet kur  

punoni pranë mureve dhe tokës. Pjesët e veshura mund  

të ndërrohen me lehtësi. 

6  Dorezë me shumë funksione

  Parandalon rreziqet e lëndimeve për përdoruesin dhe  

garanton ndërrim të lehtë kur vishet. .

7  Tapë karburanti pa përdorimin e veglave

  Lejon që tapa e karburantit të hapet dhe mbyllet pa  

përdorur vegla. 

Motor me ndërtim me  

peshë të lehtë

1

STIHL ErgoStart2

Sistemi kundër dridhjes  

i STIHL

3

Gjeometri prerësi  

e sofistikuar

4

Dorezë me shumë funksione 6

Tapë karburanti pa  

përdorimin e veglave

7

Mbrojtëse maje  

me vidhosje

5

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Prerësit me benzinë  
të gardheve

  Vegla të fuqishme me peshë të ulët  

dhe performancë të lartë

  Për përdorim në prona të mëdha 

  Si edhe për mirëmbajtjen e parqeve  

dhe lulishteve  

  Siguron prerjen perfekte për gardhe  

të trasha dhe pemë ornamentale

HS 45

27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 hp, nga 4,7 kg*. Model i nivelit fillestar 

për mirëmbajtjen e kaçubeve dhe shkurreve në kopsht. Sistem 

kundër dridhjes STIHL, STIHL ElastoStart, sistem jetëgjatë i  

filtrit të ajrit, motor 2-MIX, thika prerëse me një anë, mbrojtje  

e integruar kundër prerjeve. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

45 cm 4228 011 2908

60 cm 4228 011 2912

HS 46

21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 hp, 4,0 kg*. Prerës gardhesh të lehtë, 

ideal për të dalluar kopshtarët e qejfit. Sistem kundër dridhjeve 

STIHL, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, motor 2-MIX, levë e  

kontrollit master, tapë karburanti pa përdorimin e veglave,  

thika prerëse me një anë, mbrojtje e integruar kundër prerjeve. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

45 cm 4242 011 2900

  Shikoni tabelën në faqen 117 për versione të tjera.

HS 56 C-E

21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 hp, 4,5 kg*. Perfekt për kopshtarët dhe 

fermerët profesionistë. Sistem kundër dridhjes STIHL, STIHL  

ErgoStart, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, motor 2-MIX, tapë 

 karburanti pa përdorimin e veglave, thika prerëse me dy anë, 

vidhosje kundër prerjeve dhe mbrojtës maje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

60 cm 4242 011 2940

E = ErgoStart * Pesha pa karburantin, komplett

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.

110 111
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HS 81 R

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 hp, nga 5,5 kg*. Vegël profesionale  

me shpejtësi më të ulët të thikës për prerje më të fuqishme.  

Sistem kundër dridhjes STIHL, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, 

thika prerëse me dy anë në versionin e krasitjes, dorezë  

rrotulluese multifunksionale, mbrojtëse maje dhe kundër  

prerjeve me vidhosje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

60 cm 4237 011 2920

75 cm 4237 011 2921

  Shikoni tabelën në faqen 117 për versione të tjera.

HS 81 T

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 hp, nga 5,0 kg*. Vegël profesionale  

me shpejtësi më të lartë të thikës për një prerje më të imët.  

Sistem kundër dridhjes STIHL, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, 

thika prerëse me dy anë në versionin e shkurtimit, dorezë  

rrotulluese multifunksionale, mbrojtëse maje dhe kundër  

prerjeve me vidhosje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4237 011 2900

60 cm 4237 011 2901

75 cm 4237 011 2902

HS 86 R

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 hp, 5,5 kg*. Vegël profesionale me thika 

me një anë në versionin e krasitjes për përdorim të veçantë.  

Sistem kundër dridhjes STIHL, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit, thika 

prerëse me dy anë, mbrojtës maje, shpejtësi e ulët e thikës.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

75 cm 4237 011 2930

HS 86 T

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 hp, 5,2 kg*. Vegël profesionale me  

thikë me prerje në një anë në versionin e shkurtimit. Thikë me 

shpejtësi të lartë për prerje të imët, sistem kundër dridhjes 

STIHL, sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

75 cm 4237 011 2910

Prerësit elektrikë  
të gardheve

  Për të shkurtuar gardhet dhe shkurret 

 rrotull shtëpisë 

 I lehtë për t'u manovruar 

  Veçanërisht i lehtë dhe i qetë

HSE 42

230 V, 420 W, 3,0 kg**. Ideal për të shkurtuar dhe prerë majat 

dhe degët e trasha. Mbrojtje e integruar kundër prerjeve, 

mbrojtëse e vogël dore, frenë mekanike e thikës, thika prerëse 

me një anë, lirim tendosjeje me kyçje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

45 cm 4818 011 3500

HSE 52

230 V, 460 W, 3,1 kg**. Ideal për të shkurtuar dhe prerë majat 

dhe degët e trasha. Mbrojtje e integruar kundër prerjeve, 

mbrojtës maje, dorezë e vogël dore, frenë mekanike e thikës, 

thika prerëse me një anë, lirim tendosjeje me bllokim, mbrojtëse 

maje në fundin e thikës. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4818 011 3501

HSE 61

230 V, 500 W, nga 3,9 kg**. Dorezë rrotulluese me 5 pozicione 

për prerje elastike, të lehtë. Mbrojtje e integruar kundër prerjeve, 

mbrojtës maje, zgjatim boshti, thika prerëse me një anë, dridhje 

e ulët, lirim tendosjeje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4812 011 3526

60 cm 4812 011 3500

R = Krasitje T = Prerje * Pesha pa karburantin, komplett ** Pesha pa kabllo
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Prerësit pa kabllo  
të gardheve

 Për përdoruesit profesionalë dhe privatë  

  Për shkurtimin e gardheve në vendet  

e banuara ku nuk lejohet zhurma vendet 

pranë spitaleve, varrezave, shkollave etj.

 Të lehta dhe të rehatshme për t’u përdorur 

 Performancë e shkëlqyer prerjeje

HSE 71

230 V, 600 W, nga 4,1 kg*. E përshtatshme për degët e forta. 

Mbrojtje e integruar kundër prerjeve, mbrojtës maje, zgjatim 

boshti, thika prerëse me një anë, dorezë rrotulluese me  

5 pozicione, dridhje e ulët, lirim tendosjeje.

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

60 cm 4812 011 3527

70 cm 4812 011 3528

HSE 81

230 V, 650 W, nga 4,1 kg*. Ideale për gardhet me degë të  

trasha. Mbrojtës i integruar kundër prerjeve dhe i majës, zgja-

tim boshti, thika prerëse me dy anë me hapësira të gjera të 

dhëmbëve dorezë rrotulluese me 5 pozicione, dridhje e ulët,  

lirim tendosjeje. 

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4812 011 3529

60 cm 4812 011 3530

70 cm 4812 011 3531

E RE

Pantallona mbrojtëse  

HS MULTI-PROTECT për makinë 

prerëse gardhesh

Pantallona pune me opsione shumë të mira mbrojtëse, 

ideale për të punuar me prerësit e gardheve.  

>> Më shumë në faqen 233 

HSA 65

Prerës gardhesh i fuqishëm, i qetë, pa kabllo me një bateri  

mahnitëse me jone litiumi. Ritëm i lartë goditjesh, thikë prerëse 

me një gjatësi shufre prej 50 cm, hapësirë e gjerë e dhëmbëve 

dhe gjatësi dhëmbësh për degë deri në 22 mm në diametër,  

thika prerëse me një anë, pesha 3,5 kg**.  

HSA 65 pa baterinë dhe ngarkuesin

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4851 011 3500

HSA 66

Prerësit e gardheve pa kabllo janë të lehtë, shumë efikasë dhe 

 ruajnë një ritëm konstant goditjesh edhe gjatë punëve më të 

vështira. Hapësirë dhëmbësh 30 mm, gjeometria e prerësit me 

formë pikëzash mban degët më mirë në thikë, thikë prerëse me 

një anë, mbrojtje e integruar kundër prerjeve, mbrojtëse maje, 

pesha 3,1 kg**.  

HSA 66 pa baterinë dhe ngarkuesin

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

50 cm 4851 011 3520

HSA 86

Prerësi i gardheve pa kabllo është po ashtu i lehtë, por edhe  

më i fuqishëm dhe më efikas. Siguron ritëm konstant goditjesh 

gjatë krasitjes së gardheve të trasha. Hapësirë dhëmbësh  

33 mm, thika prerëse me dy anë, mbrojtëse maje dhe kundër 

prerjeve, pesha nga 3,0 kg**.  

HSA 86 pa baterinë dhe ngarkuesin

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

45 cm    E RE 4851 011 3529

62 cm 4851 011 3521

Set HSA 86 me AR 900 dhe AL 500, 3,3 kg****

Gjatësia e shines Nr. i porosisë

62 cm 4851 200 0045

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 

dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 

nga faqja 10 e më tej.

Vetëm derisa të  

zgjasë stoku!

Aksesorët për prerësit  
e gardheve

  Ndihmues praktikë për të lehtësuar  

punën tuaj  

  Mbrojtës maje dhe pllaka kapëse 

  Vegël e rregullimit të pozicionit të thikës

*  Pesha pa kabllo

**  Pesha pa baterinë

***  Pesha me bateri, pa karikues

**** Pesha pa baterinë dhe karikuesin
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Mbrojtës maje

Nuk lejon që fundi i shufrës 

prerëse të dëmtohet kur  

punoni pranë mureve dhe 

tokës.  

Të përshtatshme për HS 81 T

Nr. i porosisë 4237 792 9000

Të përshtatshme për HS 81 R

Nr. i porosisë 4237 790 9802

Të përshtatshme për HS 86 R

Nr. i porosisë 4237 790 9801

Pllakë kapëse për 

thikat prerëse 

(figurë e ngjashme)

Për të kapur dhe hequr  

papastërtitë. Mund të  

montohet në të dyja anët.

E përshtatshme për HSE, HSA, 

HLA, për gjatësi shufre prej  

50 cm, mund të montohet  

pa përdorur vegla  

Nr. i porosisë 4859 740 3300 

 

E përshtatshme për HS 86 R, 

për gjatësi shufre prej 75 cm

Nr. i porosisë 4237 740 3302 

 

Komplet i rregullimit 

të pozicionit të thikës

Komplet për të rregulluar 

 pozicionin e thikave pas 

 veshjes dhe gërvishtjeve.  

Komplet i pozicionimit të 

thikës, i rregullueshëm, 60 cm. 

Të përshtatshme për HS 81 R

Nr. i porosisë 4237 007 1008

Të përshtatshme për HS 81 T

Nr. i porosisë 4237 007 1001

Komplet i pozicionimit të 

thikës, i rregullueshëm, 75 cm. 

Të përshtatshme për HS 81 R, 

HS 86 R

Nr. i porosisë 4237 007 1009

Të përshtatshme për HS 81 T, 

HS 86 T

Nr. i porosisë 4237 007 1002

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Me rripin e baterisë STIHL, pesha e veglës suaj mund të ulet 

ndjeshëm sepse mund ta mbani baterinë në rripin tuaj – jo në 

makineri.  Si rezultat, pesha totale e makinerisë në duart tuaja 

pakësohet me rreth 1 kg. 

Prerësit me benzinë të gardheve

HS 45 45 cm 4228 011 2908 27,2 0,75/1,0 – – 4,7b 98 105 6,1/10,0 95 – – 3.800 45 30 2-MIX

HS 45 60 cm 4228 011 2912 27,2 0,75/1,0 – – 5,0b 98 105 5,6/9,7 110 – – 3.800 60 30 2-MIX

HS 46 45 cm 4242 011 2900 21,4 0,65/0,9 – – 4,0b 95 107 4,5/4,9 89 – – – 3.640 45 30 2-MIX

HS 46 C-E 55 cm 4242 011 2920 21,4 0,65/0,9 – – 4,3b 95 107 4,5/4,9 100 – – 3.640 55 30 2-MIX

HS 56 C-E 60 cm 4242 011 2940 21,4 0,65/0,9 – – 4,5b 95 107 4,7/5,5 104 – – 3.640 60 34 2-MIX

HS 81 R 60 cm 4237 011 2920 22,7 0,7/1,0 – – 5,5b 93 105 1,7/2,5 120 – – 3.100 60 38 –

HS 81 R 75 cm 4237 011 2921 22,7 0,7/1,0 – – 5,8b 93 105 2,5/1,5 135 – – 3.100 75 38 –

HS 81 RC-E 60 cm 4237 011 2926 22,7 0,7/1,0 – – 5,6b 93 105 2,1/2,3 120 – 3.100 60 38 –

HS 81 T 50 cm 4237 011 2900 22,7 0,7/1,0 – – 5,0b 94 105 2,5/2,5 109 – – 5.000 50 30 –

HS 81 T 60 cm 4237 011 2901 22,7 0,7/1,0 – – 5,2b 94 105 2,0/1,7 121 – – 5.000 60 30 –

HS 81 T 75 cm 4237 011 2902 22,7 0,7/1,0 – – 5,4b 94 105 1,6/1,5 133 – – 5.000 75 30 –

HS 86 R 75 cm 4237 011 2930 22,7 0,7/1,0 – – 5,5b 93 105 3,3/4,5 124 – – – 3.100 75 38 –

HS 86 T 75 cm 4237 011 2910 22,7 0,7/1,0 – – 5,2b 94 104 2,5/3,0 122 – – – 5.000 75 30 –

Prerësit elektrikë të gardheve

HSE 42 45 cm 4818 011 3500 – – 230 420 3,0c 84 95 3,1/1,5 92 – – – – – 3.400 45 21 –

HSE 52 50 cm 4818 011 3501 – – 230 460 3,1c 84 95 3,1/1,5 101 – – – – – 3.400 50 23 –

HSE 61 50 cm 4812 011 3526 – – 230 500 3,9c 83 94 3,6/3,2 113 – – – – 3.200 50 29 –

HSE 61 60 cm 4812 011 3500 – – 230 500 4,1c 83 94 3,6/3,2 121 – – – – 3.200 60 29 –

HSE 71 60 cm 4812 011 3527 – – 230 600 4,1c 85 96 3,2/2,0 123 – – – – 2.800 60 36 –

HSE 71 70 cm 4812 011 3528 – – 230 600 4,2c 85 96 3,2/2,0 133 – – – – 2.800 70 36 –

HSE 81 50 cm 4812 011 3529 – – 230 650 4,1c 85 96 2,9/2,0 113 – – – – 2.800 50 36 –

HSE 81 60 cm 4812 011 3530 – – 230 650 4,2c 86 97 3,1/2,1 123 – – – – 2.800 60 36 –

HSE 81 70 cm 4812 011 3531 – – 230 650 4,4c 86 97 3,1/2,1 133 – – – – 2.800 70 36 –

Prerësit pa kabllo të gardheve

HSA 65  50 cm 4851 011 3500 – – – – 3,5d 83 94 2,2/1,6 103 – – – – – 3.000 50 30 –

HSA 66 50 cm 4851 011 3520 – – – – 3,1d 83 94 3,7/2,3 103 – – – – – 3.000 50 30 –

HSA 86  E RE  45 cm 4851 011 3529 – – – – 3,0d 83 94 3,7/2,3 98 – – – – – 3.000 50 33 –

HSA 86  62 cm 4851 011 3521 – – – – 3,3d 83 94 3,7/2,3 115 – – – – – 3.000 62 33 –

Set HSA 86 me 
62 cm

AR 900 + AL 500
4851 200 0045 – – – – 3,3f 83 94 3,7/2,3 115 – – – – – 3.000 62 33 –

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!
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 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart a E disponueshme nga pranvera e vitit 2014 d Pesha pa baterinë f Pesha pa baterinë dhe karikuesin * Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A) 

R = Krasitje b Pesha pa karburantin, komplett e Pesha me bateri, pa karikues g Çmimi pa bateri dhe karikues ** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

T = Prerje c Pesha pa kabllo
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135°135°

1  Sistem mekanizmash të lehtë

  Struktura prej magnezi është shumë e lehtë.  

2  Sistem thikash

  Thikat prerëse me dy anë sigurojnë prerje të fuqishme  

dhe të saktë nëpër degët e trasha.  

3  Pozicioni i transportimit

  Për të kursyer hapësirën, shufra prerëse mund të paloset 

dhe të kyçet paralel me boshtin për t'u transportuar.  

4  Sistem rregullimi me lëshim të shpejtë

  Shufra prerëse mund të rregullohet në shkallëzime nëpër  

një rreze prej 135° në dy drejtime dhe mund të paloset  

dhe të kyçet paralel me boshtin për t'u transportuar  

(pozicion transportimi). 

5  Motor STIHL 4-MIX®

  Motori STIHL 4-MIX® kombinon avantazhet e të dyjave,  

të motorit me dy dhe me katër goditje. Konsum më i ulët, 

më pak emetime, nuk ka nevojë për shërbim vaji. Më pak 

zhurmë e bezdisshme. Fuqi e shkëlqyer motorike dhe forcë 

e madhe rrotullimi.

6  Dorezë me shumë funksione

  Doreza multifunksionale në prerësit e gardheve me arritje  

të gjatë mundëson që të gjitha funksionet e motorit të  

kontrollohen me lehtësi. 

7  Dorezë lak

  Doreza lak ju jep fleksibilitet maksimal dhe përdorim të  

lehtë aty ku hapësira është e kufizuar. 

Sistem mekanizmash  

të lehtë

1

Sistem rregullimi  

me lëshim të shpejtë

4

Motor STIHL 4-MIX® 5

Dorezë lak 7

Dorezë me shumë 

funksionef

6

Sistem thikash 2

Pozicioni i  

transportimit

3

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Prerësit e gardheve  
me arritje të gjatë

  Për kopshtarët profesionalë të lulishteve, 

si edhe për përdoruesit privatë

  E disponueshme në versione me bosht  

të shkurtër ose të gjatë

  Për gardhe veçanërisht të gjera, të larta 

ose të gjata që nga toka dhe shkurre  

rrotull shtëpisë.

  Prerje e lehtë dhe e rehatshme nga toka

HL 95

28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 hp, 

6,9 kg*. Perfekt për të krasitur 

shkurret dhe i lehtë për t'u 

përdorur nga toka. Sistem 

kundër dridhjes STIHL,  

dekompresion automatik, 

motor 4-MIX® , shufër  

prerëse e rregullueshme 

rreth 135°, thikë prerëse  

me dy anë, gjatësia totale 

248 cm.

Nr. i porosisë 4280 200 0026

  Shikoni tabelën në faqen 

121 për versione të tjera.

HL 100

31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 hp, 

6,9 kg*. Perfekt për të krasitur 

shkurret dhe i lehtë për t'u 

përdorur nga toka. Sistem 

kundër dridhjes STIHL,  

dekompresion automatik, 

motor 4-MIX® , shufër  

prerëse e rregullueshme 

rreth 135°, thikë prerëse  

me dy anë, gjatësia totale 

248 cm. 

Nr. i porosisë 4280 200 0017

  Shikoni tabelën në faqen 

121 për versione të tjera.

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.

* Pesha pa karburantin, komplett
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125°
115°

HLE 71

230 V, 600 W, 5,9 kga.  

Perfekt për të prerë gardhet  

e lartë dhe të gjerë në vende 

ku nuk lejohet zhurma. Shufër 

prerëse e rregullueshme  

rreth 125°, thikë prerëse  

me dy anë, dorezë gome me 

2 komponentë, pozicion  

transportimi, mbrojtje nga 

mbingarkesa, lehtësim  

tendosjeje, gjatësia totale 

254 cm. 

Nr. i porosisë 4813 011 2909

  Shikoni tabelën në faqen 

121 për versione të tjera.

HLA 65

Prerës gardhesh pa kabllo me 

arritje të gjatë për gardhet  

e lartë dhe të gjerë. Ritëm 

konstant i thikës pavarësisht 

nga ngarkesa, mund të paloset, 

i rregullueshëm për të punuar 

nga lart në pozicion vertikal 

dhe prerje nga toka, shufër 

prerëse e rregullueshme rreth 

115°, arritje e gjatë, thika 

prerëse me dy anë, dorezë 

gome me 2 komponentë, 

 pozicion transportimi  

125 cm, gjatësia totale  

205 cm, pesha 3,5 kgb.

HLA 65 pa baterinë  

dhe karikuesin 

Nr. i porosisë 4859 011 2900

Set HLA 65 me AP 160  

dhe AL 300, 5,2 kgd

Nr. i porosisë 4859 200 0008

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 

dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 

nga faqja 17 e më tej.

a Pesha pa kabllo c E disponueshme nga pranvera e vitit 2014
b Pesha pa baterinë d Pesha me bateri, pa karikues

Aksesorët për prerësit e 
gardheve me arritje të gjatë

  Ndihmues praktikë për të lehtësuar  

punën tuaj

 Mbrojtës maje dhe pllakë kapëse

 Pajimi

 Çantë transporti

Pllakë kapëse

Për të kapur dhe hequr prerjet. 

Gjatësia e shufrës 50 cm,  

pa përdorur vegla, mund të 

montohet në të dyja anët, 

për të gjitha modelet HSA, 

HLA dhe HSE. 

Nr. i porosisë 4859 740 3300

Mbrojtës maje

Nuk lejon që fundi i shufrës 

prerëse të dëmtohet kur  

punoni pranë mureve  

dhe tokës (nuk është i  

përshtatshëm për HSA).

Nr. i porosisë 4230 007 1005

Pajim RTS

Për përdorim të tejzgjatur.  

E përshtatshme për t'u 

përshtatur masës të  

përdoruesit, lartësi varëse e 

rregullueshme HL 95, HL 100, 

HLE 71 (jo HLE 71 K),  

HL-KM 135°, dhe HT-KM.

Nr. i porosisë 0000 790 4400

Çantë transporti

Perfekt për transportim të lehtë dhe ruajtjen e HLA 65 përfshirë 

baterinë dhe karikuesin. Gjithashtu e përshtatshme për të gjitha 

HSA, BGA dhe KombiMotorët.  

Nr. i porosisë 0000 881 0507,  

Prerësit me benzinë të gardheve

HL 95 K (135°) 4280 200 0027 28,4 0,95/1,3 – – 6,4e 88 103 5,3/5,0 4.100 50 205 35 4-MIX®

HL 95 (135°) 4280 200 0026 28,4 0,95/1,3 – – 6,9e 89 103 5,2/5,0 4.100 50 248 35 4-MIX®

HL 100 K (135°) 4280 200 0019 31,4 1,05/1,4 – – 6,4e 88 103 4,0/4,6 4.100 50 205 35 4-MIX®

HL 100 (135°) 4280 200 0017 31,4 1,05/1,4 – – 6,9e 88 102 4,2/4,9 4.100 50 248 35 4-MIX®

Prerësit elektrikë të gardheve

HLE 71 K (125°) 4813 011 2908 – – 230 600 5,6a 85 96 6,9/4,3 4.000 50 211 35 – – –

HLE 71 (125°) 4813 011 2909 – – 230 600 5,9a 84 95 7,6/3,6 4.000 50 254 35 – – –

Prerësit pa kabllo të gardheve

HLA 65 (115°) 4859 011 2900 – – – – 3,5b 85 94 3,5/3,5 3.000 50 205 33 – – –

Set HLA 65 me  

AP 160 + AL 300 
4859 200 0008 – – – – 5,2d 85 94 3,5/3,5 3.000 50 205 33 – – –
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 E pajisur sipas standardit K = Bosht i shkurtër e Pesha pa karburantin, komplett * Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A) 
f Çmimi pa bateri dhe karikues ** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

*** Përfshirë shtesën e prerjes
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Vjelësit specialë

  

Kur ka mbërritur koha për të vjelë  

ullinjtë, arrat dhe fëstëkët, vjelësit  

e fuqishëm specialë me dridhje  

të ulët STIHL sjellin një shpejtësi  

të shëndetshme për bimësinë.  

Vjelësit specialë STIHL ju ndihmojnë  

të mbroni bimët dhe frutat duke kursyer 

kështu fuqinë tuaj. Ato janë ndihmësit 

tuaj të besueshëm të vjeljes, që nga  

dita e parë e vjeljes.

     Delikatesat e zakonshme.  
Mjete ndihmëse inovative.

Vjelësit specialë 287

Aksesorët për vjelësit specialë dhe përmbledhja 288
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Vjelësit specialë

Krehër1

Transmision  

me lubrifikim të 

përhershëm

2

Bosht alumini3

Dorezë me shumë  

funksione

4

Pompë manuale  

karburanti

5

Sistem jetëgjatë 

i filtrimit të ajrit

6

 Ju lutem vini re se jo të gjitha produktet janë të pajisura me 

veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më të rëndësishme 

janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni shpjegime të 

mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e më tej dhe në 

internet në adresën www.stihl.com. 

1   Krehër

  Me degë të veçanta me kënde të bëra prej karbonit të fortë 

dhe të lehtë.

2  Transmision me lubrifikim të përhershëm

 Për përdorim me pak nevojë për mirëmbajtje.

3  Bosht alumini

 I lehtë dhe i fortë, me një dorezë tubi për kapje më të mirë.

4  Dorezë me shumë funksione

  Të gjitha funksionet e motorit janë në majë të gishtave tuaj. 

Kjo e bën të lehtë dhe të besueshëm për t'u përdorur.

5  Pompë manuale karburanti

  Duke e pompuar disa herë pompën manuale të karburantit 

para se ta ndizni, mund të pakësoni numrin e herëve që ju 

duhet për të hequr kordonin e ndezjes me 40%. Kjo siguron 

që karburanti i mjaftueshëm të jetë në dispozicion më 

shpejt para se ta ndizni mjetin.

6  Sistem jetëgjatë i filtrimit të ajrit 

  Siguron jetë të gjatë të filtrit dhe mbrojtje të besueshme të 

transmisionit, edhe nën kushtet më të vështira. 

Vjelësit specialë

  Për vjelje të lehtë të frutave të vogla si  

ullinjtë, arrat dhe fëstëkët.

  Lëvizjet dridhëse transferohen shumë  

mirë në degë

 Dridhje minimale, përpjekje minimale

E = ErgoStart * Pesha duke përjashtuar karburantin, e montuar plotësisht

SP 481
(boshti 1,86 m)

48,7 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 

13,9 kg*. Vjelës special i 

fuqishëm me grep për ullinj 

dhe fruta të vogla. Sistem 

kundër dridhjes STIHL, 

STIHL ElastoStart, pajim, 

arritje e largët, fuqi e mirë në 

raport me peshën, gjatësia 

totale 283 cm.

Nr. i porosisë 4246 200 0006

  Shiko tabelën në faqen 

289 për versione të tjera.
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Vjelësit specialë

Aksesorët për  
vjelësit specialë

  Shtesat për një gamë të gjerë  

përdorimesh

  Shtesat e boshtit për vjelje  

më të lehtë

 Sistem i rehatshëm në shpinë

SP-KM

Për vjelje të lehtë të arrave, 

fëstëkëve dhe ullinjve.  

Dy grabuja me kënde të 

veçanta, dridhje veçanërisht 

e lehtë dhe e ulët. Aprovuar 

për KM 56 R, KM 56 RC,  

KM 56 RC-E, KM 90 R dhe 

KM 100 R.

Nr. i porosisë 4249 740 5000

Shtesë SP 10

Për vjelje të lehtë të arrave, 

fëstëkëve dhe ullinjve.  

Dy grabuja me kënde të 

veçanta, dridhje veçanërisht 

e lehtë dhe e ulët. Aprovuar 

për FS 90 R, FS 100 R,  

FS 110 R, HL 95 K – HL 100, 

HT 100, FT 100, FC 85,  

FC 95 dhe FC 110.

Nr. i porosisë 4249 740 5100

Zgjatimet e boshtit

Prodhuar prej alumini. Zgjatimi i boshtit 50 cm, pesha 0,6 kg.  

E përshtatshme për SP 90 T, SP 92 TC-E dhe SP-KM.

Nr. i porosisë 0000 710 7100

Set tubash mbrojtës

Katër tuba mbrojtës  

për shkopin e grabujës me 

qëllim që të pakësohet 

dëmtimi i degëve dhe 

ullinjve. Për SP 90, SP 90 T, 

SP 92 C-E, SP 92 TC-E  

dhe SP-KM.

Nr. i porosisë 4249 007 1005 

Pajim RTS

Ideal për periudha më të 

gjata pune, i rregullueshëm 

për t'iu përshtatur masës të 

përdoruesit. Lartësi montimi 

e rregullueshme. Për SP 90, 

SP 90 T, SP 92 C-E,  

SP 92 TC-E dhe SP-KM.

Nr. i porosisë 0000 790 4400

Vjelës special me benzinë

SP 481 (bosht 1,86 m) 4246 200 0006 48,7 2,2/3,0 13,9d 102 113 5,7/5,7 283 – – –

SP 481 (bosht 2,26 m) 4246 200 0007 48,7 2,2/3,0 14,0d 102 113 5,7/5,7 323 – – –
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 Përshtatur si standarde E = ErgoStart d Pesha duke përjashtuar karburantin, e montuar plotësisht f Faktori K sipas Dir. 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

T = Boshti i ndarë e Çmimi pa baterinë dhe karikuesin g Faktori K sipas Dir. 2006/42/EC = 2 m/s2

Prodhuar prej karboni. Zgjatim boshti shumë i lehtë, bosht  

i jashtëm prej alumini, zgjatim boshti 1 m, pesha 0,9 kg.  

E përshtatshme për SP 90 T, SP 92 TC-E dhe SP-KM.

Nr. i porosisë 4180 710 7105
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          Ndotje e madhe. 
Rezultat shkëlqyes.

Sisteme pastrimi

  

Kurdoherë që gjeni ashkla druri, rërë, gjethe, 

ndotje dhe mbeturina të akumuluara, 

mos u nxitoni! Sistemet e pastrime 

STIHL, me performancën e klasit të  

parë, futen në çdo qoshe e plasë. Nëse  

e përdorni herë pas here për qejf apo 

gjithmonë për nevojat profesionale të 

vështira, gama e gjerë e veglave tona ka 

çfarë ju nevojitet për t’ju ndihmuar gjatë 

pastrime. Pjesët shtesë të sofistikuara 

zgjerojnë mundësitë e pastrime. Në këtë 

mënyrë ndotjet zhduken dhe ju lind një 

ndjesi e mrekullueshme.

Ajërfryrës me benzinë 131

Ajërfryrës elektrikë 132

Ajërfryrës me bateri 133

Ajërfryrës portativë me benzinë 134

Pjesë shtesë për ajërfryrës 135

Vështrim i përgjithshëm për ajërfryrësit 137

Copëzuesi me vakuum me benzinë, copëzuesi elektrik me vakuum,  

pjesët shtesë dhe vështrimi i përgjithshëm 138

Makineritë fshirëse, makineritë fshirëse pa tel, pjesët shtesë dhe vështrimi i përgjithshëm 141

Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë 144

Pjesët shtesë për pastruesit me presion të lartë 150

Agjentët pastrues dhe produktet e mirëmbajtjes për pastruesit me presion të lartë 154

Vështrim i përgjithshëm për pastruesit me presion të lartë 156

Pastruesit me vakuum me të thatë dhe të njomë 159

Pjesët shtesë për pastruesit me vakuum me të njomë e të thatë dhe vështrimi i përgjithshëm 160
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Sisteme pastrimi

1  Sistemi STIHL kundër dridhjeve

  Minimizon dridhjet, duke garantuar rehati edhe pas përdorime 
për kohë të gjatë.

2  Filtër HD2

   Filtri HD2 përbëhet nga polietileni dhe poret e tij janë deri 
70% më të imëta se filtrat me përbërje leshi apo poliamide. 
Në këtë mënyrë ndalon edhe grimcat më të imëta të pluhurit 
dhe pastrohet lehtësisht.

3  STIHL ErgoStart (E)

  STIHL ErgoStart e bën ndezjen e veglës më të lehtë duke 
bërë të mundur tërheqje të butë e të njëtrajtshme. Sekuenca 
e ndezjes arrihet nga një sustë shtesë ndërmjet boshtit dhe 
mekanizme ndezës duke e bërë gjithë procedurën më pak  
të mundimshme. Edhe nëse do ta tërhiqnit lehtë litarin e  
motorinos motori do të ndizej pa mundim.

4  Zhurmëmbytësi

  Zhurmëmbytësi i ndodhur në tubin e ajërfryrësit mundëson 
një nivel zhurme relativisht të ulët edhe me motorin në 
gjendje performance të lartë.

5   Bllokimi i levës së valvulës me butonin e ndalime

  Leva e valvulës mund të bllokohet në pozicionin e xhirove 
maksimale. Një lëvizje e gishtit të madh fik motorin. Pas 
kësaj mjeti është menjëherë gati të ndizet përsëri.

Sistemi STIHL kundër 

dridhjeve

1

Zhurmëmbytësi

4

STIHL ErgoStart 3

Bllokimi i levës së valvulës 

me butonin e ndalime

5
Filtër HD22

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.de. 

Ajërfryrës me benzinë

  Për pronarët e shtëpive, pastruesit  

dhe lulishtarët 

  Për pastrimin e ambienteve të jashtme të 

kopshtit, nëpër prona të mëdha ose parqe  

  Me performancë veçanërisht të lartë

  I përshtatshëm për pastrimin e gjetheve  

të lagura  

  Funksionim ergonomik

BG 56

27,2 cm³, 4,1 kg*. Pastron shpejt gjethet dhe barin e prerë. 
Grykë e rrumbullakët, motor 2-MIX, buton ndalimi.

Nr. i porosisë 4241 011 1730

  Shikoni tabelën në faqen 137 për versione të tjera.

D = Konvertitor katalitik * Pesha pa karburantin, komplett

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 
faqja 192 e në vazhdim.

BG 66-D

27,2 cm³, 4,4 kg*. Ajërfryrës shumë i qetë me fuqi fryrëse të 
lartë. Grykë e rrumbullakët, konvertitor katalitik, motor 2-MIX, 
zhurmëmbytës i brendshëm, buton ndalimi.

Nr. i porosisë 4241 011 1704

  Shikoni tabelën në faqen 137 për versione të tjera.

BG 86

27,2 cm³, 4,4 kg*. Për të pastruar zonat e mëdha me gjethe 
dhe bar, e përshtatshme për zona shumë të pluhurosura, falë 
filtrit të ri HD2. Grykë e rrumbullakët, grykë e sheshtë, sistem 
kundër-dridhje STIHL, STIHL ElastoStart, motor 2-MIX, levë 
bllokuese e valvulës me buton ndalimi.

Nr. i porosisë 4241 011 1732

  Shikoni tabelën në faqen 137 për versione të tjera.
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Sisteme pastrimi

Ajërfryrës elektrikë

  Për pronarët e shtëpive 

  Idealë për përdorim të shpeshtë  

në ambiente private 

  I qetë dhe me pak zhurmë

  Fuqi fryrëse e lartë

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

Ajërfryrësi elektrik mund të përdoret lehtësisht si copëzues, duke 

copëzuar menjëherë gjethet që janë fshirë me vakuum duke 

i mbledhur në trastën e grumbullime. Gjethet e copëzuara 

mund të përdoren si pleh. Për këtë do t’ju duhet pjesa jonë  

e vakuume për ajërfryrësit elektrikë, të cilën mund ta gjeni 

në faqen 136.

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 
dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 
nga faqja 17 e në vazhdim.

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

BGA 85 ka një levë valvule me variabël të pakufizuar për  

efikasitet të jashtëzakonshëm. Mund të ndryshoni fuqinë e 

motorit që ju duhet për të mbaruar punën nëpër duar, nëpërmjet 

përdorimit të gjatë dhe të kujdesshëm ndaj mjedisit.

Ajërfryrës me bateri

  Ideal për pastrim nëpër zona rezidenciale 

që nuk lejohen zhurmat dhe nëpër spitale, 

kopshte fëmijësh etj. 

 Ajërfryrësi më i qetë i gamës

 Pa kabllo dhe pa shkarkime 

a Pesha pa kabllo
b Pesha pa bateri

BGE 71

230 V, 1,1 kW, 3,0 kga. Për të pastruar hapësira të vogla dhe 
mesatare brenda shtëpisë. Gjithashtu, si copëzues me vakuum 
mund të përdoret gryka e sheshtë me lehtësim përdorimi, me 
pjesën shtesë të përmirësueshme me vakuum.

Nr. i porosisë 4811 011 1528

BGE 81

230 V, 1,4 kW, 3,3 kga. Për pastrimin e hapësirave të mëdha 
brenda shtëpisë. Gjithashtu si copëzues me vakuum mund të 
 përdoret pjesa shtesë e përmirësueshme me vakuum me grykë të 
sheshtë, me dorezë gome prej 2 përbërësish, kontroll shpejtësie, 
buton bllokimi për ajrin dhe lehtësi përdorimi.

Nr. i porosisë 4811 011 1535

c E disponueshme nga pranvera e vitit 2014
d Pesha me bateri, pa karikues
e Pesha pa bateri dhe karikues

BGA 85

Ajërfryrës pa kabllo me përdorim shumë të lehtë e të volitshëm. 
Grykë e rrumbullakët, dorezë gome me 2 përbërës, kontroll 
 shpejtësie, zhurmë funksionimi tepër e qetë, pesha 3,2 kgb.  
Për kohë përdorimi tepër të gjatë, rekomandojmë baterinë 
portative AR 900, shikoni faqen 17.

BGA 85 pa baterinë dhe ngarkuesin

Nr. i porosisë 4853 011 5900

Set BGA 85 me AP 180 dhe AL 300, 4,9 kgd

Nr. i porosisë 4853 200 0012

Set BGA 85 me AR 900 dhe AL 500, 3,2 kge

Nr. i porosisë 4853 200 0019
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Sisteme pastrimi

Pjesë shtesë për ajërfryrës

  Për zgjerimin e gamës së përdorimeve  

të mundshme  

 Gryka të ndryshme  

 Komplet pastrimi i ullukëve  

 Rripa për rehatinë e përdoruesit

Ajërfryrës portativë me 
benzinë

  Për lulishtarët, punëtorët e bashkisë,  

kompanitë e pastrimit dhe pronarët  

e shtëpive 

  Ideal për pastrimin e zonave dhe vendeve 

të mëdha 

  I fuqishëm dhe efikas 

  Rehati më e madhe për përdoruesin

D = Konvertitor katalitik

BR 200-D

27,2 cm³, 5,8 kg*. Vegël shumë kompakte dhe e lehtë. Sistem 
kundër-dridhje STIHL, konverter katalitik, motor 2-MIX, teknologji me 
ndezje të thjeshtë, levë valvule me buton ndalimi, dorezë transporti.

Nr. i porosisë 4241 011 1601

BR 350

63,3 cm³, 10,1 kg*. Vegël e besueshme e nivelit fillestar për profe-
sionistë. Sistem kundër-dridhje STIHL, motor 2-MIX,  teknologji me 
ndezje të thjeshtë, levë valvule me buton ndalimi, dorezë transporti.

Nr. i porosisë 4244 011 1600

BR 430

63,3 cm³, 10,3 kg*. Ajërfryrës me performancë të lartë për  
largimin e barit dhe shkurreve të prera, gjetheve dhe mbetjeve 
nga zona të mëdha. Dorezë gome me 2 përbërës, sistem 
kundër dridhjeve STIHL, rripa supi të gjerë, STIHL ElastoStart, 
motor 2-MIX, teknologji me ndezje të thjeshtë, bllokimi i levës 
së valvulës me butonin e ndalimit, dorezë transporti.

Nr. i porosisë 4244 011 1620

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 
faqja 192 e në vazhdim.

* Pesha pa karburantin, komplett

BR 500

64,8 cm³, 10,1 kg*. Masat aktive si motori 4-MIX® si dhe masat 
pasive si zhurmëmbytësi i brendshëm e ulin zhurmën së tepërmi. 
Perfekt për punë pastrimi të gjera nëpër zona të ndjeshme ndaj 
zhurmës. Dorezë gome me 2 përbërës, sistem kundër-dridhje 
STIHL, rripa supi të gjerë me formë ergonomike, bllokimi i levës 
së valvulës me butonin e ndalimit, dorezë transporti

Nr. i porosisë 4282 200 0011

BR 550

64,8 cm³, 9,9 kg*. Fryrës me performancë të lartë me motor 
4-MIX® që kursen karburant. Dorezë gome me 2 përbërës,  
sistem kundër-dridhje STIHL, rripa supi të gjerë me formë  
ergonomike, buton automatik ndezje/fikje, pozicion bllokimi  
me 3 faza për bllokimin e rrymës së ajrit, dorezë transporti.

Nr. i porosisë 4282 200 0012

Këshillë profesionale  
nga STIHL:

Kur punoni në zona të ndjeshme ndaj zhurmave, sigurohuni 

që të përdorni një model ajërfryrësi me zhurmë më të ulët. Për 

shembull, STIHL BR 500, është krijuar posaçërisht për t’u 

përdorur nëpër zona të ndjeshme ndaj zhurmës. Ulja e zhurmës 

së perceptuar nga veshi njerëzor është e konsiderueshme – 

deri në 59% duke u krahasuar me modelin e mëparshëm  

(i matur sipas EN ISO 22868). Pavarësisht shkarkimeve  

akustike relativisht të ulëta, BR 500 mbetet një vegël e  

besueshme me fuqi fryrëse të jashtëzakonshme.

BR 600 MAGNUM

64,8 cm³, 9,8 kg*. Ajërfryrës me performancë jashtëzakonisht 
të madhe me fuqi fryrëse tepër të lartë. Dorezë gome me  
2 përbërës, sistem kundër dridhjeve STIHL, motor 4-MIX®,  
rripa supi të gjerë me formë ergonomike, rrip mesi, supi,  
bllokimi i levës së valvulës me butonin e ndalimit, dorezë  
transporti, doreza opsionale e motorit rekomandohet kur  
punohet me gryka të lakuara për periudha të gjata.

Nr. i porosisë 4282 200 0013

www.stihl.de
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Pjesa shtesë e vaku-
umit

Për të shndërruar ajërfryrësin 

në copëzues me vakuum.  

Për BG 56 dhe BG 86.

Nr. i porosisë 4241 700 2200

Rrip mesi

Shpërndan peshën 
njëtrajtësisht në mes.  
Me mbushje të butë.  

Për BR 350, BR 380, BR 430

Nr. i porosisë 4203 710 9102

Për BR 500, BR 550

Nr. i porosisë 4282 710 9101

Grykë e sheshtë me 
hark

Mundëson punën mbi  
sipërfaqe të mëdha, e  
përhap rrymën e ajrit  
paralelisht me terrenin.

Për BG 56, BG 86, BGE 71 
dhe BGE 81.

Nr. i porosisë 4241 708 6302

Për BGA 85.

Nr. i porosisë 4606 701 8301

Për BR 350 dhe BR 380.

Nr. i porosisë 4203 701 8300

Për BR 430, BR 500,  
BR 550 dhe BR 600.

Nr. i porosisë 4282 708 6340

Grykë rrumbullake e 
drejtë

Për kräfteschonendes Arbeiten 
durch gerade Düsenform.

Për BR 350.

Nr. i porosisë 4244 708 6300

BR 430 dhe BR 550.

Nr. i porosisë 4282 708 6360

Për BR 500.

Nr. i porosisë 4282 708 6370

Për BR 600.

Nr. i porosisë 4282 708 6350

Pjesa shtesë e  
vakuumit

Për të shndërruar ajërfryrësin 
elektrik në copëzues me  
vakuum. Për BGE 71 dhe 
BGE 81.

Nr. i porosisë 4811 700 2200

Dorezë motori

Shpërndan goditjen mbrapsht 
nga ajërfryrësi në të dyja 
krahët. Veçanërisht i dobishëm 
me grykë të lakuar, për  
BR 350, BR 430, BR 500,  
BR 550 dhe BR 600.

Nr. i porosisë 4282 790 1700

Rrip kraharori

Siguron që rripat e shpatullave 
të pozicionohen mirë. Për  
BR 200-D, BR 350, BR 430, 
BR 500, BR 550 dhe BR 600.

Nr. i porosisë 0000 790 7700

Komplet pastrimi i 
ullukëve

Për pastrimin e ndotjeve dhe 
gjetheve. Me tub ajërfryrësi 
prej afërsisht 3 m, për BG 56, 
BG 66, BG 86, BGE 71 dhe 
BGE 81.

Nr. i porosisë 4241 007 1003

Ajërfryrës me benzinë

BG 56 4241 011 1730 27,2 – – 4,1a 90 105 7,5 710 – 730 64 – / –/– – – – 2-MIX

BG 56 C-E 4241 011 1731 27,2 – – 4,1a 90 105 7,5 710 – 730 64 – / –/– – – – 2-MIX

BG 66-D 4241 011 1704 27,2 – – 4,4a 86 99 7,8 710 – 730 64 – /– –/– – – – 2-MIX

BG 66 C-E D 4241 011 1701 27,2 – – 4,7a 86 99 2,1 710 – 730 64 – /– –/– – – 2-MIX

BG 86 4241 011 1732 27,2 – – 4,4a 90 104 1,7 780 610 810 69 85 / –/– – – 2-MIX

BG 86 C-E 4241 011 1733 27,2 – – 4,4a 90 104 1,7 780 610 810 69 85 / –/– – – 2-MIX

Ajërfryrës elektrikë

BGE 71 4811 011 1528 – 230 1,1 3,0b 85 100 1,0 – 510 670 – 66 –/ –/– – – – – –

BGE 81 4811 011 1535 – 230 1,4 3,3b 89 103 4,1 – 570 750 – 76 –/ –/– – – – – –

Ajërfryrës me bateri

BGA 85 4853 011 5900 – – – 3,2c 83 98 2,5 650 – 845 46 45 / –/– – – – – – –

Set BGA 85  

me AP 115d  

+ AL 100

4853 200 0018 – – – 4,4e 83 98 2,5 650 – 845 46 45 / –/– – – – – – –

Set BGA 85  

me AP 180  

+ AL 300

4853 200 0012 – – – 4,9e 83 98 2,5 650 – 845 46 45 / –/– – – – – – –

Set BGA 85  

me AR 900  

+ AL 500

4853 200 0019 – – – 3,2f 83 98 2,5 650 – 845 46 45 / –/– – – – – – –

Ajërfryrës portativë me benzinë

BR 200-D 4241 011 1601 27,2 – – 5,8a 96 103 3,0 690 – 800 59 – /– /– – – – 2-MIX

BR 350 4244 011 1600 63,3 – – 10,1a 98 106 3,9 750 – 1.150 75 – / / – – – – 2-MIX

BR 430 4244 011 1620 63,3 – – 10,3a 101 108 2,5 850 – 1.300 82 – / / / – – – 2-MIX

BR 500 4282 200 0011 64,8 – – 10,1a 90 100 1,4 810 – 1.380 81 – / / – – – – 4-MIX®

BR 550 4282 200 0012 64,8 – – 9,9a 98 108 1,6 900 – 1.490 89 – / / – – – – 4-MIX®

BR 600  

MAGNUM
4282 200 0013 64,8 – – 9,8a 100 108 1,8 1.210 – 1.720 90 – / / – – – – 4-MIX®
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 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart a Pesha pa karburantin, komplett e Pesha me bateri, pa karikues * Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
 (aksesor) që mund të montohet më vonë D = Konvertitor katalitik b Pesha pa kabllo f Pesha pa bateri dhe karikues ** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

c Pesha pa bateri g Çmimi pa bateri dhe karikues *** Me grykë rrumbullake në modalitet ajërfryrjeje
d  E disponueshme nga pranvera  

e vitit 2014
**** Me grykë të sheshtë në modalitet ajërfryrjeje
***** Pa pjesë shtesë/grykë ajërfryrëse
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Copëzues me vakuum me 
benzinë, copëzues elektrikë 
me vakuum dhe pjesë 
shtesë

  Për përdorues privatë dhe profesionistë

  Për heqjen dhe copëzimin e gjetheve dhe 

prerjeve

 Mund të përdoret edhe si ajërfryrës

SH 56

27,2 cm³, 5,2 kg*. Është i 
pajisur me funksionin ajërfryrës 
si standard. Kontroll shpejtësi 
me pozicione të pakufizuara, 
grykë rrumbullake, motor 
2-MIX.

Nr. i porosisë 4241 011 0915

  Shikoni tabelën në faqen 
139 për versione të tjera.

SHE 71

230 V, 1,1 kW, 4,1 kg**.  

Perfekte për t’u përdorur 
nëpër zona rezidenciale. 
Grykë e sheshtë, funksion 
ajërfryrës.

Nr. i porosisë 4811 011 0825

SHE 81

230 V, 1,4 kW, 4,5 kg**.  

Për zona të mëdha dhe  
brenda shtëpisë. Kontroll 
 shpejtësie me pozicione të 
pakufizuara, grykë e sheshtë, 
funksion ajërfryrës.

Nr. i porosisë 4811 011 0835

SH 86

27,2 cm³, 5,6 kg*. Ideale për 
pastrimin e zonave të gjera. 
Është i pajisur me funksionin 
ajërfryrës si standard. Kontroll 
shpejtësie me pozicione  
të pakufizuara, grykë  
rrumbullake, grykë e sheshtë, 
STIHL ElastoStart, sistem 
kundër dridhjeve STIHL,  
motor 2-MIX, filtër HD2.

Nr. i porosisë 4241 011 0917

  Shikoni tabelën në faqen 
139 për versione të tjera.

* Pesha pa karburant, plotësisht e montuar

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 
faqja 192 e në vazhdim.

Trastë vakuumi me 
reduktim pluhuri

Për punë me shumë pluhur. 
Për SH 56 dhe SH 86.

Nr. i porosisë 4229 708 9701

Grykë e sheshtë  
me hark

Për SH 56, SH 86, SHE 71 
dhe SHE 81.

Nr. i porosisë 4241 708 6302

Komplet pastrimi  
i ullukëve

Për pastrimin e ullukëve.  
Për SH 56, SH 86, SHE 71 
dhe SHE 81.

Nr. i porosisë 4241 007 1003
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Copëzues me vakuum me benzinë

SH 56 4241 011 0915 27,2 – – 5,2* 94 106 8,5/7,5 710 – – 2-MIX

SH 56 C-E 4241 011 0916 27,2 – – 5,3* 94 106 8,5/7,5 710 – – 2-MIX

SH 86 4241 011 0917 27,2 – – 5,6* 96 107 1,8/1,5 770 – 2-MIX

SH 86 C-E 4241 011 0918 27,2 – – 5,6* 96 107 1,8/1,5 770 – 2-MIX

Copëzues elektrik me vakuum

SHE 71 4811 011 0825 – 230 1,1 4,1** 85 101 1,2/0,8 580 – – – – – – –

SHE 81 4811 011 0835 – 230 1,4 4,5** 88 103 5,6/2,6 650 – – – – – –

 E pajisur sipas standardit E = ErgoStart ***  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A) ***** Pajisja copëzuese me vakuum mund të përdoret edhe si ajrërfryrës
 (aksesor) që mund të montohet më vonë **** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

** Pesha pa kabllo
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E lehtë për t’u shtyrë 6

E gjithanshme 5

Kontejner  

praktik  

për mbetjet

1

Metoda e fshirjes së  

pluhurit të pakët

2

Sistem fshirjeje STIHL MultiClean3

Materiale jetëgjatë 4

1  Kontejner praktik për mbetjet

  Ky kontejner tepër i gjatë dhe i bollshëm mund të mbajë  
shumë mbetje por zë shumë pak hapësirë. Kjo vegël mund  
të vendoset vertikalisht mbi kontejner për të kursyer hapësirë, 
për të mos derdhur mbetjet.

2  Metoda e fshirjes së pluhurit të pakët

  Vulosja e përgjithshme dhe dy filtra sfungjeri nuk lejojnë as 
largimin e grimcave më të imëta.

3  Sistem fshirjeje STIHL MultiClean

  Garanton që makineria e pastrimit të pastrojë të gjitha  
llojet e ndotjeve. Madje edhe kanaçet, shishet plastike,  
mbetjet e rënda dhe të njoma nuk përbëjnë problem.  
STIHL MultiClean PLUS me fuqi fshirjeje të shtuar pastron 
edhe pluhurin më të imët. Mbetjet largohen përpara  
makinerisë para se të ngecin poshtë veglës.  

4  Materiale jetëgjatë

  Qimet prej najloni të fortë kanë garanci katër vjeçare  
nga STIHL.

5  E gjithanshme

  Falë ndryshimit të lartësisë qendrore, këto makineri pastrimi 
mund të përdoren gati mbi çdo lloj sipërfaqeje. Furçat anësore 
dhe morseta mbajtëse e qimeve garantojnë që zonat në  nivel 
përgjatë mureve ose buzëve të pastrohen në çast.

6  E lehtë për t’u shtyrë

  Këto makineri pastrimi të lehta kanë një shufër ergonomike dhe 
transmision fuqie të shkëlqyeshëm, për t’u shtyrë lehtësisht.

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.de. 

Makineri fshirjeje, makineri 
fshirjeje pa kordon dhe 
pjesët shtesë

  Për përdorim privat dhe profesional 

  Për pastrimin e rruginave, parkimeve  

dhe rrugëve private 

  Fshin mbetje të trasha, të imëta,  

të rënda dhe të njoma 

  Me sistemet efikase të fshirjes  

STIHL MultiClean dhe MultiClean Plus

KG 550

Kapaciteti i kontejnerit 25 l, Gjerësia e fshirjes 55 cm,  

6,0 kg. Për të fshirë brenda shtëpisë. Sistemi i fshirjes  
STIHL MultiClean, ndryshim gjatësie 8-fish, rrota anësore, i 
përshtatshëm për ambiente të jashtme, garanci katër vjeçare 
për  qimet e forta prej najloni.

Nr. i porosisë 4860 019 4700

KG 770

Kapaciteti i kontejnerit 50 l, Gjerësia e fshirjes 77 cm, 

13,0 kg. Për fshirjen e pluhurit të pakët në zona të gjera, si në 
ambiente të brendshme dhe të jashtme. Sistemi i fshirjes STIHL 
MultiClean PLUS, ndryshim gjatësie 8-fish, proces fshirje për  
pluhurin e pakët, morsetë mbajtëse e qimeve, shufër ergonomike 
me ndryshim gjatësie 2-fish, rrota anësore, dorezë transporti, 
vendoset vertikalisht për të kursyer hapësirë, garanci katër vjeçare 
për qimet prej najloni. 

Nr. i porosisë 4860 019 4701
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KGA 770

Makineri fshirjeje pa kordon për zona të gjera, si në ambiente  
të brendshme, ashtu dhe të jashtme. Sistemi i fshirjes STIHL 
MultiClean PLUS, ndryshim 8-fish i lartësisë qendrore, rrota 
anësore, dorezë transporti, vendoset vertikalisht për të kursyer 
hapësirë, shufër ergonomike me ndryshim 2-fish, fuqizuar me 
bateri për fshirje rrethore dhe të fuqishme duke e bërë punën të 
lehtë dhe kursyer energji. Kjo mundëson pastrimin e cepave dhe 
këndeve, madje edhe kur makineria është e palëvizshme. Kapaciteti 
i kontejnerit 50 l, gjerësia e fshirjes 77 cm, pesha 16,0 kga.

KGA 770 pa bateri dhe karikues

Nr. i porosisë 4860 011 4700

 E RE   Set KGA 770 me AP 115b dhe AL 100, 17,1 kgc

Nr. i porosisë 4860 200 0006

Bateritë e përshtatshme me jone litiumi 
dhe aksesorët e tjerë mund të gjenden 
nga faqja 17 e në vazhdim.

Spërkatës silikoni

100 ml. Lubrifikon dhe mbron ingranazhet dhe nëse përdoret  
rregullisht, ul konsumimin për të mundësuar funksionimin e 
vazhdueshëm pa probleme. Rezistent ndaj ujit dhe ndotjeve,  
jo i yndyrshëm.

Nr. i porosisë 0797 010 2053,  

Makineri fshirjeje

KG 550 4860 019 4700 000,00 55 25 6 300 MultiClean – – – – – – – – –/– / / /

KG 770 4860 019 4701 000,00 77 50 13 1.500
MultiClean 

PLUS
– – – – / / / /

Makineri fshirjeje pa kordon

KGA 770 4860 011 4700 000,00a 77 50 16a 2.000
MultiClean 

PLUS
64 80

90/ 

120/ 

160/

180

/ / / /

Set KGA 770 

me AP 115 a 

+ AL 100

 E RE 

4860 200 0006 000,00 77 50 17,2c 2.000
MultiClean 

PLUS
64 80

90/ 

120/ 

160/

180

/ / / /
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d Çmimi pa bateri dhe karikues * Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

20 sekonda pasi të jetë lëshuar këmbëza, duke kaluar në 
modalitet gatishmërie. Kjo pakëson shpeshtësinë me të 
cilën motori ndizet dhe fiket, duke rritur jetëgjatësinë e  
shërbimit të sistemit.

5   Presion i ndryshueshëm/kontroll rryme në makineri

  Për rregullimin e qarkullimit të ujit dhe presionit aktiv në 
pompë. E krahasuar me përshtatjen e këmbëzës (e rekomanduar 
vetëm për përshtatjen afatshkurtër të presionit), kjo konsumon 
shumë më pak energji dhe mbron sistemin në përgjithësi.

6   Shufra shtytëse me palosje

  Shufra shtytëse me palosje mund të shndërrohet në pozicion 
transporti kompakt me dy rripa me lëshim të shpejtë.  

Dy rezervuarë  

detergjentesh

2

Motor me xhiro të ulëta dhe 

kokë pompe e fortë prej 

tunxhi me pistona qeramike

3

Funksion automatik i fikjes  

dhe shuarje motori me vonesë

4

Stekë spërkatëse profesionale1

Presion i ndryshueshëm/

kontroll rryme në makineri

5

Sisteme pastrimi

Shufra shtytëse  

me palosje

6

1  Stekë spërkatëse profesionale

  Tub spërkatës profesional i lehtë në përdorim. Forca më e 
vogël e këmbëzës lehtëson lodhjen pas përdorimit të gjatë. 
Modeli ergonomik ndihmon në zbutjen e zmbrapsjes nga 
rryma e ujit me më shumë efikasitet. Lidhja me shkëputje  
të shpejtë e bën të lehtë ndërrimin e tubit spërkatës dhe 
pjesëve shtesë.

2   Dy rezervuarë detergjentesh

  Ka dy rezervuarë për të përdorur dy detergjente të ndryshme. 
Një çelës me rrotullim ju mundëson të përdorni lehtësisht 
ndonjërën prej tyre.

3   Motor me xhiro të ulëta dhe kokë pompe e fortë prej 

tunxhi me pistona qeramike

  Në rast cilindrate të madhe të pompës, motori me xhiro të ulëta 
funksionon më ngadalë. Kjo rrit jetëgjatësinë e përdorimit të 
motorit e pompës dhe e bën mjetin të funksionojë me më pak 
zhurmë. Pistonat prej qeramike ulin konsumimin në minimum, 
duke rritur jetëgjatësinë e pompës.

4   Funksion automatik i fikjes dhe shuarje motori me vonesë

  Në të gjithë pastruesit me presion të lartë, motori elektrik fiket 
automatikisht sapo lëshohet këmbëza. Më pas pastruesi  
futet në modalitet gatishmërie. Gjithashtu ka shuarjen e  
motorit me vonesë, kur motori vazhdon të funksionojë për 

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.de. 

a Pesha pa bateri b E disponueshme nga pranvera e vitit 2014 c Pesha me bateri, pa karikues
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Pastrues me ujë të ftohtë 
me presion të lartë

  Për pastrim brenda shtëpisë dhe në kopsht 

  Për mobiliet e ndotura të kopshtit, 

shkallëve, rruginave dhe tarracave 

  Elastik dhe praktik 

  I lehtë për t’u transportuar dhe  

magazinuar 

RE 98

10 – 110 bar, 440 l/h,  

16,2 kg. Pastrues praktik dhe 
kompakt. Grykë rrotulluese  
me grykë me spërkatës me 
ventilator, tub të rrjetëzuar 6 m 
për presion të lartë, mbajtëse 
për pjesët shtesë, komplet  
për detergjent spërkatës.

Nr. i porosisë 4775 012 4505

RE 118

10 – 125 bar, 500 l/h,  

18,8 kg. Dorezë teleskopike 
prej alumini, dorezë transporti 
prej alumini, kapak ballor me 
mentesha me kapëse gryke, 
grykë rrotulluese dhe helikë 
rryme, mbajtës spërkatësi 
dhe pjesë shtesë, tub çeliku  
i përforcuar prej 8 m, me 
kllapë rrotulluese të kordonit.

Nr. i porosisë 4766 012 4520

RE 108

10 – 110 bar, 440 l/h,  

18,3 kg. Dorezë teleskopike 
prej alumini, kapak ballor  
me mentesha me kapëse 
gryke, grykë rrotulluese dhe 
spërkatës me ventilator, 
mbajtës spërkatësi dhe pjesë 
shtesë, tub tekstili i sheshtë prej 
7 m, me kllapë rrotulluese  
të kordonit.

Nr. i porosisë 4765 012 4520

 

 

 

RE 128 PLUS

10 – 135 bar, 500 l/h,  

20,0 kg. Dorezë teleskopike 
prej alumini, dorezë transporti 
prej alumini, kapak ballor  
me mentesha me kapëse 
gryke, grykë rrotulluese dhe 
spërkatës me ventilator, mbajtës 
spërkatësi dhe pjesë shtesë, 
tub çeliku i përforcuar prej  
9 m, bobinë tubi e brendshme 
me presion të lartë, me kllapë 
rrotulluese të kordonit.

Nr. i porosisë 4767 012 4520

Pastrues me ujë të ftohtë 
me presion të lartë,  
klasifikim mesatar

  Për përdorim tregtar dhe pastrim shtëpiak 

të vështirë 

  Për të gjitha përdorimet nga garazhet deri 

te punishtet. 

  Presion funksional deri në 150 bar për 

 largimin e ndotjeve dhe papastërtive më  

të vështira

RE 143

10 – 140 bar, 610 l/h,  

26,2 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, kontroll presioni/rryme 
në mjet, matës presioni,  
dorezë teleskopike prej alumini, 
dorezë transporti prej alumini, 
kapak i përparmë me palosje me 
kapës gryke, grykë rrotulluese 
dhe spërkatës me ventilator, 
mbajtës spërkatësi dhe pjesë 
shtesë, mbajtëse për tubin 
tekstil të sheshtë, tub çeliku  
i përforcuar prej 9 m, me kllapë 
rrotulluese të kordonit, sistem 
matës për detergjentin,  
rezervuar detergjenti prej 2 l.

Nr. i porosisë 4768 012 4500

RE 143 PLUS

10 – 140 bar, 610 l/h,  

27,2 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, kontroll presioni / 
rryme, matës presioni, dorezë 
teleskopike prej alumini, dorezë 
transporti prej alumini, kapak  
i përparmë me palosje me 
kapës gryke, grykë rrotulluese 
dhe spërkatës me ventilator, 
mbajtës spërkatësi dhe pjesë 
shtesë, mbajtëse për tubin 
tekstil të sheshtë, tub çeliku i 
përforcuar prej 12 m, bobinë 
tubi e brendshme me presion 
të lartë, me kllapë rrotulluese 
të kordonit, sistem matës  
për detergjentin, rezervuar  
detergjenti prej 2 l.

Nr. i porosisë 4768 012 4501

Pjesët shtesë që lidhen me këtë gamë mund të gjenden nga 
faqja 150 e në vazhdim.
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Sisteme pastrimi

Pastrues me ujë të  
ftohtë me presion të  
lartë, klasifikim  
profesional

   Për fermerët, pylltarët, punëtorët  

e bashkisë, kompanitë e lëndëve  

drusore dhe ndërtimit 

  Për punë pastrimi të vështira që 

kryhen përditë në kushte të vështira 

dhe për periudha të gjata kohore 

  Me motor të fortë, me mirëmbajtje të 

paktë dhe njësi pompe

  Ergonomi e klasit të parë dhe veçori 

të shumta

RE 163 PLUS

10 – 150 bar, 650 l/h, 27,6 kg. 
Kokë pompe prej tunxhi,  
pistona qeramike, kontroll 
presioni/rryme, matës presioni, 
dorezë teleskopike prej alumini, 
dorezë transporti prej alumini, 
kapak i përparmë me palosje 
me kapës gryke, grykë  
rrotulluese dhe spërkatës me 
ventilator, mbajtës spërkatësi 
dhe pjesë shtesë, mbajtëse për 
tubin tekstil të sheshtë, tub 
çeliku i përforcuar prej 12 m, 
bobinë tubi e brendshme me 
presion të lartë, me kllapë 
rrotulluese të kordonit, sistem 
matës për detergjentin,  
rezervuar detergjenti prej 2 l.

Nr. i porosisë 4769 012 4502

RE 163

10 – 150 bar, 650 l/h, 27,7 kg. 
Kokë pompe prej tunxhi,  
pistona qeramike, kontroll 
presioni/rryme, matës presioni, 
dorezë teleskopike prej alumini, 
dorezë transporti prej alumini, 
kapak i përparmë me palosje 
me kapës gryke, grykë  
rrotulluese dhe spërkatës me 
ventilator, mbajtës spërkatësi 
dhe pjesë shtesë, mbajtëse 
për tubin tekstil të sheshtë, 
tub çeliku i përforcuar prej  
9 m, me kllapë rrotulluese  
të kordonit, sistem matës  
për detergjentin, rezervuar 
detergjenti prej 2 l. 

Nr. i porosisë 4769 012 4500

Pjesët shtesë që lidhen me këtë gamë mund të gjenden nga 
faqja 150 e në vazhdim.

RE 271 PLUS

20 – 140 bar, 660 l/h,  

40,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni/rryme, 
matës presioni,  sistem matës 
për detergjentin, bobinë tubi 
e brendshme me presion të 
lartë, tub spërkatës i dytë  
me grykë rrotulluese, motor 
me xhiro të ulëta, spërkatës 
profesional STIHL, tub çeliku  
i përforcuar prej 15 m, rezervuar 
detergjenti prej 4 l.

Nr. i porosisë 4757 012 4515

RE 271

20 – 140 bar, 660 l/h,  

37,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni/rryme, 
matës presioni, sistem matës 
për detergjentin, motor me 
xhiro të ulëta, spërkatës  
profesional STIHL, tub çeliku  
i përforcuar prej 10 m, rezervuar 
detergjenti prej 4 l.

Nr. i porosisë 4753 012 4510

RE 281 PLUS

20 – 160 bar, 760 l/h,  

40,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni/rryme, 
matës presioni, sistem matës 
për detergjentin, bobinë tubi 
e brendshme me presion  
të lartë, tub spërkatës i dytë 
me grykë rrotulluese, motor 
me xhiro të ulëta, spërkatës 
profesional STIHL, tub çeliku  
i përforcuar prej 15 m, rezervuar 
detergjenti prej 4 l.

Nr. i porosisë 4753 012 4517

RE 281

20 – 160 bar, 760 l/h,  

37,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni/rryme, 
matës presioni, sistem matës 
për detergjentin, motor me 
xhiro të ulëta, spërkatës  
profesional STIHL, tub çeliku  
i përforcuar prej 10 m,  
rezervuar detergjenti prej 4 l.

Nr. i porosisë 4753 012 4513

Pastrues universal  

CB 50 në kontejner  

prej 10 litrash

Largon ndotjet, pluhurin, vajrat  
e lehtë dhe njollat e grasos.   

>> Më shumë në faqen 155 

Pjesët shtesë që lidhen me këtë gamë mund të 
gjenden nga faqja 152 e në vazhdim.

Efekt i fortë  

dhe kujdes i butë

nga faqja 154
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RE 362

35 – 180 bar, 1.080 l/h,  

72,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike,  
kontroll presioni / rryme, matës 
presioni, sistem matës për  
detergjentin, rezervuar  
detergjenti 2 x 2,5 l, e 
ndërrueshme me shtypjen  
e një butoni, mbajtës i kordonit 
të elektricitetit, shufër me 
palosje, motor me xhiro të 
ulëta, spërkatës profesional 
STIHL, me kllapë rrotulluese 
të kordonit, tub çeliku i  
përforcuar prej 10 m.

Nr. i porosisë 4780 012 4510

RE 362 PLUS

35 – 180 bar, 1.080 l/h,  

79,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni / rryme, matës 
presioni, sistem matës për 
detergjentin, tub spërkatës  
i dytë me grykë rrotulluese, 
rezervuar detergjenti 2 x 2,5 l, 
e ndërrueshme me shtypjen e 
një butoni, mbajtës i kordonit 
të elektricitetit, shufër me  
palosje, spërkatës profesional 
STIHL, me kllapë rrotulluese 
të kordonit, tub çeliku i  
përforcuar prej 15 m.

Nr. i porosisë 4780 012 4518

RE 462

35 – 220 bar, 1.130 l/h,  

77,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni / rryme, matës 
presioni, çelës vonese, shuarje 
sigurie, sistem matës për  
 detergjentin, rezervuar  
detergjenti 2 x 2,5 l, e 
ndërrueshme me shtypjen e 
një butoni, mbajtës i kordonit 
të elektricitetit, shufër me  
palosje, spërkatës profesional 
STIHL, me kllapë rrotulluese 
të kordonit, tub çeliku i  
përforcuar prej 10 m. 

Nr. i porosisë 4780 012 4500

RE 462 PLUS

35 – 220 bar, 1.130 l/h,  

83,0 kg. Kokë pompe prej 
tunxhi, pistona qeramike, 
kontroll presioni / rryme, matës 
presioni, çelës vonese i motorit, 
shuarje sigurie, sistem matës 
për detergjentin, tub spërkatës 
i dytë me grykë rrotulluese, 
rezervuar detergjenti 2 x 2,5 l, 
e ndërrueshme me shtypjen e 
një butoni, mbajtës i kordonit 
të elektricitetit, shufër me  
palosje, spërkatës profesional 
STIHL, me kllapë rrotulluese 
të kordonit, tub çeliku i  
përforcuar prej 20 m.

Nr. i porosisë 4780 012 4501

Pjesët shtesë që lidhen me këtë gamë mund të gjenden nga faqja 152 e në vazhdim.
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Furça larjeje

Furçë larjeje për zona të 

gjera. 280 mm e gjerë. Për 
pastrimin e sipërfaqeve  
delikate. Buzë gome, grykë 
për presion të lartë, për  
RE 98 – RE 128 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 6000

Pastrues sipërfaqesh 
RA 101

Për pastrim të shpejtë dhe pa 
spërkatje të zonave të gjera. 
Përmban zgjatuesin me  
tubin spërkatës, për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 3902

Zgjatues i tubit  
spërkatës

410 mm  i gjatë. Për RE 98 – 
RE 163 PLUS për modelet e 
ndërtuara që nga viti 2007.

Nr. i porosisë 4900 500 0303

Komplet pastrimi 

Për pastrimin e zonave të 
vështira për t’u arritur. Përmban 
grykë helike rryme, furçë  
larjeje për zona të gjera dhe 
grykë me kënd (90°), për  
RE 98 – RE 128 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 6100

Furçë larjeje 

Furçë pastrimi universale.  
Për RE 143 – RE 163 PLUS. 

Nr. i porosisë 4900 500 3003

Furçë pastrimi rrotulluese 

Ø 160 mm. Furçë rrotulluese 
e brendshme, kënd pune  
me përshtatje, për RE 98 – 
RE 163 PLUSa.

Nr. i porosisë 4900 500 5900

I gjatë, me kënd 

1.080 mm me grykë. Për 
 pastrimin e zonave të vështira 
për t’u arritur. Për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 1903

Komplet pastrimi me 
rrymë rëre të njomë

Për pastrimin e ndërtimeve 
me tulla dhe pjesëve metalike. 
Rezultatet më të mira me 
granulatin pastrues SB 90, 
për RE 98 – RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 1801

Komplet pastrimi i 
gypave

15 m i gjatë. Gjithashtu i 
përshtatshëm për gypa  
me diametër më të vogël. 
Me grykë, për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 8000

Mbrojtës rryme me 
bashkues 3/4"d

Parandalon qarkullimin 
mbrapsht të ujit nga  
pastruesi me presion të  
lartë në furnizuesin e ujit  
të pijshëm. Për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 5700

Kabllo zgjatimi

15 m, rezistent ndaj vajrave. 
Krijuar për ngarkesa mekanike 
të mëdha dhe përdorim  
sistematik në ambiente  
të jashtme, për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 0000 881 5415

Tub tekstil i sheshtë 
me mbajtëse

12 m i gjatë. Tub me presion 
të ulët me mbajtëse, mund të 
mblidhet dhe shpështillet 
lehtësisht. Me RE 108 –  
RE 163 PLUSb mund kurseni 
hapësirë duke e ruajtur  direkt 
mbi pastrues, e përshtatshme 
për RE 108 – RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 8600

Zgjatues tubi me  
presion të lartëc

Për shtrirje më të madhe. 
Disponohet në lloje rrjetash 
të ndryshme.

Rrjetë tekstile, 7 m   

(me bashkim vidhash) 

për RE 98 – RE 118

Nr. i porosisë 4900 500 8200

thurje çeliku e përforcuar  

7 m (me bashkim vidhash)  

për RE 98 – RE 163 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 8211

thurje çeliku e përforcuar  

10 m (me bashkim vidhash)  

për RE 98 – RE 163 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 8212

thurje çeliku e përforcuar  

20 m (me bashkim vidhash)  

për RE 143 – RE 163 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 8213

Komplet thithjeje

3 m i gjatë. Për furnizimin  
me presion të ulët të ujit nga 
rezervuarët dhe cisternat  
e mbledhjes së shiut.  
Rekomandohet përdorimi  
i një filtri uji, për RE 98 –  
RE 163 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 0500

Pjesë shtesë për pastrues 
me presion të lartë  
RE 98 – RE 163 PLUS

  Për zgjerimin e gamës së përdorimeve  

të mundshme

  Zgjidhje të gjithanshme për  

të lehtësuar punën tuaj 

  Pjesë shtesë të tjera për pastrime  

të specializuara

a  Rekomandim për RE 98, RE 108, RE 118 dhe  
RE 128 PLUS: Të përdoret bashkë me tubin zgjatues  
spërkatës (Nr. i porosisë 4900 500 0303)

b  Rekomandim për RE 108 dhe RE 118: Të përdoret bashkë me pjesën shtesë të tubit 
(Nr. i porosisë 4900 501 2000) tubi i sheshtë me mbajtësin mund të vendoset mbi 
pastrues. Temperatura maks. e ujit = 20 °C

c  Zgjatuesi i tubit me presion të  
lartë nuk duhet të mblidhet në një 
bobinë

d  Pastruesit me presion të lartë pa rezervuar  
uji duhet të lidhen vetëm me sistemin e ujit  
të pijshëm me mbrojtës qarkullimi mbrapsht

 

Tubat spërkatës

Me kënd 

470 mm me grykë. Për pas-
trimin e zonave të vështira për 
t’u arritur. Presion i reduktuar 
për sipërfaqe delikate, për  
RE 98 – RE 163 PLUSa.

Nr. i porosisë 4900 500 1902
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0°
60°

Pjesë shtesë për pastrues  
me presion të lartë  
RE 271 – RE 462 PLUS

  Pajisje shtesë për modelet profesionale 

  Gryka speciale, furça larjeje dhe pjesë  

shtesë për pastrime të specializuara

Furça larjeje

Furçë pastrimi rrotulluese 

Konfigurim profesional, kokë 
furçe e zëvendësueshme, 
kënd pune i ndryshueshëm, 
qime natyrale, lidhje me 
shkëputje të shpejtë, për  
RE 271 – RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4925 500 5900

Tubat spërkatës

I drejtë, pa grykëb. Me lidhje 
me shkëputje të shpejtë.  
Për RE 271 – RE 462 PLUS.

Gjatësia 350 mm

Nr. i porosisë 4925 500 0960

Gjatësia 500 mm

Nr. i porosisë 4925 500 0961

Gjatësia 1.070 mm

Nr. i porosisë 4925 500 0962

Gjatësia 1.800 mm

Nr. i porosisë 4925 500 0963

Gjatësia 2.500 mm

Nr. i porosisë 4925 500 0964

Me kënd, pa grykëeb.  
1.070 mm  gjatë, me lidhje 
me shkëputje të shpejtë.  
Për RE 271 – RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4925 500 1900

Furçë larjeje për zona  

të gjeraa 

250 mm e gjerë. Bashkohet 
lehtësisht me tubat e drejtë 
ose me kënd, qime natyrale, 
pë RE 271 – RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 3011

Këshillë profesionale  
nga STIHL: 

Pastruesit tanë profesionalë janë të pajisur me një tub spërkatës 

të drejtë dhe gryka me kënd 30° me presion të lartë si standard. 

Bashkë me pjesët shtesë të duhura, mund ta përshtatni sipas 

nevojave tuaja për pastrim. Për shembull, kur pastroni zona të 

gjera ka më shumë efektshmëri nëse përdorni një grykë me 

kënd 60°. Për vende të vështira për t’u arritur, mund të përbëjë 

epërsi përdorimi i tubit spërkatës me hark.

Grykat

Gryka e spërkatjes në 

formë lapsi 

Këndi i spërkatjes 0°,  
spërkatje tepër e fortë  
nga forma e lapsit.

Përmasa e grykës 0004  

për RE 271, RE 271 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1003

Përmasa e grykës 0005  

për RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1004

Përmasa e grykës 0006  

për RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1007

Përmasa e grykës 0007  

për RE 362, RE 362 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1006

Tub spërkatës  
me grykë  
rrotulluese

Version i drejtë. Për të luftuar 
ndotjet tepër të vështira, 
spërkatja në formë lapsi me 
rrotullim të shpejtë, lidhje me 
shkëputje të shpejtë. 

W12 040  

për RE 271, RE 271 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 8304

W12 050  

për RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 8306

W11 060  

për RE 362, RE 362 PLUS,  

RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 8301

Zgjatues tubi me  
presion të lartëc

DN 08, M27 x 1,5,  
për RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 462 und RE 462 PLUS.

Gjatësia 10 m

Nr. i porosisë 4925 500 0842

Gjatësia 15 m

Nr. i porosisë 4925 500 0843

Gjatësia 20 m

Nr. i porosisë 4925 500 0844

Zgjatues tubi me  
presion të lartëc

Rrit gamën operacionale. 
Kërkohet një përshtatës që 
të përdoret si zgjatues tubi,  
i përforcuar me thurje çeliku. 

DN 06, M24 x 1,5, 
për RE 271, RE 271 PLUS,  
RE 281 dhe RE 281 PLUS.

Gjatësia 10 m

Nr. i porosisë 4925 500 0840

Gjatësia 20 m

Nr. i porosisë 4925 500 0841

Lidhje tubash me presion 

të lartë 
Për lidhjen e tubave me  
presion të lartë. 

M24 x 1,5 

për RE 271, RE 271 PLUS, 

RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4925 503 0800

M27 x 1,5 

për RE 362, RE 362 PLUS,  

RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4925 503 1205

30°

Gryka e spërkatësit me 

ventilator 

Këndi i spërkatjes 30°, Grykë 
universale për të gjitha llojet 
e pastrimit në zona të gjera.

Përmasa e grykës 2504  

për RE 271, RE 271 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1029

Përmasa e grykës 2505  

për RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1031

Përmasa e grykës 25055  

për RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1032

Përmasa e grykës 2506  

për RE 362, RE 362 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1033

W12

W11
Gryka rrotulluese (gryka tur-

bo, shkatërrues ndotjesh) 

Për të luftuar ndotjet tepër të 
vështira. Spërkatje në formë 
lapsi me rrotullim të shpejtë, 
për zona të gjera.

W12 040  

për RE 271, RE 271 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 1641

W12 050  

për RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 1649

W11 055  

për RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 1651

W11 060  

për RE 362, RE 362 PLUS

Nr. i porosisë 4900 500 1662

Grykat

Gryka e spërkatësit me 

ventilator 

Këndi i spërkatjes 60°, për 
sipërfaqe delikate, e shkëlqyer 
për të punuar në zona të gjera.

Përmasa e grykës 5006  

për RE 271, RE 271 PLUS,  

RE 281, RE 281 PLUS, RE 462, 

RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1060

Përmasa e grykës 5007  

për RE 362, RE 362 PLUS

Nr. i porosisë 4900 502 1061

Mbrojtës i grykëse 

Mbron grykën me presion të 
lartë nga konsumi mekanik. 
Mbrojtësi është montuar fort 
mbi grykë,, për RE 271 –  
RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 502 0900

a  Të përdoret me një tub spërkatës c  Zgjatuesi i tubit me presion të lartë nuk duhet të mblidhet në një bobinë
b  Rekomandohet përdorimi i mjetit mbrojtës të grykës 153
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Komplet pastrimi me 
nxjerrje rëre të njomë

Pastron ndotjet nga ndërtimet 
me tulla dhe bojë ose 
ndryshkun nga pjesët metalike. 
Lidhje me shkëputje të shpejtë, 
për granulatin pastrues të 
STIHL SB 90. 

Përmasa e grykës 05  

për RE 271, RE 271 PLUS,  

RE 281, RE 281 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 1800

Përmasa e grykës 06  

për RE 462, RE 462 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 1801

Përmasa e grykës 07  

për RE 362, RE 362 PLUS

Nr. i porosisë 4925 500 1802

Çmimi je 000,00 €

Komplete pastrimi të 
gypave

Tepër elastik edhe për gypat 
e ngushtë. Me lidhje me 
shkëputje të shpejtë, për  
RE 271 – RE 462 PLUS.

Gjatësia 10 m

Nr. i porosisë 4925 500 8000

Gjatësia 20 m

Nr. i porosisë 4925 500 8001

Filtër uji

3/4". Mbron pompën nga 
ndotja prej ujit. Për RE 271 – 
RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 5401

Komplet thithjeje

3 m i gjatë, 3/4". Pajisje  
profesionale. Rekomandohet 
përdorimi i një filtri uji, për  
RE 271 – RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4925 500 0500

Mbrojtës qarkullimi 
me bashkues 3/4"a

Parandalon qarkullimin 
mbrapsht të ujit nga pastruesi 
me presion të lartë në  
furnizuesin e ujit të pijshëm.

Për RE 271, RE 271 PLUS,  
RE 281 dhe RE 281 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 5700

Për RE 362, RE 362 PLUS, 
RE 462 dhe RE 462 PLUS.

Nr. i porosisë 4900 500 5701

Bashkim vidhash/
përshtatës lidhjeje me 
shkëputje të shpejtë

Përshtatës për lidhjen me 
vidhosje të tubave spërkatës 
dhe pjesëve shtesë me tubin 
profesional me lidhje me 
shkëputje të shpejtë.

Nr. i porosisë 4925 500 6700

Agjentët pastrues dhe  
produktet e mirëmbajtjes  
për pastruesit me presion  
të lartë

  Posaçërisht i krijuar për t’u përdorur  

me pastruesit STIHL me presion të lartë 

  Agjenti pastrues i duhur për çdo punë 

  Kokrriza pastruese për ndotjet dhe  

papastërtitë më të vështira 

  Mbrojtës smërçi për mirëmbajtjen e mjetit

a  Pastruesit me presion të lartë pa rezervuar uji duhet të lidhen vetëm me  
sistemin e ujit të pijshëm me mbrojtës qarkullimi mbrapsht

Pastrues universal  
CB 90

1 l. Për largimin e padëmshëm 
të shumëllojshmërisë së  
ndotjeve mbi sipërfaqet e  
ashpra brenda shtëpisë dhe 
në kopsht. I përshtatshëm 
për sipërfaqe të lyera, metalike, 
guri, sintetike dhe xhami. 

Nr. i porosisë 0797 010 2046

 

Shampo dhe dyllë 
automjeti CC 30

1 l. Për pastrimin e ndotjeve 
tipike të rrugëve si kripërat, 
pluhuri dhe insektet nga të 
gjitha llojet e automjeteve. 
Përbërës dylli shkumëzues 
me cilësi të lartë, lëmim 
shkëlqyes afatgjatë.  

Nr. i porosisë 0797 010 2047

 

 

 

Pastrues guri e  
fasadash VP 20

5 l. Për sipërfaqe guri të 
 ashpër, fasadash betoni, 
 druri ose tjegullash. 
Shpërbën mirë depozitimet 
e ashpra të grumbulluara, 
ndotjet e emetuara,  
papastërtitë dhe pluhurin. 

Nr. i porosisë 0797 010 2045

Degrasatues SC 90

10 l. Për përdorim profesio-
nal dhe pastron të gjitha 
sipërfaqet e zorshme përveç 
sipërfaqeve të lyera. Shpërbën 
koret më të forta të vajit dhe 
grasos, njollat e të bardhës 
së vezës dhe gjakut, vlera  
pH e solucionit 1%: 10.2.

Nr. i porosisë 0797 010 2037

Kokrriza pastruese 
SB 90

Për pastrimin me rërë të 
njomë të sipërfaqeve të 
vështira si ndërtimet me tulla 
dhe metal. Pastron ndryshkun 
ose shtresat e vjetra të bojës, 
nuk përmban silic, për të 
gjitha makineritë STIHL të  
pastrimit me rërë të njomë.  

Kova 25 kg

Nr. i porosisë 0797 010 2052

Paketa rimbushëse 25 kg

Nr. i porosisë 0797 010 2038

Vetëm derisa të  
zgjasë stoku!

Mbrojtës çmërsi CA 50

1 l. Për të gjithë pastruesit 
STIHL me ujë të ngrohtë, me 
presion të lartë. Parandalon 
formimin e depozitimeve  
të çmërsit në spiralet me 
nxehje dhe mbron të gjitha 
pjesët ujëmbartëse nga 
gërryerja.  

Nr. i porosisë 0797 010 2048

Pastrues universal  
CB 50

10 l. Për përdorim profesional 
dhe pastron të gjitha sipërfaqet 
e zorshme, por jo sipërfaqet 
tekstile. Pastron një shu-
mëllojshmëri depozitimesh 
papastërtie si ndotje të  
emetuara, pluhuri vaji të  
lehtë dhe njolla grasoje, me 
vlerë pH e solucionit 1%: 8.2. 

Nr. i porosisë 0797 010 2055

Këshillë profesionale  
nga STIHL: 
Veprues sipërfaqësor në agjentët pastrues STIHL dhe produk-

tet e mirëmbajtjes janë biologjikisht të degradueshëm (në paj-

tim me Direktivën e detergjentëve 648/2004 EC). Agjentët  

pastrues STIHL dhe produktet e mirëmbajtjes nuk përmbajnë 

acid nitrilotriacetik (NTA). Kur përdorni agjentë pastrues ose 

produkte të mirëmbajtjes ju lutemi të pajtoheni me rregulloret 

lokale për ujin e përdorur.

154 155
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Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartëa

RE 98 4775 012 4505 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230/1~/50 2.800 5 16,2 70,1 82,9 < 2,5 b/– –/– – – – – – – – – – – 6c – /–

RE 108 4765 012 4520 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230/1~/50 2.800 5 18,3 71,3 84,0 < 2,5 b/– –/– – – – – – – – 7c – /–

RE 118 4766 012 4520 10 – 125 140 400 500 60 2,1 230/1~/50 2.800 5 18,8 68,7 81,4 < 2,5 b/– –/– – – – – – – 8 – /–

RE 128 PLUS 4767 012 4520 10 – 135 150 420 500 60 2,3 230/1~/50 2.800 5 20,0 69,9 82,6 < 2,5 b/– –/– – – – – – 9 /–

Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë, klasifikim mesatar, klasifikim mesatara

RE 143 4768 012 4500 10 – 140 150 540 610 60 2,9 230/1~/50 2.800 5 26,2 71,7 84,8 < 2,5 /– /– – – 2 9 – /–

RE 143 PLUS 4768 012 4501 10 – 140 150 540 610 60d 2,9 230/1~/50 2.800 5 27,2 77,4 90,5 < 2,5 /– /– – – 2 12 /–

RE 163 4769 012 4500 10 – 150 160 570 650 60 3,3e 230/1~/50 2.800 5 26,6 73,5 86,6 < 2,5 / /– – – 2 9 – – /–

RE 163 PLUS 4769 012 4502 10 – 150 160 570 650 60d 3,3e 230/1~/50 2.800 5 27,6 79,7 92,8 < 2,5 / /– – – 2 12 /–

Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë, klasifikim mesatar, klasifikim profesionala

RE 271 4757 012 4510 20 – 140 – 600 660 60 3,2e 230/1~/50 1.450 5 37,0 74,6 87,9 < 2,5 / /– – – – – – 4 – – 10 – –/–

RE 271 PLUS 4757 012 4515 20 – 140 – 600 660 60 3,2e 230/1~/50 1.450 5 40,0 74,7 87,9 < 2,5 / /– – – – – – 4 – – 15 –/

RE 281 4753 012 4513 20 – 160 – 700 760 60 4,2 400/3~/50 1.450 5 37,0 76,4 89,6 < 2,5 / /– – – – – – 4 – – 10 – –/–

RE 281 PLUS 4753 012 4517 20 – 160 – 700 760 60 4,2 400/3~/50 1.450 5 40,0 76,4 89,6 < 2,5 / /– – – – – – 4 – – 15 –/

RE 362 4780 012 4510 35 – 180 – 1.000 1.080 60 6,3e 400/3~/50 1.450 5 72,0 76,0 87,5 < 2,5 / / – – – – – 2,5 + 2,5 – – 10 – –/–

RE 362 PLUS 4780 012 4518 35 – 180 – 1.000 1.080 60 6,5e 400/3~/50 1.450 5 79,0 76,0 87,5 < 2,5 / / – – – – – 2,5 + 2,5 – – 15 –/

RE 462 4780 012 4500 35 – 220 – 1.050 1.130 60 7,4e 400/3~/50 1.450 5 77,0 75,0 86,5 < 2,5 / / – – – 2,5 + 2,5 – – 10 – –/–

RE 462 PLUS 4780 012 4501 35 – 220 – 1.050 1.130 60 7,4e 400/3~/50 1.450 5 83,0 75,0 86,5 < 2,5 / / – – – 2,5 + 2,5 – – 20 –/

b Me kokë pompe prej alumini d  IMe tubin tekstil të sheshtë, temperatura maks. e ujit në hyrje = 20 °C
c Rrjetë tekstile e Instalimet elektrike duhet të kenë fuqinë energjike të nevojshme
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 E pajisur sipas standardit * Presioni maks. i lejuar nga sistemi ***  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC  
= 2 m/s2, me grykë me sprucim me helikë

a  Kur përdorni pastrues STIHL me presion  
të lartë ju lutemi të pajtoheni me normat  
vendore për ujin e përdorur

 (aksesor) që mund të montohet më vonë ** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 1,5 dB(A)
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1

1   Funksioni automatik i ndezjes/priza e elektricitetit (E)

  Veglat elektrike motorike mund të futen në një prizë të pastruesit 
me vakuum. Më pas pastruesi me vakuum ndizet dhe fiket 
automatikisht njëkohësisht me përdorimin e veglës motorike.

2   Kuti e brendshme e pjesëve shtesë

  Me mbajtëse të tubit të vakuumit dhe kabllos së elektricitetit. 
Për mbajtjen e lehtë të pjesëve shtesë mbi makineri.

3   Pastrimi i filtrit

  Performancë optimale kurdoherë me anë të pastrimit të  
thjeshtë dhe të shpejtë të elementeve të filtrit.

4   Kontroll shpejtësie

  Ndryshueshmëri e fuqisë thithëse me pozicione  
të pakufizuara.

5   Sistem me shumë filtra

  Një shkallë veçimi akoma më e lartë arrihet nga kombinimi i 
trastës së filtrit dhe filtrit kryesor. Fisheku i filtrit që mund të 
lahet është higjienik, ekonomik dhe nuk ndot ambientin

6   Fikje me vonesë

  Nëse vakuumi ndizet nëpërmjet funksionit automatik të ndezjes, 
do të vazhdojë funksionimin për një kohë të shkurtër pasi mjeti 
elektrik motorik të jetë fikur. Kjo garanton që guriçkat dhe ashklat 
e mbetura të pastrohen nga tubi.

 Ju lutemi të vini re se jo të gjithë produktet janë të pajisura me 

tiparet e radhitura këtu. Në këtë faqe përshkruhen vetëm funk-

sionet më të rëndësishme. Mund të gjeni shpjegime dhe infor-

macione të mëtejshme nga faqja 260 e në vazhdim si dhe 

në internet në adresën www.stihl.de. 

Pastrimi i filtrit3

Kuti e brendshme  

e pjesëve shtesë

2

Kontroll shpejtësie4

Sistem me  

shumë filtram

5

Funksioni automatik  

i ndezjes/priza e  

elektricitetit

Fikje me  

vonesë

6

Pastruesit me vakuum  
me të thatë dhe të njomë

  Për punishte profesionale, kompani  

pastrimi dhe përdorim industrial

  Për sektorin privat: SE 62

  Gamë gjithëpërfshirëse e pjesëve  

shtesë me cilësi të lartë

SE 62

1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Për largimin e pluhurit, ndotjeve 
dhe lëngjeve në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Opsione 
fshirjeje me vakuum me të njomë/thatë, funksion ajërfryrësi duke 
vendosur tubin thithës në grykën e shkarkimit, sistem me shumë 
filtra, pastrim filtri, grykë dyshemeje e ndryshueshme, grykë  
universale, grykë për plasa.

Nr. i porosisë 4784 012 4400

E = Funksioni automatik i ndezjes / priza e elektricitetit

Pjesët shtesë që lidhen me këtë gamë mund të gjenden nga 
faqja 160 e në vazhdim.

E RE

SE 62 E

1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Prizë elektriciteti me funksion 
automatik (E) për lidhjen e mjeteve elektrike motorike. Opsione 
fshirjeje me vakuum me të njomë/thatë, funksion ajërfryrësi 
duke vendosur tubin thithës në grykën e shkarkimit, sistem me 
shumë filtra, pastrim filtri, tub vakuumi 3,5 m i gjatë, tub thithës 
teleskopik, grykë dyshemeje e ndryshueshme, grykë universale, 
grykë për plasa, adapter për vegla elektrike motorike.

Nr. i porosisë 4784 012 4403

E RE
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Pjesë shtesë për pastruesit 
me vakuum me të njomë e 
të thatë STIHL

  Për gamën e plotë të përdorimeve

  Gryka për t’iu përshtatur nevojave  

të ndryshme

  Tuba zgjatimi dhe përshtatës 

 Tuba vakuumi

SE 122

1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Me sistem filtrash, kuti e 
brendshme të pjesëve shtesë dhe mbajtës të tubit thithës. 
 Opsione fshirjeje me vakuum me të njomë/thatë, elemente/ 
trastë filtri, rrotëza me ndërprerës bllokimi, dorezë çeliku e 
 pandryshkshme me lidhje me shkëputje të shpejtë.

Nr. i porosisë 4774 012 4400

SE 122 E

1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Funksion i ndezjes automatike, 
prizë elektriciteti (E), opsione fshirjeje me vakuum me të 
njomë/thatë, sistem me shumë filtra, pastrim filtri, element/ 
trastë filtri, rrotëza me ndërprerës bllokimi, dorezë çeliku e  
pandryshkshme me lidhje me shkëputje të shpejtë, tub thithës 
prej çeliku të pandryshkshëm, grykë universale, grykë për plasa, 
kontroll shpejtësie, ndezje e butë, shuarje me vonesë, adapter 
për veglat elektrike motorike, kuti e brendshme për pjesë 
shtesë dhe mbajtës i tubit thithës.

Nr. i porosisë 4774 012 4405

E = Funksioni automatik i ndezjes / priza e elektricitetit

Trasta filtri

Paketë me 5 pjesë. Material i 
fortë, rezistent nga gërvishtjet

Për SE 61 – SE 62 E

Nr. i porosisë 4901 500 9004 

Me vulosje kundër pluhurit 

për SE 122, SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 500 9007

Komplet makine

Për pastrimin e sipërfaqeve 
të ndryshme brenda makinave. 
Grykë për plasa (300 mm), 
furçë pluhuri, grykë furçe 
dhe grykë gome, për  
SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 9500 

Gryka për pastrimin 
e dyshemeve (pjesë 
shtesë Ø 36 mm)

Grykë thithëse Combi 

280 mm e gjerë. Pedal për 
sipërfaqe të lëmuara dhe  
tapetë, për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 2500 

Gryka për pastrimin 
e dyshemeve (pjesë 
shtesë Ø 36 mm)

Grykë dyshemeje  

universale 
400 mm e gjerë. Për fshirjen 
me vakuum me të njomë e të 
thatë. Lartësi e ndryshueshme, 
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 2705 

Grykë dyshemeje për 

zona të gjera 
450 mm e gjerë. Për zona të 
gjera. Prej alumini, lartësi e 
ndryshueshme, me pjesë të 
zëvendësueshme.

Me shtesë furçe 

për SE 61 – SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 500 2710 

Me elementin buzë prej gome 

për fshirjen me vakuum me  

të njomë 

për SE 61 – SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 500 2711
 

 

Grykë dyshemeje prej  

alumini 

330 mm e gjerë. Për fshirjen 
me vakuum me të thatë. 
Shtesë furçe e heqshme,  
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 2700 

Grykë vakuumi me të 

njomëe 

300 mm e gjerë. Për fshirjen 
me vakuum me të thatë,  
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 7200 

Komplet vakuumi me 
të njomë

Për pastrimin e lëngjeve. 
Grykë dyshemeje me vakuum 
të njomë, grykë gome me  
lakim, element filtri prej çeliku 
të pandryshkshëm, për  
SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 9400 

Komplet ndotjesh të 
ashpra

Për pastrimin e ndotjeve dhe 
mbetjeve të ashpra. Grykë për 
ndotje të ashpra, tuba zgjatimi 
(2 x 500 mm), bashkues (2 x), 
tub vakuumi 1,75 m i gjatë,  
Ø 50 mm, Ø 50 mm, për  
SE 122 dhe SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 9300 

Elemente filtri

Për përmirësim ose 
zëvendësim.

Letër e fortë 

për SE 61 – SE 122 E

Nr. i porosisë 4709 703 5900 

Astar i fortë PET, që mund  

të lahet, ideal për përdorim  

vakuumi të njomë për SE 61 –  

SE 122 E

Nr. i porosisë 4742 703 5900

Për përdorim normal ose të 
zgjatur me vakuum të njomë. 
Çelik i pandryshkshëm, për  
SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 501 0900
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 E pajisur sipas standardit E = Funksioni automatik i ndezjes / priza e elektricitetit * Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,0 dB(A)

Grykë për plasa 
920 mm i gjatë. Për pastrimin e 
bojlerëve dhe furrave. Metalike 
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2201 

Pastruesit me vakuum me të thatë dhe të njomë

SE 62  E RE 4784 012 4400 210 3.600 20 230/1~/50 1,4 7,5 70,9 2,5 32 – /– /– – – – –

SE 62 E  E RE 4784 012 4403 210 3.600 20 230/1~/50 1,4 8,0 70,9 3,5 32 /– /– – – –

SE 122 4774 012 4400 250 3.700 30 230/1~/50 1,5 12,1 65,1 3,0 36 – –/ –/ – – – –

SE 122 E 4774 012 4405 250 3.700 30 230/1~/50 1,5 12,3 65,1 3,0 36 –/ –/
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Tuba zgjatues 

Pjesë shtesë Ø 36 mm.

1 copë me gjatësi 500 mm  

Çelik i pandryshkshëm  

për SE 61 – SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 503 1601 

2 copë me gjatësi 500 mm 

Prej alumini  

për SE 61 – SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 503 1610

Tuba vakuumi

Ø 32 mm x 3,5 m  

për SE 61, SE 61 E

Nr. i porosisë 4901 500 0561

  E RE   Ø 32 mm x 3,5 m 

për SE 62, SE 62 E 

Nr. i porosisë 4901 500 0562 

Çmimi 00,00 €

Ø 36 mm x 3,0 m  

për SE 122, SE 122 E

Nr. i porosisë 4901 500 0504

Gryka thithëse (pjesë 
shtesë Ø 36 mm)

Grykë thithëse universale 

115 mm e gjerë. Plastike, me 
furçë liri p.sh. për ndenjëse 
makine, për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2300

Grykë gome me kënd 

185 mm i gjatë. Për fshirjen  
e sipërfaqeve delikate, për  
SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2400 

Gryka furçe (pjesë 
shtesë Ø 36 mm)

Furçë pluhuri 
70 mm e gjerë. P.sh. për  
tastiera kompjuteri Mund të 
rrotullohet, me qime najloni, 
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2900 

Grykë furçe 
230 mm e gjatë. Për pastri-
min e objekteve delikate,  
p.sh. mobiliet me susta,  
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2600 

Grykë thithëse për radia-

torë 

Për pastrimin e radiatorëve 
dhe grilave. Grykë për plasa 
me shtesë furçe speciale,  
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 2610 

Grykë për plasa 
300 mm i gjatë. Për pastrimin 
e zonave të vështira për t’u 
arritur. Plastike, për SE 61 –  
SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 502 2200 

Me përshtatës për veglat 
motorike. Ø 27 mm x 3,5 m,  
për SE 61 dhe SE 62 E.

Nr. i porosisë 4901 500 0520 

Plastike, teleskopike,  
për SE 61 – SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 503 1602 

E RE

Përshtatës për veglat 
motorike

Për lidhjen direkte të veglave 
elektrike motorike me aftësi 
vakuumi me tubin e vakuumit.

Ø 32 mm. Për SE 61 dhe  
SE 61 E (nuk ka figurë).

Nr. i porosisë 4901 503 1510 

Ø 36 mm. Lidhje me 
shkëputje të shpejtë, për  
SE 122 dhe SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 7301 

Tub vakuumi

Me përshtatës për veglat 
motorike. Ø 27 mm x 3,5 m, 
antistatik, për SE 122 dhe  
SE 122 E.

Nr. i porosisë 4901 500 0503

Ø 32 mm. Kontroll i fuqisë 
thithëse, për SE 62 dhe  
SE 62 E.

Nr. i porosisë 4901 503 1508 

E RE

Këshillë profesionale  
nga STIHL: 

Nëse dëshironi të pastroni ndotjet herë pas here, aty  

ku grumbullohen, mënyra më e mirë është përdorimi i  

përshtatësve dhe veglave elektrike motorike tona. Kjo 

mundëson që të lidhni tubin e vakuumit të pastruesit tuaj  

me të njomë/thatë direkt me sharrën prerëse, smeriluesen 

ose zdrukthin, me kusht që të kenë lidhje vakuumi.
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Spërkatësit në formë mjegulle

  

Qoftë për rrush, pemë frutore ose perime, 

me spërkatësit në formë mjegulle dita juaj 

e punës nuk ka pse të fillojë aq herët! Këto 

makineri ju lejojnë që të spërkatni pa 

mundim dhe në mënyrë të saktë farat, 

fertilizuesin dhe pesticidet mbi terrene  

të mëdha dhe të vështira. Mund të  

arrini shumë më tepër, në një kohë  

kaq të shkurtër.

Spërkatësit në formë mjegulle, aksesorët dhe përmbledhje 167

Spërkatësit, aksesorët dhe përmbledhje 169

        Terren i ashpër.  

Punë pa mundim.
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Spërkatësit në formë mjegulle

1
      Serbator me grykë të  

madhe për mbushje

3
     

Mekanizëm konvertimi 2-në-1

Dorezë me  

një dorë dhe me  

shumë funksione

2

 Sistem matjeje  

me levë për matje  

të lehtë  

4

1  Serbator me grykë të madhe për mbushje

  Serbatori prej 10 litrash ofron kapacitet të madh, në këtë 

mënyrë mund të punoni për një kohë të gjatë pa nevojën 

për ta mbushur. Mbushja e serbatorit me anë të grykës të 

madhe është e shpejtë dhe e pastër.  Spërkatjet mbahen  

në minimum dhe serbatori pastrohet lehtë.

2  Dorezë me një dorë dhe me shumë funksione

  Kontrollet e motorit dhe valvula për elementin spërkatës 

janë në dorezën e kontrollit. Përveç kontrolleve të motorit, 

mund ta ndryshoni hapni dhe mbyllni elementin e spërkatësit 

shpejt dhe pa mundim me një dorë dhe me shumë pak 

humbje materiale.

3  Mekanizëm konvertimi 2-në-1 

  SR 450 universal mund të kalohet lehtë nga spërkatja në 

mjegullim vetëm me një rrotullim të një doreze. Nuk ka nevojë 

për vegël të veçantë konvertimi ose aftësi teknike specialiste.

4  Sistem matjeje me levë për matje të lehtë 

  Leva e madhe e matjes mbi SR 450 për mjegullimin ose 

spërkatjen e grimcave ndodhet poshtë dorezës të kontrollit. 

Vetëm me një lëvizje, mund ta mbyllni ose hapni kalimin  

e pluhurit dhe të vendosni përqendrimin e saktë të fazave  

të ndërmjetme shumë precize.

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Spërkatësit në formë  
mjegulle dhe aksesorët

  Për përdorim në ferma, drurë frutorë  

dhe vreshta

  Për spërkatjen e lëngjeve, grimcave  

dhe farave

  Ergonomik dhe më pak i lodhshëm

  Perfekt për t'u përdorur në drurë frutorë 

dhe vreshta

SR 200-D

27,2 cm³, 10 l, 7,9 kg*. Spërkatës në formë mjegulle me rehati 

të madhe për përdoruesin falë theksit që i është vënë përshtatjes 

të mirë dhe dizajnit kompakt. Ideale për të korra deri në 2,5 m të 

larta. Teknologji e thjeshtë nisjeje, dorezë multi-funksionale me  

një dorë dhe qafore mbrojtëse me mbrojtje kundër spërkatjeve.  

Standard me rrjetë kon, rrjetë devijimi dhe rrjetë devijimi të dyfishtë. 

Nr. i porosisë 4241 011 2600

SR 430

63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg*. Spërkatës i fuqishëm në formë  

mjegulle për arritje të gjerë horizontale. Me teknologji të  

thjeshtë nisjeje, rripa të rehatshëm supi dhe dorezë multi- 

funksionale me një dorë. Standard me rrjetë kon, rrjetë  

devijimi dhe rrjetë devijimi të dyfishtë.

Nr. i porosisë 4244 011 2600 

SR 450

63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg*. Si versioni SR 430. Pajisur gjithashtu 

me një mekanizëm të shpejtë 2-në-1 për pluhurim dhe spërkatje 

të grimcave. Matje e lehtë dhe e saktë e pluhurimit.

Nr. i porosisë 4244 011 2641 

E RE

D = Konvertuesi katalitik * Pesha pa karburantin, komplett

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.
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Spërkatësit në formë mjegulle

Rrip mesi

Shpërndan peshën në mes 

dhe shpatulla dhe prandaj  

siguron më shumë rehati për 

përdoruesin. Për SR 200-D, 

SR 420, SR 430 dhe SR 450.

Nr. i porosisë 4203 710 9102

Seti i grykave

Për SR 430 dhe SR 450.

Ideale për të hedhur sasi të 

vogla lëngu. 

Element i dozës ULV për  

spërkatjen e sasive të vogla  

të lëngut.

Nr. i porosisë 4244 007 1002
Tub zgjatimi

Zgjat tubin e spërkatjes me 

33 cm. Rekomandohet 

gjithashtu pompa e presionit 

me këtë aksesor, për SR 430 

dhe SR 450.

Nr. i porosisë 4244 770 0300

Kompleti i pompës  

të presionit

Rrit përqindjen e hedhjes 

ndërsa spërkatni sipër. Ideale 

për të spërkatur në mënyrë të 

efektshme pemët mesatare 

dhe të larta. Përzien lëngun 

në serbator.  

Për SR 430, SR 450

Nr. i porosisë 4244 007 1004

 E RE   Për SR 200-D  

(nuk tregohet në figurë)

Nr. i porosisë 4241 007 1006

Set i grykës ULV 

(nuk është në figurë)

Për të spërkatur sasi të vogla 

lëngu. Për SR 200-D.

Nr. i porosisë 4241 007 1009

 E pajisur sipas standardit D = Konvertuesi katalitik a  Duhet të zbatohen të gjitha rregullat vendase  

kur përdorni spërkatësit në formë mjegulle.

* Pesha pa karburantin, komplett

** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
b Pa shtesën e fryrësit. *** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

Spërkatës në formë mjegullea

SR 200-D    E RE 4241 011 2600 27,2 7,9 94 104 1,5 10 780 9,0 – – – 2-MIX

SR 430 4244 011 2600 63,3 12,2 97 109 1,9 14 1.300 14,5 – – 2-MIX

SR 450 4244 011 2641 63,3 12,8 101 110 1,9 14 1.300 14,5 – 2-MIX
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SG 11

1,5 l, 0,46 kgc. Spërkatës 

dore ergonomik, i lehtë për 

t'u përdorur për shpërndarjen 

e pesticideve të lëngshme. 

Pompë që punon qetë dhe 

në mënyrë efikase për punë 

të rehatshme. Standard me 

grykën konike.

Nr. i porosisë 4255 019 4910

SG 51

12,0 l, 4,8 kgc. Spërkatës 

shpine për përdorim të  

rastësishëm dhe profesional. 

Më shumë rehati për përdo-

ruesin falë levës të pompës 

të montuar në anën e djathtë 

ose të majtë dhe valvul 

mbylljeje ergonomike.  

Ndërtim i fortë me jetë të 

gjatë shërbimi, edhe me  

përdorim profesional.

Nr. i porosisë 4255 019 4950

SG 31

5,0 l, 1,8 kgc. Spërkatës 

manual, veçanërisht i përsh-

tatshëm për përdoruesit  

privatë. Manovrim i lehtë  

falë hapësirave të mëdha  

të mbushjes, valvulës të  

ergonomike të mbylljes dhe 

tubit teleskopik. Përfshihet 

hinka dhe gryka me sprucim 

me ventilator.

Nr. i porosisë 4255 019 4930

c Pesha pa përmbajtjen

E RE
E disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!

E RE
E disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!

Spërkatësit dhe aksesorët

   Për përdorim rrotull shtëpisë, në kopsht 

dhe për të korrat me përmasa të mesme

   Për të trajtuar bimët një nga një dhe  

për të shpërndarë në mënyrë të saktë  

pesticidet dhe fertilizuesit.

   Perfekt për t'u përdorur në fusha dhe 

hapësira të gjera

168 169
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Spërkatësit në formë mjegulle

Tuba zgjatimi

Tub zgjatimi për spërkatësin 

e dorës, pajisur me grykën 

reaktive. Për të trajtuar  

bimët që janë të vështira  

për t'u arritur si shkurret  

dhe trëndafilat.   

Për SG 10. Gjatësia 15 cm.

Nr. i porosisë 4247 500 0301

 E RE  Për SG 11. Gjatësia 20 cm.

Nr. i porosisë 4255 500 0301

Mbrojtëse spërkatjesh

Minimizon fushën e kontaktit 

të erës dhe prandaj pakëson 

kontaktin me spërkatjet. Pen-

gon kontaktin e spërkatjeve 

me pantallonat. 

Për SG 20.

Nr. i porosisë 4247 500 5801

Për të spërkatur pemët,  

distanca më e madhe e 

grykës e mbron përdoruesin 

nga kontakti me spërkatjen.  

Për SG 20. Gjatësia 50 cm.

Nr. i porosisë 4247 500 0300

 E RE  Për SG 31, SG 51 dhe 

SG 71. Gjatësia 50 cm.

Nr. i porosisë 4255 500 0300

Gryka lugë

Ideale për të spërkatur  

sipërfaqe të mëdha ose dy 

shtretër lulesh në të njëjtën 

kohë, drejtimi i grykës mund të 

rregullohet veç për secilën. 

Për SG 20

Nr. i porosisë 4247 500 8500

Tuba teleskopikë

Për SG 20. I zgjatshëm,  

zgjeron sferën e spërkatjes 

me 60 – 100 cm. 

Nr. i porosisë 4247 500 2100

 E RE  Për SG 51 dhe SG 71.  

I zgjatshëm, zgjeron  

pafundësisht sferën e  

spërkatjes me 52 – 90 cm. 

Nr. i porosisë 4255 500 2100

 E pajisur sipas standardit      a  Duhet të zbatohen të gjitha rregullat  

vendase kur përdorni spërkatësit

*  Pa përmbajtjen

**  E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

Spërkatësa

SG 10   4247 019 4911 0,6 1,6 –

SG 11    E RE  ** 4255 019 4910 0,46 1,5 –

SG 31 4255 019 4930 1,8 5,0 –

SG 51    E RE  ** 4255 019 4950 4,8 12,0

SG 20   4247 019 4901 5,2 18,0

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!

Vetëm derisa  
të zgjasë stoku!
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Grykë hinkë prej  

tunxhi 2,5 mm

Për SG 20, SG 31, SG 51 dhe 

SG 71. Grykë speciale me  

kalibër të madh për sasi të 

mëdha hedhjeje. Ideale 

veçanërisht për gëlqerim.

Nr. i porosisë 4255 700 6303 

Grykë tunxhi reaktive 

80-04

Për SG 20, SG 31, SG 51 dhe 

SG 71. Grykë me sprucim 

me ventilator me kalibër  

të madh për aplikime  

mbi sipërfaqe. Shumë e 

përshtatshme për vrasjen  

e barërave të këqija të forta. 

Nr. i porosisë 4255 502 1700 

E RE

Filtër i imët 100 M për 

valvulën e mbylljes

Për SG 31, SG 51 dhe SG 71. 

Filtër i imët për valvulën e 

mbylljes. Parandalon bllokimin 

e grykave me hedhje të ulët.

Nr. i porosisë 4255 502 0701 

E RE

Doreza pune  

MECHANIC GRIP

Me veshje gome në pëllëmbë,  

perfekte për të gjitha përdorimet  

me kontakt lagështie. 

>> Për më tepër në faqen 246 

E RE

Grykë tunxhi e  

rregullueshme

Për SG 20, SG 31, SG 51  

dhe SG 71. Me grykë tunxhi 

të rregullueshme, modeli  

i spërkatjes nga hinka në 

sprucimin e fortë të plotë 

mund të rregullohet. Për një 

rezultat optimal të spërkatjes 

edhe nën kushte të ndryshme 

ose aplikime të ndryshme. 

Nr. i porosisë 4255 700 6302 

E RE

Grykë tunxhi reaktive 

65-0025

Për SG 20, SG 31, SG 51 dhe 

SG 71. Grykë me sprucim 

me ventilator me kalibër të 

vogël dhe hedhje të ulët për 

çdo shpërndarje të imët dhe 

të shënjestruar të spërkatjes.

Nr. i porosisë 4255 502 1701 

E RE

E RE

Mbajtës gryke  

Për SG 51 dhe SG 71. E  

nevojshme për të montuar 

grykën me sprucim me  

ventilator në pajisje.

Nr. i porosisë 4255 500 7500 

E RE

Grykë hinkë e plotë 

prej tunxhi

Për SG 20, SG 31, SG 51 dhe 

SG 71. Grykë hinkë e plotë 

me hedhje të ulët. Ideale për 

matjen e imët si me mbrojtje 

ndaj kullimit ose herbicideve.

Nr. i porosisë 4255 700 6304 

E RE

170 171
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Turjelë për shpim në tokë

  

Duhet të gërmoni më thellë. Gjithashtu 

edhe turjelat tona për shpim në tokë. Ato 

janë ndërtuar për të depërtuar në tokë 

dhe janë veçanërisht të përshtatshme  

për terrene të forta. Qoftë nëse merrni 

kampione të dheut, bëni vrima për të 

mbjellë apo ngulni gardhe – me një sërë 

veglash ju mund t'i përmbushni të gjitha 

detyrat e shpimit. Një lëvizje e thjeshtë  

e dorës dhe do të arrini saktësi dhe  

fuqi. Performanca e STIHL në një vegël  

të vetme. E bërë që ta përdorni.

       Tokë e fortë. 
Vegla këmbëngulëse.

Turjelë për shpim në tokë 175

Aksesorët për turjelat për shpim në tokë dhe përmbledhje 176

Shpim me dorë, aksesorët dhe përmbledhje 178

172 173
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Turjelë për shpim në tokë

Dorezë me shumë  

funksione

2

Jastëk i madh  

për mbështetje

3

Frena shpimi QuickStop  4

Dizajn doreze për  

dridhje të ulët

5

Motori STIHL 4-MIX®1

1  Motori STIHL 4-MIX®

  Motori STIHL 4-MIX® kombinon avantazhet e një motori 

me dy dhe katër kohë. Konsum më i ulët, më pak emetime, 

nuk ka nevojë për shërbim vaji. Më pak zhurmë e bezdisshme. 

Fuqi e shkëlqyer motorike dhe forcë e madhe rrotullimi.

2  Dorezë me shumë funksione

  Të gjitha funksionet e kontrollit të motorit janë të integruara 

në dorezë. Makineria mund të kontrollohet me një prekje  

të gishtave ndërsa i mbani duart në pozicionin e punës.

3  Jastëk i madh për mbështetje

  Jastëku i madh i mbështetjes mbështetet mbi trupin ose 

këmbën tuaj ndërsa shponi. Kjo jo vetëm që është shumë  

e rehatshme por ju ndihmon gjithashtu që të kontrolloni  

turjelën në mënyrë më të saktë dhe më të qetë.

4   Frena shpimi QuickStop

  Frena e shpimit QuickStop e STIHL me një levë lëshimi e 

ndërpret kalimin e energjisë kur turjela bllokohet. Sistemi i 

frenimit e bën të lehtë që shpimet e bllokuara të nxirren 

përsëri jashtë.

5  Dizajn doreze për dridhje të ulët

  Struktura e kapjes siguron një ulje të konsiderueshme të 

dridhjeve. Kjo pakëson lodhjen në mënyrë që të punoni  

më gjatë.

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 

Turjelë për shpim në tokë

  Vegla me benzinë të lëvizshme e të forta 

për profesionistët

  Për të shpuar vrima në tokë, për të mbjellë, 

ndërtuar ose marrë kampione toke

  Të përshtatshme veçanërisht për vende të 

mëdha që janë të vështira për t'u arritur

* Pesha duke përjashtuar karburantin dhe veglën e shpimit

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 

faqja 192 e në vazhdim.

BT 121

30,8 cm³, 1,3 kW/1,8 hp, 9,4 kg*. Turjelë standarde për një 

njeri me jastëk mbështetjeje. Ndezje elektrike, STIHL ElastoStart, 

frena shpimi QuickStop, çelës i ndezjes dhe çelës i rrotullimit 

mbrapsht, sistem jetëgjatë i filtrimit të ajrit.

Nr. i porosisë 4313 011 2104

BT 360

60,3 cm³, 2,9 kW/3,9 hp, 28,8 kg*. Motor me forcë të madhe 

rrotulluese të provuar për punë shpimi dyshe. Standard me 

STIHL ElastoStart, çelës nisjeje dhe çelës për rrotullimin mbrapsht, 

sistem jetëgjatë i filtrimit të ajrit, çelës tjetër ndalimi për përdo-

ruesin e dytë, strukturë që paloset.

Nr. i porosisë 4308 200 0004

BT 130

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp, 9,9 kg*. Turjelë me forcë të madhe  

rrotulluese për një njeri, motor 4-MIX® me konsum të pakët të  

karburantit, nivele të ulëta të zhurmës dhe dridhjeve, standard  

me frena shpimi QuickStop, sistem jetëgjatë i filtrimit të ajrit,  

jastëk mbështetjeje.

Nr. i porosisë 4313 011 2110

E RE

174 175
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Turjelë për shpim në tokë

Punto e turjelës për 

shpim në tokë

Për të gjitha llojet e tokës. 

695 mm e gjatë për BT 106, 

BT 106 C, BT 120 C, BT 121 

dhe BT 130.

Ø 40 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2004

Ø 60 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2006

Ø 90 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2009

Ø 120 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2012

Ø 150 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2015

Ø 200 mm

Nr. i porosisë 4404 680 2020

Punto e turjelës për 

shpim në tokë

Për të gjitha llojet e tokës. 

700 mm e gjatë për BT 360. 

Ø 90 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4209

Ø 120 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4212

Ø 150 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4215

Ø 200 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4220

Ø 250 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4225

Ø 280 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4228

Ø 350 mm

Nr. i porosisë 4400 000 4235

Aksesorët për turjelat  
për shpim në tokë

 Gamë gjithëpërfshirëse e turjelave

  Zgjatues boshti, mbështetje jastëku  

dhe mandrino turjele

Punto spirale e turjelës 

të tokës për mbjellje

Punto speciale turjele për  

të shpuar vrima të gjera për 

bimë. Formë cilindrike.

Për BT 106, BT 106 C,  

BT 120 C, BT 121 dhe  

BT 130, 525 mm e gjatë,  

Ø 150 mm.

Nr. i porosisë 4311 680 2515

Für BT 360, 420 mm lang,  

Ø 350 mm.

Nr. i porosisë 4445 000 4235

Zgjatimet e boshtit

Për BT 106, BT 106 C, BT 

120 C, BT 121 dhe BT 130.

Gjatësia 250 mm

Nr. i porosisë 4313 680 2300

Gjatësia 450 mm

Nr. i porosisë 4311 680 2350

Für BT 360. 

Gjatësia 500 mm

Nr. i porosisë 4470 000 4205

Gjatësia 1.000 mm

Nr. i porosisë 4470 000 4210

Jastëku rezervë

Për BT 106 C dhe BT 120 C. 

Nr. i porosisë 4311 748 2500

Për BT 121 dhe BT 130.

Nr. i porosisë 4313 748 2500

Mandrino turjele

Për BT 106, BT 106 C,  

BT 120 C, BT 121 dhe  

BT 130, për shpime me  

rrotullim deri në 13 mm Ø. 

Nr. i porosisë 4311 680 4010

Punto e turjelës për 

shpim në tokë për 

lirimin e dheut

Punto speciale e turjelës për 

shpim në tokë për të liruar 

dheun dhe për të mbjellë.

Për BT 106, BT 106 C,  

BT 120 C, BT 121 dhe  

BT 130, 660 mm e gjatë,  

Ø 260 mm.

Nr. i porosisë 4404 680 1900

Për BT 360, 870 mm e gjatë, 

Ø 400 mm.

Nr. i porosisë 4440 000 4200
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 E pajisur sipas standardit a Pa veglën e shpimit *  Pesha duke përjashtuar karburantin dhe veglën e shpimit *** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

b Me mbrojtësen e kontaktit **  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

Turjelë për shpim në tokëa

BT 121b 4313 011 2104 30,8 1,3/1,8 9,4 103 109 2,2/2,5 190 – –

BT 130b    E RE 4313 011 2110 36,3 1,4/1,9 9,9 92 100 1,5/2,2 200 – 4-MIX®

BT 360 4308 200 0004 60,3 2,9/3,9 28,8 99 111 6,8/8,7 50 – – –
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Turjelë për shpim në tokë

Turjelë që mbahet në dorë 
dhe aksesorët

  Për marangozët, punëtorët, kopshtarët 

dhe bujqit

  Për të shpuar dru, për të ngulur gardhe  

dhe stola, dhe për të rivendosur strukturat 

prej druri

  Gamë gjithëpërfshirëse e aksesorëve  

praktikë

BT 45

27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 hp,  

4,8 kg*. Trapano dore me  

motor të fuqishëm me  

benzinë për shpimin e drurit. 

Standard me kuti ingranazhesh 

me dy shpejtësi, ingranazh 

për kthim mbrapsht për lirimin 

e puntove të ngecura dhe 

pozicion neutral. Disponohet 

me mandrino me lirim të  

shpejtë, me gjerësi mandrinoje 

prej 13 mm.

Nr. i porosisë 4314 200 0000

Punto për shpim druri

320 mm e gjatë.

Ø 13 mm

Nr. i porosisë 4314 682 5013

460 mm e gjatë.

Ø 19 mm

Nr. i porosisë 4314 682 5019

Ø 22 mm

Nr. i porosisë 4314 682 5022

Ø 25 mm

Nr. i porosisë 4314 682 5025

Punto për turjela 

mbjelljeje

590 mm e gjatë.

Ø 3" (76 mm)

Nr. i porosisë 4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)

Nr. i porosisë 4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)

Nr. i porosisë 4314 680 1905

Mandrino turjele  

me çelës

Gjerësi mandrinoje 13 mm.

Nr. i porosisë 4314 680 4001

Shtesë për ujin

Për të përshtatur turjelën  

që mbahet në dorë për të 

shpuar vrima me ujë. Përfshin 

mbajtësin, lidhjen e tubit  

dhe bashkimin për turjelën  

e shpimit me shtesë 1/2"  

deri në 150mm në diametër. 

Për BT 45.

Nr. i porosisë 4314 007 1005

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga faqja 192 e në vazhdim.

* Pesha pa karburantin, komplett

Nënpjesët

Për të shpuar vrima mbjelljeje.

Nr. i porosisë 4314 007 1001

Për të shpuar akullin  

(nuk tregohet në figurë).

Nr. i porosisë 4314 007 1003

Për të shpuar drurin pa vegla 

(nuk tregohet në figurë).

Nr. i porosisë 4314 007 1000

Për të shpuar drurin me 

çelës (nuk tregohet në figurë)

Nr. i porosisë 4314 007 1004

Adaptor (nuk është  

në figurë)

Për të shpuar vrima mbjelljeje.

Nr. i porosisë 4314 682 3900

Për të shpuar akullin.

Nr. i porosisë 4314 682 3902

Pajimi

Mundëson transportimin e 

lehtë të veglës për BT 45.

Nr. i porosisë 4314 710 9000

Rrip

Ideal për ta mbajtur makinerinë 

pa duar. Për BT 45.

Nr. i porosisë 4314 710 6500

Turjelë që mbahet me dorëa

BT 45b për të shpuar drurin 4314 200 0000 27,2 0,8/1,1 4,8 98 103 7,2/6,1 910
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 E pajisur sipas standardit a Pa veglën e shpimit **  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
b Me mbrojtësen e kontaktit *** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

  

Në vend se të përplasin kokën pas murit, profesionistët 

e vërtetë mbështeten te veglat energjike për rezultate. 

Në vendet e ndërtimit, punët në rrugë ose në duart e 

shërbimeve të emergjencës, makineritë prerëse STIHL 

kryejnë vërtet dhe punët më të vështira të prerjes. Qoftë 

nëse thyen gurët, asfaltin ose betonin, ajo ka gjithçka që 

i duhet për ta mbaruar punën. Makineria STIHL për 

prerjen e betonit punon dorë për dore me makinerinë 

prerëse: Nga prerja e hapësirave në mure dhe cepat  

e dritareve deri në punët e thella të prerjeve dhe 

depërtimin nëpër muret e betonit, gurët natyrorë  

dhe të ndërtimit.

   Metal i fortë shkëmb.
Prerje e thjeshtë.

Prerës betoni, aksesorët dhe përmbledhje 183

Makineri prerëse, aksesorët dhe përmbledhje 186

Karrocë 189

Disqe prerës të sharrës 190

180 181
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

1  Motor 2-MIX 

  STIHL GS 461 është i pajisur me një motor STIHL 2-MIX 
modern, me emetime të ulëta. Në varësi të mënyrës si e 
përdor makinerinë, motorët 2-MIX konsumojnë deri në 20% 
më pak karburant në krahasim me motorët STIHL me dy 
goditje të të njëjtit klas performance pa teknologjinë 2-MIX. 
Motori 2-MIX siguron gjithashtu performancë të lartë me 
forcë të lartë rrotulluese në një gamë të gjerë xhirosh.

2  Zinxhir prerës diamanti

  Zinxhiri STIHL për prerje të lagësht të gurëve ka segmente 
të mprehta diamanti për performancë të lartë që nga prerja 
e parë. Struktura e zinxhirit, me lidhje me transmisionin me 
gunga siguron përdorim të qetë, pa dridhje. Zinxhiri prerës 
STIHL i diamantit 36 GBM është i pajisur me segmente  
diamanti në çdo lidhje të dytë zinxhiri. Zinxhiri 36 GBE 
prerës i diamantit është i ri. Ky zinxhir është një model i  
përballueshëm i nivelit fillestar për prerje betoni. Të dy 
zinxhirët japin prerje të shpejtë.

3   Shufra drejtimi me furnizim me ujë

  Shufrat e drejtimit janë me kanale uji. Për larje dhe ftohje  
të zinxhirit, shinës së zinxhirit dhe hundëzës së rrotës së  
ingranazhit. Kjo siguron jetëgjatësi shërbimi të shufrës dhe 
zinxhirit, ndërkohë që minimizon prodhimin e pluhurit.

4   Tendosje anësore e zinxhirit

  Tendosja anësore e zinxhirit siguron që zinxhiri të tendoset 
me siguri dhe lehtësi. 

5   Lidhja e ujit

  Foleja e lidhjes së ujit ndodhet mbi vegël dhe ngrihet pak, 
duke e bërë të lehtë për të lidhur veglën me një burim uji. 
Uji shërben për të ndaluar pluhurin dhe gjithashtu ftoh,  
pastron dhe lubrifikon shufrën dhe zinxhirin.

6  Sistem jetëgjatë i filtrimit të ajrit

  Sistemi jetëgjatë i filtrit me filtër H2D dhe filtër shtesë kap 
edhe copëzat më të vogla dhe nuk lejon që pluhuri të hyjë 
në vegël. E mbron motorin nga konsumimi, në këtë mënyrë 
vegla kërkon rrallë shërbim.

Sistem jetëgjatë  

i filtrimit të ajrit

6

Motor 2-MIX1

Zinxhir prerës  

diamanti 

2

Shufra drejtimi me  

furnizim me ujë

3

Lidhja e ujit5

Tendosje anësore  

e zinxhirit

4

Ky simbol qëndron për prerje të lagësht dhe shënon 

përdorimin e ujit gjatë prerjes. Uji ndalon krijimin e plu-

hurit dhe ndihmon për të ftohur dhe lubrifikuar veglën.

 Ju lutemi vini re se jo të gjitha produktet janë të pajisura me 

veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më të rëndësis-

hme janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni shpjegime të 

mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e më tej dhe në 

internet në adresën www.stihl.com. 

Prerës betoni dhe  
aksesorët

  Për punëtorët profesionalë të ndërtimit 

  Për prerje të lagësht të betonit, gurit dhe 

gurëve të ndërtimit

 Për prerjen e tubave 

  Idealë për të prerë cepa në hapësira  

muresh 

  Plotëson në mënyrë perfekte makinerinë 

prerëse

*  Pesha pa karburantin, shufrën e drejtimit ose zinxhirin e diamantit për prerje betoni

**  Gjatësia aktuale e shufrës mund të jetë më e shkurtër nga sa tregohet

GS 461

76,5 cm³, 4,3 kW/5,8 hp, 7,6 kg*. Manovrohet si sharrë me 
zinxhir, me energji si një makineri prerëse: Tendosje anësore, 
 sistem kundër dridhjes STIHL, lidhje uji, valvul dekompresioni, 
STIHL ElastoStart, kordon ndezësi rezistent ndaj ujit, filtër H2D, 
tapë karburanti vertikale tip bajonete , motor 2-MIX.

Gjatësia e shines** Nr. i porosisë

40 cm 4252 200 0003 0.

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë radhitur nga 
faqja 192 e në vazhdim.

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Prerësi i betonit plotëson në mënyrë perfekte makinerinë klasike 

të prerjes. Është ideal për të prerë në mënyrë të saktë cepat 

për shembull. Së pari, cepat priten më përpara (depërtohen) 

duke përdorur prerësin e betonit dhe pastaj prerjet e gjata,  

të drejta bëhen duke përdorur makinerinë prerëse. Duke  

përdorur të dy veglat, edhe hapësirat më të mëdha mund të 

jenë të vështira për t'u prerë me efikasitet dhe saktë. Prerjet 

mund të jenë shumë të rënda, prandaj ato duhet të maten 

më parë dhe, nëse kërkohet, të ndahen në pjesë më të vogla.

Medalje ari 
për inovacion 
në 2013
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

Kllapë drejtimi

Drejtim dhe mbështetje kur prisni nëpër beton dhe tulla. 
Prodhuar prej çeliku të forcuar, të galvanizuar, për GS 461.

Nr. i porosisë 4252 660 0900

36 GBM zinxhir prerës betoni prej diamanti

Për të prerë shpejt, butë, me pak dridhje nëpër beton, gurë  
të fortë në kushte të përshtatshme tulla dhe tuba hekuri të 
derdhura, segmente diamanti të para-formuara.

Gjatësia e shines* Nr. i porosisë

30 cm    E RE  ** 3210 050 0054

40 cm 3210 050 0064

Shufër drejtimi Rollomatic G

Me rrjedhje uji në shufrën e drejtimit dhe hundën e ingranazhit. 
Prodhuar veçanërisht për GS 461, shufra ka dy vrima për të 
zgjatur shtrirjen e tendosjes, shinë zinxhiri e forcuar.

Gjatësia e shines* Nr. i porosisë

30 cm    E RE  ** 3006 000 1205

40 cm 3006 000 1213

36 GBE zinxhir prerës prej diamanti

Zinxhir me leverdi i nivelit fillestar, për prerje të lagësht të  
shpejtë, të qetë dhe me pak dridhje. I përshtatshëm veçanërisht 
për materiale ndërtimi si tulla dhe tulla betoni, segmente  
diamanti të mprehura paraprakisht.

Gjatësia e shines* Nr. i porosisë

30 cm*** 3211 050 0054

40 cm 3211 050 0064

 E pajisur sipas standardit ***  Pesha pa karburantin, shufrën e drejtimit ose zinxhirin e diamantit për prerje betoni ***** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

**** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

Prerës betoni

GS 461 4252 200 0003 40 76,5 4,3/5,8 7,6 105 115 4,5/4,0 3/8" GBM 2-MIX
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Injektim STIHL1

Sistemi kundër dridhjes i STIHL2

Lidhja e ujit3

Sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit 

me drejtim ajri në formë vorbulle

4

Tapë karburanti  

pa përdorur vegla 

5

1  Injektim STIHL (i)

  Injektimi i kontrolluar në mënyrë elektronike 
siguron një vegël që punon qetë në çdo kohë 
dhe pakëson konsumin e karburantit në kra-
hasim me veglat pa teknologjinë e injektimit. 

2  Sistemi kundër dridhjes i STIHL

  Elementet amortizuese dhe sustat pakësojnë transmetimin 
e dridhjeve të motorit në krahët dhe duart e përdoruesit. 
Kjo e bën prerjen me duar të lira më pak të mundimshme.

3  Lidhja e ujit

  Lidhja e ujit vjen si standarde dhe e furnizon rrotën prerëse 
me ujë për prerje të lagësht. Kjo ndalon në mënyrë të 
efektshme pluhurin e prodhuar gjatë prerjes.

4   Sistem jetëgjatë i filtrit të ajrit me drejtim ajri  

në formë vorbulle

  Kjo siguron një jetëgjatësi shërbimi të filtrit deri në një  
vit (në varësi të kushteve të përdorimit) dhe përjashton  
nevojën për ta pastruar filtrin rregullisht.

5   Tapë karburanti pa përdorur vegla

  Lejon hapjen dhe mbylljen e serbatorit pa përdorur vegla 
dhe mund të mbushet duke qëndruar në këmbë. Gjithashtu 
e mbron serbatorin nga pluhuri.

 Ju lutemi vini re se jo të gjitha produktet janë të pajisura me 

veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më të rëndësishme 

janë përshkruar në këtë faqe. Mund të gjeni shpjegime të 

mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e më tej dhe  

në internet në adresën www.stihl.com. 

* Gjatësia aktuale e shufrës mund të jetë më e shkurtër nga sa tregohet ** E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

Prerës betoni dhe makineri prerëse
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

Makineri prerëse  
dhe aksesorët

  Veglat me përdorim manual

  Për punë të rënda prerjeje në vendet e 

ndërtimit 

  Për të prerë beton, gurë asfalt dhe tulla 

  Shumë të fortë dhe të fuqishëm

TS 410

66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 hp, 9,4 kg*. Makineri prerëse e lehtë 
dhe e menaxhueshme. Rrota prerëse 300 mm që presin deri 
në 100 mm thellësi. Sistemi kundër dridhjes STIHL garanton  
që makineria të presë mirë. Sistem jetëgjatë i filtrit, procese  
që të kursejnë energjitë falë valvulës të dekompresionit, motor 
2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4238 011 2800

  Shikoni tabelën në faqen 188 për versione të tjera.

TS 420

66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 hp, 9,6 kg*. Një makineri prerëse për të 
gjitha qëllimet për t'u përdorur nga sipër kokës dhe poshtë në 
tokë. Me rrota prerëse 350 mm që presin deri në 125 mm 
thellësi. Sistemi kundër dridhjes STIHL garanton që makineria 
të presë mirë. Sistem jetëgjatë i filtrit, procese që të kursejnë 
energjitë falë valvulës të dekompresionit, motor 2-MIX ekonomik 
dhe miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4238 011 2810

  Shikoni tabelën në faqen 188 për versione të tjera.

Karburantet dhe lubrifikantët e përshtatshëm janë renditur nga 
faqj 192 e më tej.

TS 480i

72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 hp, 10,0 kg*. Për rrota prerëse sharre 
300 mm. Injektimi i kontrolluar në mënyrë elektronike siguron 
punim të drejtpërdrejtë që punon qetë, falë një pozicioni nisjeje. 
Së bashku me sistemin kundër dridhjes, vegla ju ndihmon që  
të arrini një prerje të saktë. Kontroll elektronik i ujit për matje  
të lehtë të furnizimit të ujit. STIHL ElastoStart dhe valvula e  
dekompresionit e bëjnë ndezjen e makinerisë shumë më të  
lehtë. Forcë e madhe rrotulluese, me motor 2-MIX ekonomik 
dhe miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4250 011 2804

TS 700

98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 hp, 11,6 kg*. Makineri shumë e fortë 
prerëse për rrota prerëse 350 mm. Makineria prerëse përshtatet në 
mënyrë perfekte me karrocën FW 20. Valvula e dekompresionit 
dhe STIHL ElastoStart për procese që të kursejnë forcat dhe sistem 
jetëgjatë filtri. Motor 2-MIX ekonomik dhe miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4224 011 2800

TS 800

98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 hp, 13,0 kg*. Makineri prerëse për rrota 
prerëse 400 mm. Thellësi prerjeje prej 145 mm. Përshtatur  
në mënyrë perfekte për prerjen në karrocën FW 20. Valvula e 
dekompresionit dhe STIHL ElastoStart për procese që të kursejnë 
forcat dhe sistem jetëgjatë filtri. Motor 2-MIX ekonomik dhe 
miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4224 011 2810

i = Injektim i STIHL * Pesha pa karburantin dhe rrotën prerëse Figurat përfshijnë pajisjet opsionale

TS 500i

72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 hp, 10,2 kg*. Për rrota prerëse sharre 
350 mm. Injektimi i kontrolluar në mënyrë elektronike siguron 
punim të drejtpërdrejtë që punon qetë, falë një pozicioni nisjeje. 
Kontroll elektronik i ujit për matje të lehtë të furnizimit të ujit.  
Së bashku me sistemin kundër dridhjes, vegla ju ndihmon që  
të arrini një prerje të saktë. STIHL ElastoStart dhe valvula e  
dekompresionit e bëjnë ndezjen e makinerisë shumë më të  
lehtë. Forcë e madhe rrotulluese, me motor 2-MIX ekonomik 
dhe miqësor për mjedisin.

Nr. i porosisë 4250 011 2810
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

Kontejner uji me  

presion

10 l. Për furnizim uji portativ 
për makineri prerëse në vende 
ndërtimi ku nuk ka lidhje  
uji. Nuk rekomandohet për 
GS 461.

Nr. i porosisë 0000 670 6000

Komplet rrotash

Komplet shtesë për këmbën 
e parme. Makineria prerëse 
mbështetet mbi sipërfaqe të 
sheshta, rrotat që punojnë 
qetë lehtësojnë lëvizjen e  
veglës, për TS 410, TS 420,  
TS 480i, TS 500i, TS 700 
dhe TS 800.  

Nr. i porosisë 4224 007 1014

Helmetë ndërtimi

Helmetë e lehtë me ndërtim 
polietileni me hapësira ajrimi 
në të dyja anët në pjesën  
e sipërme të kreshtës të 
helmetës. Lagështia thithet 
nga një rrip djerse nga  
brenda, me kanale shiu  
për të kanalizuar ujin, në  
përputhje me EN 397.

Blu

Nr. i porosisë 0000 884 0197

E bardhë

Nr. i porosisë 0000 884 0198

E verdhë

Nr. i porosisë 0000 884 0199

Portokalli

Nr. i porosisë 0000 884 0159

Syze sigurie SUPER FIT

Syze shumë të lehta me 
ndërtim sportiv Lente të 
mëdha me mbrojtje 100% UV, 
pjesë e jashtme dhe brendësi 
rezistente ndaj gërvishtjeve, 
nuk mjegullohet. EN 166.

Portokalli

Nr. i porosisë 0000 884 0344

Me ngjyrë

Nr. i porosisë 0000 884 0346

Pastro

Nr. i porosisë 0000 884 0347

E kuqe

Nr. i porosisë 0000 884 0345

 E pajisur sipas standardit A = Kontroll elektronik i ujit a Me rrotë prerëse me rrëshirë sintetike *  Pesha pa karburantin dhe rrotën prerëse

  (aksesor) që mund të montohet  

më vonë

i = Injektim i STIHL **  Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2,5 dB(A)

*** Faktori K sipas Direktivës 2006/42/EC = 2 m/s2

Makineri prerësea

TS 410 4238 011 2800 66,7 3,2/4,4 9,4 98 109 3,9/3,9 300 100 67,5 – 2-MIX –

TS 410 A 4238 011 2804 66,7 3,2/4,4 9,9 98 109 3,9/3,9 300 100 67,5 2-MIX –

TS 420 4238 011 2810 66,7 3,2/4,4 9,6 98 109 3,9/3,9 350 125 72,5 – 2-MIX –

TS 420 A 4238 011 2815 66,7 3,2/4,4 10,1 98 109 3,9/3,9 350 125 72,5 2-MIX –

TS 480i 4250 011 2804 72,2 3,9/5,3 10,0 98 112 2,2/2,2 300 100 68,2 2-MIX

TS 500i 4250 011 2810 72,2 3,9/5,3 10,2 98 112 2,4/2,0 350 125 73,0 2-MIX

TS 700 4224 011 2800 98,5 5,0/6,8 11,6 101 113 6,6/4,5 350 125 85,0 – 2-MIX –

TS 800 4224 011 2810 98,5 5,0/6,8 13,0 101 113 6,5/3,9 400 145 89,0 – – 2-MIX –
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Më shumë pajisje mbrojtëse renditen nga faqja 228 e më tej.

Qafore boshti  

(nuk tregohet në figurë)

Përshtatës për rrota prerëse 
diamanti Vrimë 1" prodhuar 
prej tunxhi.

Nr. i porosisë 0000 708 4200

Karrocë

  Për distanca më të mëdha prerjeje dhe  

anë precize 

  Montim i thjeshtë, pa përdorur vegla dhe 

çmontim i makinerisë prerëse

Këshillë  

profesionale 

nga STIHL:

FW 20 mund të paloset dhe 

të ruhet me lehtësi. Një 

person mund ta transportojë 

pa problem. Edhe pajisja 

me lëshim të shpejtë ka 

shumë avantazhe që e 

bëjnë makinerinë prerëse 

me shumë funksione. Kjo 

është mënyra si përfitoni 

nga pasja e dy veglave  

në një – makineri prerëse 

dhe karrocë sharrë prerëse 

e montuar në karrocë  

kompakte.

Karrocë FW 20 me 
komplet shtesë

Për anë të sakta në prerje të 
gjata, me thellësi të sakta deri 
në milimetër. E përshtatshme 
për të gjitha makineritë 
prerëse të dorës STIHL,  
një komplet shtesë me një  
sistem montimi të shpejtë 
është përfshirë. 

Për TS 400

Nr. i porosisë 4224 200 0003

Për TS 410, TS 420, TS 480i,  

TS 500i

Nr. i porosisë 4224 200 0015

Për TS 700, TS 800

Nr. i porosisë 4224 200 0005

Komplet konvertimi 

me sistem të shpejtë 

montimi

Për karrocën FW 20.  

Për TS 400

Nr. i porosisë 4223 790 0702

Për TS 410, TS 420, TS 480i,  

TS 500i

Nr. i porosisë 4250 790 0700

Për TS 700, TS 800

Nr. i porosisë 4224 790 0705

Depozitë uji

13 l. Për karrocën FW 20. 
Me qafore bashkimi. 

Nr. i porosisë 4224 007 1018

Tregues i drejtimit të 

prerjes

Për karrocën FW 20.  

Nr. i porosisë 4205 007 1009

188 189
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Prerës betoni dhe makineri prerëse

Asfalt (A)

Për prerjen e asfaltit, betonit  
të freskët, betonit gërryes  
dhe gurëve smerilë. Lartësi  
segmenti 10 mm me më  
shumë performancë prerjeje në 
të gjithë klasat e performancës, 
segmente mbrojtjeje, teh  
kryesor, lyer me të zezë.

Beton (B)

Për të prerë betonin, tullat e 
baltës dhe betonin agregat 
të ekspozuar, si edhe betonin 
e përforcuar dhe materialet  
e përgjithshme të ndërtimit. 
E disponueshme në klasa  
të ndryshme performance, 
lyer në gri.

Disqe prerës të sharrës

  Disqe gërryese dhe prerëse diamanti  

për prerjen e gurëve natyralë, asfaltit,  

çelikut dhe betonit

  Prodhuar për t'u përshtatur në mënyrë  

perfekte me makineritë prerëse

  Jetëgjatësi shërbimi dhe performancë  

e lartë prerjeje

Beton/Asfalt (BA)

Disqe për të gjitha qëllimet. 
Me segmentet e radhitur  
në mënyrë të veçantë të 
përshtatshme për të prerë 
materiale të buta si asfalt, 
beton i përforcuar ose blloqe 
betoni. 

Gur/beton i fortë (SB)

Disqe profesionale për të 
gjitha qëllimet. Të përsh-
tatshme për tulla, beton, 
 çimento, granit dhe tuba 
 hekuri të derdhur. Strukturë 
segmentesh me rezistencë 
të lartë ndaj temperaturës, 
rekomanduar për të prerë 
 çelik të trashë ndërtimi deri 
në 10 mm. Rekomandohet 
gjithashtu për punë pastrimi 
në situata katastrofash.

Gur

Disqe prerëse për përdorim 
të përgjithshëm në ndërtim.

Çelik

Për përdorim në ndërtim 
ose në punët e përpunimit 
të metalit.

Asfalt/hekur i 

derdhur

Disqe speciale prerëse për 
ndërtim rruge dhe inxhinieri 
tubash.

Gur (prerje e 

lagësht)

Për prerjen e gurëve dhe 
betonit pa krijuar re pluhuri.

Disqe prerëse diamanti Disqe prerëse gërryese
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Disqe prerëse diamanti

Asfalt (A)

A 5

0835 080 7009 000,00 300

0835 080 7012 000,00 350

0835 080 7017 000,00 400

A 40

0835 080 7010 000,00 300

0835 080 7013 000,00 350

0835 080 7015 000,00 400

A 80

0835 080 7011 000,00 300

0835 080 7014 000,00 350

0835 080 7016 000,00 400

Beton/Asfalt (BA)

BA 80

0835 090 7005 000,00 300

0835 090 7006 000,00 350

0835 090 7011 000,00 400

Beton (B)

B 5
0835 090 7000 00,00 300

0835 090 7001 000,00 350

B 10

0835 090 7022 000,00 300

0835 090 7023 000,00 350

0835 090 7024 000,00 400

B 20

0835 090 7025 000,00 300

0835 090 7026 000,00 350

0835 090 7027 000,00 400

B 60

0835 090 7028 000,00 300

0835 090 7029 000,00 350

0835 090 7030 000,00 400

Gur/beton i fortë (SB)

SB 80

0835 090 7007 000,00 300

0835 090 7008 000,00 350

0835 090 7031 000,00 400

Disqe prerëse gërryese

Gur 0835 020 7000 0,00 300

0835 020 7001 00,00 350

0835 020 7002 00,00 400

Asfalt/hekur i derdhur 0835 030 7000 0,00 300

0835 030 7001 00,00 350

0835 030 7002 00,00 400

Çelik 0835 010 7000 0,00 300

0835 010 7001 00,00 350

0835 010 7002 00,00 400

Gur (prerje e lagësht)

0835 020 7004 00,00 350
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Karburantet dhe lubrifikantët

  

Ajo që doni vërtet është që të argëtoheni në punë  

por vetëm nëse puna kryhet lehtë. Ne e dimë këtë  

nga eksperienca e cila është arsyeja pse në STIHL 

prodhojmë vajra, graso dhe karburante që përshtaten 

në mënyrë perfekte me teknologjinë e STIHL. Rezultati, 

edhe pas shumë vitesh përdorimi, është përsëri i qartë 

si kristal: Pavarësisht se cilat produkte STIHL përdorni, 

ne ofrojmë gjithmonë performancë të jashtëzakonshme, 

me karburante që japin lubrifikim optimal dhe djegie 

me emetime të vogla.

    Një marrëveshje shumë  

e mirë eksperience.

          Një marrëveshje shumë  

      e mirë me më pak mbetje.

Karburantet dhe lubrifikantët, kutia dhe aksesorët 194

192 193

12 12



www.stihl.com

Karburantet dhe lubrifikantët

Karburantet dhe  
lubrifikantët,  
kutia dhe aksesorët

  Karburante dhe lubrifikantë për një  

performancë të qetë 

  Karakteristika të lubrifikimit optimal  

  Djegie me emetime të vogla

  Qëndrueshmëri e lartë mjedisore 

  Aksesorët për transportin dhe  

rimbushjen e lehtë të veglave

MotoMix –  

bidon standard

MotoMix –  

bidon standard

Karburant i përgatitur (1:50) për të gjithë motorët STIHL, perfor-
mancë optimale, aftësi shumë e mirë në të ftohtë, përshpejtim 
maksimal në të gjithë sferën e xhirove, karakteristika të mira 
 punimi edhe me ndryshimin e gazit. Me vaj ultra premium 
STIHL HP për lubrifikim të jashtëzakonshëm të motorit dhe 
 pastërti ekstreme, plotësisht sintetik dhe i biodegradueshëm 
për performancë optimale dhe jetëgjatësi shërbimi. Miqësor 
për përdoruesin dhe motorin falë emetimeve më të vogla (pa 
etalon, olefinë dhe përbërës aromatikë). Mund të ruhet për të 
paktën dy vjet. Performancë optimale e besueshme – motorët 
STIHL dhe STIHL MotoMix janë bërë për njëri-tjetrin, të gjitha 
përdorimet e imagjinueshme janë vënë nën teste të rrepta.

3 l

Nr. i porosisë 0781 999 6391

5 la

Nr. i porosisë 0781 999 6396

 

Aksesorët: Sistem i  

mbushjes për karburantin

Për të mbushur me lehtësi 
 veglat elektrike STIHL.  
Për kontejnerët standardë  
MotorMix, kuti e kombinuar 
STIHL dhe bidon benzine 
STIHL deri në 5 l, të përsh-
tatshme për të gjitha grykat  
e serbatorëve Ø >23,5 mm.

Nr. i porosisë 0000 890 5005

5 l

Nr. i porosisë 0781 999 6003

20 la

Nr. i porosisë 0781 999 6004

 

Aksesorët: Mjete hedhëse 

për kontejnerët standardë

Për matje dhe rimbushje të 
lehtë, të pastër. Përqindje e 
lartë rrjedhjeje. 

Për bidonë 3 l/5l

Nr. i porosisë 0000 881 8800

Për bidonë 20 l

Nr. i porosisë 0000 881 8801

 

 

 

Për rubineta 20 l

Nr. i porosisë 0000 881 8803

Vaj HP për motor me 

dy kohë HP

Vaj motori me bazë minerale, 
i prodhuar veçanërisht për  
nevojat e veglave me benzinë. 
Veçori shumë të mira lubrifi-
kimi dhe djegieje, JASO-FB, 
ISO-L-EGB, raporti karburant/ 
vaj 1:50, i përshtatshëm  
për të gjithë motorët STIHL.  

100 ml (për 5 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8401

1 l (për 50 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8410

1 l (për 50 l), shishe matëse

Nr. i porosisë 0781 319 8411

5 l (për 250 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8433

10 l (për 500 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8434

Vaj HP për motor me 

dy kohë HP Super

«Vaj me tym të pakët» gjysmë-
sintetik, i bërë veçanërisht  
për motorët STIHL. Aftësi e 
jashtëzakonshme ndezjeje 
dhe djegieje e pastër, me tym 
të pakët. JASO-FD, ISO-L-EGD, 
raporti karburant/vaj 1:50. 

100 ml (për 5 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8052

1 l (për 50 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8053

1 l (për 50 l), shishe matëse

Nr. i porosisë 0781 319 8054

5 l (për 250 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8055

Vaj HP për motor me 

dy kohë HP Ultra

Vaj plotësisht sintetik për 
përdorim të vazhdueshëm 
nën kushtet me kërkesa më 
të larta. Veçori shumë të 
mira lubrifikimi, djegie me 
emetime të ulëta, më shumë 
se 80% i biodegradueshëm 
brenda 21 ditësh, veçanërisht 
i ulët në squfur, JASO-FB, 
ISO-L-EGB, raporti karburant/ 
vaj 1:50. 

100 ml (për 5 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8060

1 l (për 50 l), shishe matëse

Nr. i porosisë 0781 319 8061

5 l (për 250 l)

Nr. i porosisë 0781 319 8063
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Vaj për motorë me dy kohë

HP + + + + po Veçori të mira lubrifikimi dhe djegieje Produkt i cilësisë së lartë 

HP Super ++ +++ +++ ++ po Tym i paktë, përzershmëri e mirë Produkt i lartë për jetë të gjatë shërbimi

HP Ultra +++ +++ +++ +++ po I biodegradushëm, digjet pa hi
Produkt por motorë shumë të pastër dhe  

veçanërisht miqësorë për mjedisin

+ E përshtatshme ++ Shumë e përshtatshme +++ Tejet e përshtatshme b Ju lutemi ndiqni udhëzimet e sigurisë të veglës

Lubrifikimi dhe pastërtia e 

veçantë janë specifikimet 

më të rëndësishme të 

krijimit për të gjithë vajrat 

e motorëve STIHL. Me 

përdorimin e vazhdue-

shëm të HP Ultra, një  

piston që ka punuar për 

disa qindra orë në labo-

ratorët testues të STIHL 

përsëri duket thuajse i ri 

(shiko më sipër). Është  

e rëndësishme të dini  

se të gjithë vajrat e  

motorëve STIHL janë 

bërë veçanërisht për 

motorë të performancës 

të lartë me kërkesa shumë 

të larta. Qoftë për motorët 

me dy goditje, 2-MIX 

ose 4-MIX®, me vajrat  

e motorëve STIHL ju 

mund të ndiheni të qetë 

sepse testet e zgjatura 

janë bërë me sukses. 

500 orë me HP Ultra
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Karburantet dhe lubrifikantët

Vaj zinxhiri BioPlus

Vaj veçanërisht miqësor ndaj 
ambientit, i nxjerrë nga bimët 
me veçori superiore lubrifikimi 
dhe adezive. Biodegradue-
shmëri më e shpejtë në dhe, 
vlerësuar mes të tjerave me 
etiketën ekologjike evropiane, 
testuar  sipas OECD 301 b. 
Përzihet lehtë me STIHL 
SynthPlus prandaj është e 
mundur të ndërrohet lehtë 
me punën miqësore për  
mjedisin me BioPlus dhe  
ruajtjen miqësore për veglën 
për periudha të gjata me 
SynthPlus. 

1 l

Nr. i porosisë 0781 516 3001

3 l

Nr. i porosisë 0781 516 3002

5 l

Nr. i porosisë 0781 516 3004

20 la

Nr. i porosisë 0781 516 3007

Vaj zinxhiri SynthPlus

Lubrifikanti gjysmë-sintetik me 
performancë të lartë parandalon 
veshjen dhe grumbullimin e 
rrëshirës në kohën e gjatë pa 
punë. Rrjedhje e lirshme deri 
në –25°C, me vajra të freskët 
të cilësisë të lartë, përzihet  
lehtë me STIHL BioPlus.

1 l

Nr. i porosisë 0781 516 2000

3 l

Nr. i porosisë 0781 516 2012

5 l

Nr. i porosisë 0781 516 2002

20 la

Nr. i porosisë 0781 516 2004

Superclean

Spërkatje me funksion dysh: 
Heq rrëshirën dhe papastërtitë, 
duke qenë ndërkohë lubrifikant 
dhe mbrojtës kundër gërryer-
jeve. Për shtesat e prerjeve, 
thika të makinave prerëse  
të gardheve dhe sharra  
me zinxhir.

Kanaçe, 50 ml

Nr. i porosisë 0782 420 1001

Kanaçe, 300 ml

Nr. i porosisë 0782 420 1002

Multi-lube

Graso për shumë përdorime, 
për të gjitha makinat prerëse 
të gardheve STIHL dhe 
sharrat me zinxhir. 

Tub, 40 g

Nr. i porosisë 0781 120 1021

Tub, 80 g

Nr. i porosisë 0781 120 1109

Tub, 225 g

Nr. i porosisë 0781 120 1110

FS super lube

Lubrifikat mekanizmash me 
performancë të lartë për të 
gjitha prerëset e shkurreve 
dhe sharrat e pastrimit.

Tub, 40 g

Nr. i porosisë 0781 120 1022

Tub, 80 g

Nr. i porosisë 0781 120 1117

Tub, 225 g

Nr. i porosisë 0781 120 1118

Multispray

Vaj multifunksional për lubri-
fikim, heqjen e papastërtive 
dhe pjesëve të forta, si edhe 
mbrojtës kundër gërryerjeve, 
spërkatës kontakti dhe vaj 
penetrues.  

Kanaçe, 50 ml

Nr. i porosisë 0730 411 7002

Kanaçe, 400 ml

Nr. i porosisë 0730 411 7000

Varioclean

Për të treguar dhe hequr 
mbetjet e vajit organik dhe 
për të pastruar filtrat e ajrit 
dhe mbajtëset e tyre.

Shishe spërkatëse, 500 ml

Nr. i porosisë 0000 881 9400

Kuti, 5 l

Nr. i porosisë 0000 881 9409

Mjete hedhëse për 

vajin e zinxhirit

Për matje dhe rimbushje të 
lehtë, të pastër.  

Për bidona 3 l/5l

Nr. i porosisë 0000 881 8802

Për rubinet 20 l

Nr. i porosisë 0000 881 0119
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Vaj zinxhiri

BioPlus Vaj me bazë bimore Mirë 4 Vjet –20 °C

SynthPlus
Sintetik dhe  

mineral
Shumë mirë – 7 Vjet –25 °C

Kuti benzine

Kontejnerë të disponueshëm 
në përmasa dhe ngjyra të 
ndryshme. Aprovuar nga OKB

3 l, transparent

Nr. i porosisë 0000 881 0204

5 l, transparent

Nr. i porosisë 0000 881 0202

5 l, portokalli

Nr. i porosisë 0000 881 0200

10 l, transparent

Nr. i porosisë 0000 881 0212

20 l, transparent

Nr. i porosisë 0000 881 0209

Aksesorët: Gryka  

(shiko figurën më sipër)

Nr. i porosisë 0000 881 0217

Bidoni i kombinuar 

portokalli

Standarde 

Kuti dyshe për 5 l karburant 
dhe 3 l vaj zinxhiri. Aprovuar 
nga OKB.     

Nr. i porosisë 0000 881 0111

Profesional 

Dy mbajtës për të mbajtur 
veglat dhe sistemin e mbus-
hjes (veglat dhe sistemi i  
mbushjes nuk janë përfshirë).     

Nr. i porosisë 0000 881 0113

Aksesorët: Gryka  

(shiko figurën më sipër)

I zi, me tapë.

Nr. i porosisë 0000 881 0128

Kuti e vogël dyshe për 3 l  
karburant dhe 1,5 l vaj zinxhiri. 
Me aprovim nga OKB, përfshirë 
grykat, kutinë e përshtatshme 
për sistemet e mbushjes  
të STIHL.     

Nr. i porosisë 0000 881 0124

Pistoletë grasoje

Për lubrifikimin e saktë të  
ingranazhit.

Nr. i porosisë 1108 890 2500

Bidon i kombinuar 

transparent

Standarde 

Kuti dyshe për 5 l karburant 
dhe 3 l vaj zinxhiri. Aprovuar 
nga OKB.

Nr. i porosisë 0000 881 0120

Profesional 

Gamë profesionale me dy 
mbajtës për të mbajtur veglat 
dhe sistemin e mbushjes  
(veglat dhe sistemi i mbus-
hjes nuk janë përfshirë).     

Nr. i porosisë 0000 881 0123

Aksesorët: Gryka  

(shiko figurën më sipër)

I zi, me tapë.

Nr. i porosisë 0000 881 0128

Sistem i mbushjes për 

karburantin

Për ta rimbushur me lehtësi 
veglën me karburant pa e 
mbushur tepër. Për kontejnerët 
e kombinuar STIHL, kuti  
benzine STIHL deri në 5 l 
dhe kontejnerë standardë 
MotorMix, i përshtatshëm 
për të gjitha grykat e  
serbatorëve Ø > 23,5 mm.    

Nr. i porosisë 0000 890 5005

Aksesorët: Guarnicion 

(shiko figurën më sipër)

Për serinë e sharrave me 
zinxhir MS 200.

Nr. i porosisë 0000 894 6301

Sistem mbushjeje për 

vajin e  zinxhirit

Për ta rimbushur me lehtësi 
veglën me karburant pa e 
mbushur tepër. I përshtatshëm 
për të gjitha grykat e  
serbatorëve Ø > 23,5 mm.    

Nr. i porosisë 0000 890 5004

Kanë matëse

Për përgatitjen e përzierjeve 
të karburantit.     

Për të përzier deri në 5 l

Nr. i porosisë 0000 881 0186

Për të përzier deri në 25 l

Nr. i porosisë 0000 881 0182

Mbajtës

Për të ruajtur mirë sistemin e 
mbushjes. Për kutitë standarde 
të kombinuara dhe versionet 
më të vogla 3 l/1,5 l.     

Nr. i porosisë 0000 881 0126

Për të ruajtur mirë veglat. Për 
kutitë standarde të kombinuara.     

Nr. i porosisë 0000 881 0127

Bidon metalik

Kontejner 20 l me aprovimin 
nga OKB.   

Nr. i porosisë 0000 881 0205

Aksesorët: Grykë elastike 

(nuk është në figurë)

Nr. i porosisë 0000 881 0211

196 197
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Vegla manuale dhe aksesorë pylltarie

  

Ata që punojnë në ambiente të jashtme 

e dinë se kur ke pajisjen e duhur ke fituar 

gjysmën e betejës. Ndaj përveç veglave 

tona elektrike, ne ofrojnë një gamë të 

gjerë veglash manuale dhe aksesorësh –  

materiale të cilësisë së parë, konstrukt  

i fortë dhe model ergonomik. Qoftë kur 

përdoren për mirëmbajtjen e pemëve 

dhe shkurreve, prerjen e druve, kopshtari 

apo bujqësi, japin gjithmonë rezultat  

të kënaqshëm!

        Dru e fortë. 
Çelik i pastër.

Vegla manuale për mirëmbajtjen e pemëve dhe shkurreve 200

Vegla manuale për punë në pylltari dhe prerjen e pemëve 203

Aksesor pylltarie 209

198 199
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Vegla manuale për  
mirëmbajtjen e pemëve  
dhe shkurreve

  Shumë të doderi nëhme për mirëmbajtjen 

e pemëve dhe shkurreve, mbledhjen  

e druve, punë në bujqësi dhe kopshtari

 Materiale dhe modele me cilësi të lartë

 Gamë gjithëpërfshirëse veglash

Gërshërë krasitjeje 

Bypass

Tehe shumë të forta të kalitura, 

me kanal për lëngun gjatë  

krasitjes. Kokë prerëse me  

lubrifikim të brendshëm me vaj. 

Kanale ndalimi në tehun e 

kundërt për të parandaluar  

prerjen nga rrëshqitja. Doreza 

alumini me mbajtëse ergonomi-

ke dhe një zbutës të përplasjes.

Të lehta 

60 cm, Ø deri në 3 cm, 1.000 g

Nr. i porosisë 0000 881 3669 

E mesme 

75 cm, Ø 3 cm, 1.150 g

Nr. i porosisë 0000 881 3670 

Gërshërë  

DYNAMIC  

për krasitje  

me hark

80 cm, Ø deri në 4,2 cm, 

1.125 g. Teh çeliku i mprehur 

me precizion për krasitje pa 

shtypje, edhe kur pritet material 

i butë. Tehu zëvendësohet  

lehtësisht, tehu i kundërt me 

kanal të thellë për lëngun për 

të parandaluar ngjitjen, veshur 

me pllaka kromi, rezervuari  

i brendshëm i vajit ofron  

lubrifikim të përhershëm.

Nr. i porosisë 0000 881 3664

Gërshërë EXTREME 

për prerje me shunt

83 cm, Ø deri në 5 cm, 

1.695 g. Për të prerë degë të 

forta. Kokë prerëse e kalitur, 

teh i dhëmbëzuar për kapje 

më të mirë gjatë prerjes,  

kanal për lëngun për të pa-

randaluar ngjitjen, lubrifikim i 

jashtëm i përhershëm, pjesët 

e kokës prerëse lehtësisht të 

zëvendësueshme, mbajtëse 

ergonomike të gomuara.

Nr. i porosisë 0000 881 6500

Gërshërë krasitjeje 

me një anë  

të rrafshët

80 cm, Ø deri në 4 cm, 

1.245 g. Për të prerë dru të 

fortë ose të tharë. Tehe të  

veshura që nuk ngjisin, anë  

e rrafshët e rregullueshme 

dhe e zëvendësueshme,  

metodë tërheqjeje dhe  

prerjeje për një ndarje të  

lehtë dhe precize, doreza  

alumini me dorezë ergono-

mike për t’i mbajtur fort. 

Nr. i porosisë 0000 881 3653 

Gur mprehës dhe 

qostër

Për gërshërët e krasitjes, ato 

për pemë, krasitësit e gardhit 

dekorativ si edhe mprehjen 

me precizion të grepave  

për shkurret, lëvorues dhe 

sëpatat. I veshur nga të dyja 

anët me kokrra të ashpra 

dhe të buta për t’u përdorur 

në vaj dhe në ujë.

Nr. i porosisë 0000 881 6001

Gërshërë  

DYNAMIC për  

krasitje Anvil

80 cm, Ø deri në 4,8 cm, 

1.460 g. Për dru të fortë ose të 

tharë. Teh i zëvendësueshëm 

dhe i veshur që të mos ngjisë, 

anë e rrafshët e zëvendësue-

shme me një çengel shënues, 

metodë  tërheqjeje dhe prer-

jeje dhe transferimi i forcës 

së brendshme nuk ju lodhin.

Nr. i porosisë 0000 881 3665

Krasitës gardhesh

54 cm, 1.050 g. Për gardhe 

dekorative dhe shkurre të 

buta dhe shumë të forta. 

Prerës të dhëmbëzuar me 

veshje të posaçme dhe me 

kanale për lëngun, rezistentë 

ndaj gërryerjes, rregullim i 

lidhjes së tehut pa përdorur 

veglat, dorezë me dru ahu, 

zbutës i përplasjeve. 

Nr. i porosisë 0000 881 3671

Gërshërë për pemët

Universale 

Model plotësisht i farkuar për 

të krasitur deri në Ø 20 mm. 

Krasitës me trup të  veshur me 

krom, rezistent ndaj gërryerjes, 

me tehe që mund të mprihen, 

me dhëmb të integruar për 

prerjen e telit, doreza ergo-

nomike të veshura me plastikë.  

Nr. i porosisë 0000 881 3637

Profesionale 

Model i veshur me krom, 

plotësisht i farkëtuar për të 

krasitur deri në Ø 20 mm. 

Teh lehtësisht i zëvendësue-

shëm me prerës për tela, 

tehu përballë i pajisur me  

kanal për lëngun, doreza të 

buta të veshura me plastikë.

Nr. i porosisë 0000 881 3638

Sharrë krasitjeje  

MEGACUT

 

Për sharrim të shpejtë dhe 

preciz, dhëmbë japonezë me 

3 anë, çelik i veshur me krom, 

i kalitur me impulse, teh në 

formë konike, dorezë ergono-

mike me 2 komponentë,  

rezistente ndaj gërryerjes, 

këllëfi mund të montohet në 

të dyja krahët, si për ata që 

përdorin dorën e majtë, ashtu 

edhe për ata që përdorin  

të djathtën.  

 

 

24 cm, 305 g

Nr. i porosisë 0000 881 8701 

33 cm, 370 g

Nr. i porosisë 0000 881 8702 

Gërshërë për pemët

Model për personat pa 

përvojë. Për të krasitur deri 

në Ø 15 mm. Trup alumini 

me doreza të veshura, kapje 

praktike. 

Nr. i porosisë 0000 881 3604 

Anvil 

Model i fuqishëm për dru të 

fortë, profile plastike ose zorra 

deri në Ø 15 mm. Teh i lehtë 

për t’u zëvendësuar, me veshje 

kundër ngjitjes, trupi i krasitësit 

rezistent ndaj gërryerjes, ju 

kursen energji me metodën 

tërhiq për të prerë.

Nr. i porosisë 0000 881 3639

Këllëf gërshërësh

Për gërshërët krasitëse 

STIHL. Lëkure, e zezë.  

Nr. i porosisë 0000 881 3644

Sharra hark

35 cm, 680 g. Për mirëmbaj-

tjen e pemëve frutore. Vendosja 

e dhëmbëve afër njëri-tjetrit, 

dorezë me dru ahu, levë e 

veshur me pudër me tendosje 

të shpejtë, teh sharre me 

rendiment të lartë që 

zëvendësohet dhe rrotullohet 

në 360°, vendoset në pozicion 

çdo 45° për përcaktim të  

shpejtë të këndit.

Nr. i porosisë 0000 881 4144

Teh sharre 32 cm. I përbërë 

nga çelik karboni i kalitur për 

sharrim të shpejtë të sipër-

faqeve të lëmuara prerëse. 

Dhëmbë të grupuar me 

hapësira ndarëse, dorezë e 

lakuar e bërë nga dru ahu.

Nr. i porosisë 0000 881 4111 

E RE

Sharrë  

HANDYCUT  

që paloset

Teh sharre 16 cm, Ø deri në  

5 cm, 160 g. Për sharrim të 

shpejtë dhe preciz, dhëmbë  

japonezë me 3 anë, kalitur 

me impulse, çelik i veshur me 

krom, formë konike e tehut, 

dorezë ergonomike me  

2 komponentë, teh që mund 

të paloset, rezistent ndaj 

gërryerjes.

Nr. i porosisë 0000 881 8700

E RE
E disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!

E REE disponueshme nga  

pranvera e vitit 2014!
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Shufër teleskopike SUPER TURBOCUT

184 deri në 456 cm. Shufër 

alumini formë ovale me fuqi të 

lartë, me levë shtrënguese dhe 

çelës bllokimi për rregullime 

gjatësie të pafundme. Pozicion 

i sigurt në ngarkesë të madhe. 

Izolim i gjatë prej gome në 

dorezë për një kapje të sigurt.

Nr. i porosisë 0000 881 4113 

 

Sharrë teleskopike  

SUPER TURBOCUT

 

Shufër profesionale teleskopike 

me çelik të fortë karboni të  

veshur me krom që qëndron 

gjithmonë i mprehtë, teh me 

rendiment të lartë prerjeje me 

hapësira ndarëse për të ndaluar 

ngecjen.  Prerësi i lëvoreve  

parandalon çarjen e lëvores, 

grepi e mban sharrën në prerje. 

Me kapak për ruajtje të sigurt.

Nr. i porosisë 0000 881 4141

Bosht teleskopik

Nr. i porosisë 0000 881 6101

Sharra për boshtin 

teleskopik

Gërshërë me zinxhirë 

për boshtin teleskopik

Mbledhës frutash për 

bosht teleskopik

Grepa universal për 

boshtin teleskopik

40 cm, afërsisht 400 g. 

Sharrë e cilësisë së lartë për 

prerjen e degëve. Tehu i 

sharrës i veshur me krom  

me hapësira ndarëse, grepa, 

teh për zhvoshkje për prerjen 

e lëvoreve.

Nr. i porosisë 0000 881 3672 

Afërsisht 630 g. Trup metali 

shumë i fortë. Rezistente ndaj 

gërryerjes, teh që përdoret me 

dorë dhe që pret nga poshtë, 

kufizim i dyfishtë nga ana e 

kundërt për prerje precize,  

litar me dorezë formë T-je dhe 

pulexhë shtesë.

Nr. i porosisë 0000 881 3673 

Ø 15 cm. Kurorë metalike me 

veshje plastike për skaje të 

buta. Çantë mbledhëse prej 

pambuku, përshtatës për  

montimin e saj.

Nr. i porosisë 0000 881 3674 

Grep metalik tepër i fortë, 1 cm i 

trashë, për të gjitha veprimtaritë 

që përfshijnë shtyrje ose tërheqje. 

Përdoret gjithashtu si vegël 

shtrënguese, përshtatës për  

ta montuar.

Nr. i porosisë 0000 881 3675 

Vegla manuale për punë  
në pylltari dhe prerjen e 
pemëve

  Një gamë veglash të ndryshme për pylltari

  Kizë për zhvoshkje dhe pykat 

  Levat e druvarit dhe çengelat për trupat  

e sharrave

  Një sërë sëpatash, nagaçe, çekiçë për  

prerjen e druve dhe trupave të pemëve

Kizë për zhvoshkje tip 

Marten

Teh 13 cm i gjerë, afërsisht 

600 g. Për heqjen e lëvoreve 

të holla të pemëve te halorët, 

degët e të cilëve janë prerë 

të gjitha. I farkëtuar.  

Pa dorezë

Nr. i porosisë 0000 881 2307 

Doreza

Nr. i porosisë 0000 881 2107 

Dorezë prej gome

Nr. i porosisë 0000 881 2500 
 

Kizë për zhvoshkje tip 

Daun

Afërsisht 750 g. Për heqje të 

thjeshta të lëvoreve të forta 

të pemëve dhe degë të holla. 

Me tre tehe, e mprehur. 

Pa dorezë

Nr. i porosisë 0000 881 2303 

Doreza

Nr. i porosisë 0000 881 2109 

Pykë alumini që për-

doret me sharra druri

980 g. E farkëtuar, e plotësu-

ar me dru dhe unazë.. 

Nr. i porosisë 0000 890 9200 

Kizë për zhvoshkje tip 

Black Forest

Teh i gjerë 13 cm, afërsisht 

700 g. Për heqje të thjeshta të 

lëvoreve të forta të pemëve 

dhe degë të holla. I farkëtuar.

Pa dorezë

Nr. i porosisë 0000 881 2301 

Doreza

Nr. i porosisë 0000 881 2107 

Dorezë prej gome

Nr. i porosisë 0000 881 2500 

175 deri në 320 cm, me pozici-

one të pakufizuara. Për të prerë 

në largësi deri në 5 m. Tub i fortë 

alumini me dy pjesë Ø 30 mm/ 

27 mm. Tepër i fuqishëm, mor-

seta të lehta për t'u shtrënguar 

prej çeliku, doreza të gomuara. 

202 203
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Pyka alumini për  

prerje dhe çarje

Me tehe të ngushta për një 

depërtim efektiv në dru. Në 

tre versione për diametër të 

vogël, të mesëm dhe të madh 

të trungut, teh i dhëmbëzuar, 

kanale të frezuar, anë të 

lëmuara për pozicionim të 

lehtë të një pyke të dytë  

gjatë prerjes, aliazh alumini 

me cilësi të lartë.

600 g

Nr. i porosisë 0000 881 2222 

800 g

Nr. i porosisë 0000 881 2223 

1.000 g

Nr. i porosisë 0000 881 2224 

Pyka plastike për prer-

je trupash dhe drush

Rezistente ndaj goditjeve edhe 

në temperatura të ulëta. 

Sipërfaqja me pëlhurë  

poliamidi parandalon  

rrëshqitjen e pykës, në tre 

gjatësi për dru të mesme  

dhe të trasha si edhe një 

kënd i zmadhuar i pykës.

19 cm

Nr. i porosisë 0000 881 2212 

23 cm

Nr. i porosisë 0000 881 2213 

25 cm

Nr. i porosisë 0000 881 2214

Pykë alumini rrotullu-

ese që përdoret për 

ndarje

920 g. Shumë efektive për të 

ndarë trupat e pemëve për 

shkak se rrotullohet. Kanale të 

frezuar dhe dhëmbë mbajtës 

për një kapje veçanërisht të 

mirë në drunj të ngrirë, 

farkëtuar me qëndrueshmëri 

të shkëlqyer kombinuar me 

peshë të lehtë, sipërfaqe  

goditëse rrumbullake.

Nr. i porosisë 0000 881 2221 

Capinë

35 cm, 500 g. Për të  

kapur dhe pozicionuar drutë 

e zjarrit, trungjet e vegjël  

të pemëve dhe disqet prej  

druri. Dorezë frashëri, formë 

gjermane. 

Nr. i porosisë 0000 881 2800 

Capinë

107 cm, 1.100 g. Për të 

kthyer dhe lëvizur trungjet. 

Punto e mprehur, dorezë 

frashëri, formë tiroleze. 

Nr. i porosisë 0000 881 2801
 

Capinë alumini

70 cm, 580 g.  

Mundëson një lëvizje ergono-

mike që nuk ju lodh shpinën, 

për kapjen e trungjeve të 

vegjël dhe copave të druve. 

Aliazh alumini i cilësisë së  

lartë me dorezë plastike. Gre-

pat shtesë në fund të dorezës 

sigurojnë kapje më të mirë.

Nr. i porosisë 0000 881 2805 

Levë rrëzimi

Për ta drejtuar pemën  

që qëndron në këmbë  

nga artikulacioni lidhës,  

të rrëzohet në drejtimin e 

synuar. Me një çengel për  

trupat e sharrave për të  

rrotulluar trungjet.  I përbërë 

nga një aliazh i veçantë çeliku. 

80 cm, ca. 1.800 g

Nr. i porosisë 0000 881 2701 

130 cm, ca. 3.400 g

Nr. i porosisë 0000 881 2700 

Capinë tip Beaver

107 cm, 1.300 g. Për të 

kthyer dhe lëvizur trungjet. 

Tehu i pasmë i dhëmbëzuar 

për një kapje më të mirë të 

druve të ngrira, dorezë fras-

hëri. 

Nr. i porosisë 0000 881 2802 

Pykë alumini për  

druvarët

12 x 4 cm. 190 g. Me kunja 

në linjën qendrore nga njëra 

anë për një kapje optimale 

pas drurit. 

Nr. i porosisë 0000 881 2201 

Levë rrotullimi trupash

Afërsisht 3.600 g. Për të  

rrotulluar trungjet, veçanërisht 

i përshtatshëm për lëndë  

drusore të mëdha. Kokë e 

dhëmbëzuar, manikotë konike, 

grep i farkëtuar me dorë,  

dorezë frashëri.

Nr. i porosisë 0000 881 2604

Mashë dore për ngritje

Përmasat e nofullave 20 cm. 

Për të lëvizur dru me dorezë 

me kënd. Punto të kalitura. 

Nr. i porosisë 0000 881 3002 

Përmasa e nofullës 18,5 cm. 

Punto të farkëtuara, të kalitura, 

kapje me 2 komponentë prej 

tape dhe plastike, me kanale 

për gishtat në bosht. 

Nr. i porosisë 0000 881 3004 

Çengel tërheqjeje

Për tërheqjen e trupave dhe 

me punto të mprehtë për  

t’u kapur më lehtësisht pas 

trupave. Çelik i kalitur i cilësisë 

së lartë, dorezë plastike. 

Nr. i porosisë 0000 881 2906 

Kosore 

74 cm, 1.500 g. Me dorezë 

me dru arre 45 cm. Për të 

rralluar shkurret, kaçubat ose 

degët e vogla. Me prerës të 

pasmë dhe këllëf.

Nr. i porosisë 0000 881 3501

Kosore

60 cm, 650 g. Për krasitje të 

lehtë të shkurreve, kaçubave 

dhe pemëve të vogla. Teh i 

përbërë nga çelik i veçantë, 

dorezë frashëri. 

Nr. i porosisë 0000 881 3300 

Sëpatë

40 cm, 600 g. Nagaçe e lehtë 

druvari për krasitje të rastit 

dhe për çarje të druve të 

zjarrit në copa të vogla.  

Me dorezë frashëri.  

Nr. i porosisë 0000 881 1969

Nagaçe druvari

38 cm, 800 g. Vegël për  

përdorim universal në pylltari 

dhe kopshtari. Shumë e 

përshtatshme për krasitje 

dhe çarje. Me dorezë frashëri.

Nr. i porosisë 0000 881 1912

Kosore

43 cm, 650 g. I përshtatshëm 

për kontrollin e  rritjeve të 

reja dhe pastrimin e bimëve 

të ulëta. Me dorezë mbrojtëse 

prej lëkure. 

Nr. i porosisë 0000 881 3400 

Informacionet për përdorimin e nagaçes së druvarit mund t’i gjeni në tabelën në faqen 208.

Çengel tip Pulp

Për të ngritur, transportuar 

dhe stivuar kompensata.   

Me dorezë në formë D-je,  

veshur me plastikë. 

Nr. i porosisë 0000 881 2900 
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Sëpatë bavareze

             70 cm, 1.250 g.  

Përdorim universal për krasitje 

si edhe prerje të lehta dhe 

çarje të pemëve të vogla, 

formë e gjerë prerëse,  

dorezë frashëri.

Nr. i porosisë 0000 881 1935 

Sëpatë

Rezultate optimale në prerje 

me përpjekje minimale falë 

kokës në formë pyke. Shumë 

e përshtatshme për çarje  

të lehta. 

             Me dorezë frashëri.

50 cm, 1.250 g* 

Nr. i porosisë 0000 881 1914 

70 cm, 1.250 g 

Nr. i porosisë 0000 881 1917 

             50 cm, 1.550 g**. Me 

dorezë arre, qafore për 

mbrojtje nga përplasja dhe 

pllakë sigurie.

Nr. i porosisë 0000 881 1949 

Sëpatë druvari

60 cm, 1.000 g. Sëpatë e  

lehtë druvari për kopshtari 

dhe pylltari. Shumë e përsh-

tatshme për krasitje, dorezë 

frashëri. 

Nr. i porosisë 0000 881 1971

Sëpatë krasitjeje ILTIS

Për krasitje, prerje dhe 

mirëmbajtjen e plantacioneve. 

E përshtatshme për dru të 

forta, gjithë tehu është  

kalitur për një mirëmbajtje 

optimale të tehut prerës.

      70 cm, 800 g.  

Me dorezë arre. Shumë e 

përshtatshme për krasitje 

dhe punë të leha çarje.  

Nr. i porosisë 0000 881 1905 

             70 cm, 1.200 g*.  

Me dorezë arre, formë e 

gjerë prerëse. Shumë e 

përshtatshme për krasitje, 

çarje të thjeshta dhe prerje 

të pemëve të vogla me 

sëpatë.

Nr. i porosisë 0000 881 1904

Modeli 1926
Nagaçe druvari, sëpatë druvari dhe sëpatë për çarje të 

përbëra nga materiale të cilësisë së lartë me model ekskluziv. 

Ky prodhim i veçantë mbart një shenjë «1926» që nën-

kupton vitin kur është themeluar STIHL. Ai mbart traditën 

dhe qëndrueshmërinë e markës STIHL. Kokat e këtyre  

veglave janë farkëtuar me dorë nga një çelik i veçantë i 

cilësisë së lartë, dorezat janë bërë nga frashër mali dhe 

janë lëmuar me dy shtresa dylli.  Admiruesit e mjeshtërive 

cilësore ekskluzive do ta vlerësojnë këtë vegël të veçantë 

dore që vjen me një mbrojtëse lëkure për tehun prerës. Çdo 

vegël vjen me një numër individual prodhimi të stampuar, gjë 

që e bën unike dhe të vlefshme si të vetme në llojin e saj. 

Nagaçja e druvarit  

1926

Afërsisht 40 cm, 700 g. Shumë e përshtatshme për krasitje 

dhe çarje, mbrojtëse e fortë lëkure për tehun prerës. 

Nr. i porosisë 0000 881 1966,  

Sëpata e druvarit 1926

Afërsisht 70 cm, 1200 g. Shumë e përshtatshme për  

krasitje, çarje dhe prerje pemësh të vogla me sëpatë, 

mbrojtëse e fortë lëkure për tehun prerës. 

Nr. i porosisë 0000 881 1967

Sëpatë për çarje 1926

Afërsisht 85 cm, 2750 g. Shumë e përshtatshme për  

çarje të lehta, të mesme dhe të vështira si edhe për  

prerje pemësh me pykë, mbrojtëse e forte lëkure për  

tehun prerës.

Nr. i porosisë 0000 881 1968

Sëpatë druvari  

universale

Përdorim universal në pylltari 

dhe kopshtari. Kokë sëpate e 

lëmuar mirë.

             70 cm, 1.250 g*.  

Përdorim universal në pylltari 

dhe kopshtari. Kokë sëpate e 

lëmuar mirë. 

Nr. i porosisë 0000 881 1901

             70 cm, 1.550 g**.  

Me dorezë arre, qafore për 

mbrojtje nga përplasja dhe 

pllakë sigurie. Shumë e 

përshtatshme për krasitje, 

çarje të thjeshta dhe prerje 

të pemëve të vogla me 

sëpatë.

Nr. i porosisë 0000 881 1957

*  Një paketë e dorezës zëvendësuese që mund të montohet më pas me manikotë për  

mbrojtje nga përplasja për këto vegla dore – konsultohuni me shitësin e specializuar

** Përfshin një manikotë 300 g për mbrojtje nga përplasja

Çekiç për çarje

Kokë çekiçi e farkëtuar me 

punto që mund të përdoret 

nga të dyja anët. Sipërfaqe 

goditëse shumë e madhe 

për përdorim më të sigurt 

kur përdoret me pjesë alumini 

dhe plastike.

       85 cm, 3.000 g. Me do-

rezë frashëri. Çekiç i thjeshtë 

dhe i fortë për çarje për t’u 

përdorur me raste. I përsh-

tatshëm për çarje të mesme 

dhe të vështira, për çarje të 

trungjeve të gjatë dhe druve 

të rënda si edhe për prerje 

me pykë. 

Nr. i porosisë 0000 881 2009

             85 cm, 3.000 g*. Me 

dorezë arre. I përshtatshëm 

për çarje të mesme dhe të 

vështira, për çarje të trungjeve 

të gjatë dhe druve të rënda  

si edhe për prerje me pykë.

Nr. i porosisë 0000 881 2005 

Çekiç për çarje

             90 cm, 3.300 g**.  

Me dorezë arre, qafore për 

mbrojtje nga përplasja dhe 

pllakë sigurie. I përshtatshëm 

për çarje të trungjeve të 

gjatë dhe druve të rënda si 

edhe si edhe për prerje me 

pykë, i përshtatshëm për  

çarje të vështira. 

Nr. i porosisë 0000 881 2011 

             90 cm, 3.800 g**.  

Me dorezë arre, qafore për 

mbrojtje nga përplasja dhe 

pllakë sigurie. I përshtatshëm 

për çarje të trungjeve të 

gjatë dhe druve të rënda si 

edhe si edhe për prerje me 

pykë, i përshtatshëm për  

çarje të vështira. 

Nr. i porosisë 0000 881 2013

Sëpatë për çarje

Rezultate optimale në prerje 

me përpjekje minimale falë 

kokës në formë pyke.

      75 cm, 1.800 g.  

Me dorezë frashëri. Shumë  

e përshtatshme për çarje të 

lehta dhe të mesme. 

Nr. i porosisë 0000 881 2008

             80 cm, 2.500 g*.  

Me dorezë frashëri. Shumë  

e përshtatshme për çarje  

të lehta, të mesme dhe  

të vështira. 

Nr. i porosisë 0000 881 2006 

             80 cm, 2.800 g**. 

Me dorezë arre, qafore për 

mbrojtje nga përplasja dhe 

pllakë sigurie. Shumë e 

përshtatshme për çarje të 

lehta, të mesme dhe të 

vështira. 

Nr. i porosisë 0000 881 2014

Informacionet për përdorimin e nagaçes së druvarit mund t’i gjeni në tabelën në faqen 208.
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Përdorimet për sëpatat, nagaçet dhe çekiçët

Nagaçja e druvarit 1926 0000 881 1966 ++ – – ++ – – – –

Sëpata e druvarit 1926 0000 881 1967 ++ +++ + ++ + – – –

Sëpatë për çarje 1926 0000 881 1968 + + – ++ +++ +++ + ++

Nagaçe druvari 0000 881 1969 + – – + – – – –

Nagaçe druvari 0000 881 1912 ++ – – ++ – – – –

Sëpatë

0000 881 1914 + – – +++ + – – –

0000 881 1917 + + – +++ + – – –

0000 881 1949 + + – +++ + – – –

Sëpatë druvari 0000 881 1971 ++ + + + – – – –

Sëpatë bavareze 0000 881 1935 ++ ++ + ++ + – – –

Sëpatë krasitjeje ILTIS
0000 881 1905 +++ + + ++ + – – –

0000 881 1904 +++ ++ + ++ + – – –

Sëpatë druvari universale
0000 881 1901 ++ +++ + ++ + – – –

0000 881 1957 + +++ ++ ++ + + – –

Sëpatë për çarje

0000 881 2008 + + + ++ ++ + – +

0000 881 2006 + + – ++ +++ ++ – +

0000 881 2014 + + – ++ +++ +++ – +

Çekiç për çarje

0000 881 2009 – – – + ++ ++ ++ ++

0000 881 2005 – – – + ++ ++ ++ ++

0000 881 2011 – – – – + ++ +++ +++

0000 881 2013 – – – – + ++ +++ +++

+ E përshtatshme ++ Shumë e përshtatshme +++ Tepër e përshtatshmetatshme – Nuk rekomandohet

Çizme lëkure  

DYNAMIC S3 që përdoren 

me sharrën me zinxhir.

Të përbëra nga lëkurë kafshësh e  

cilësisë së lartë (Nubuck), rezistente  

ndaj ujit. E ajrosur dhe tejet e fortë   

>> Për më tepër në faqen 237 

E RE

Aksesor pylltarie

  Vegla dore për matje precize gjatë punëve 

në pylltari

  Spraj dhe shkumës shënjues për të  

shënjuar pemët dhe drutë

  Çanta dhe mbajtëse praktike për arritje  

më të lehtë të veglave

Metër i druvarëve

15 m i gjatë. Automatic Plus: 

Tërhiqet vetë, i lehtë për t’u 

hapur, kuti plastike. 

Nr. i porosisë 0000 881 0802

Kalibër për pemët

Gjatësia matëse 32 cm.  

Për të matur diametrin e 

trungjeve. Jo i kalibruar. 

Nr. i porosisë 0000 881 0910

Kalibër i lehtë metali 

për pemët

Për të matur diametrin e 

trungjeve. Model i fortë,  

i kalibruar.  

Gjatësia matëse 60 cm

Nr. i porosisë 0000 881 0917 

Gjatësia matëse 80 cm

Nr. i porosisë 0000 881 0918 

Gjatësia matëse 100 cm

Nr. i porosisë 0000 881 0919 

Mbajtësi i shiritit të 

metrit

Për të gjithë metrat e dru-

varëve STIHL. I përbërë nga 

plastikë e fortë. 

Nr. i porosisë 0000 881 0701 

Pinca riparimi për shiritin 

e metrit.

Përfshirë 500 perçina. 

Nr. i porosisë 0000 881 0880 

Automatic: Tërhiqet vetë, 

kuti metalike.

Gjatësia 15 m

Nr. i porosisë 0000 881 0800 

Gjatësia 20 m

Nr. i porosisë 0000 881 0804 

Gjatësia 25 m

Nr. i porosisë 0000 881 0801 

Shënues pemësh

Gjatësia e tehut 8,5 cm.  

Për të shënjuar pemët.  

Teh që paloset.

Nr. i porosisë 0000 881 1400 
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Spraj shënjues ECO

Kanoçe me spraj 500 ml. 

Cilësi e lartë, rezistente ndaj 

ngrirjes, miqësore për mjedisin, 

ngjyrë që zgjat shumë me 

një pigment intensiv, të  

shndritshëm dhe jo të  

tejdukshëm. Agjenti adeziv 

është 100% i biodegradue-

shëm, i dukshëm gjithmonë 

edhe në sipërfaqe të lagështa 

ose të ngrira, pa aromë dhe 

tepër efikas.

Portokalli

Nr. i porosisë 0000 881 1787

E kuqe

Nr. i porosisë 0000 881 1789

E verdhë

Nr. i porosisë 0000 881 1790

E gjelbër

Nr. i porosisë 0000 881 1791

Blu

Nr. i porosisë 0000 881 1792

E bardhë

Nr. i porosisë 0000 881 1793

Shirit shënjues

2 cm I gjerë, gjatësi në rrotë 

75 m. Prodhuar nga letër  

që nuk griset, miqësore  

për mjedisin.

Blu

Nr. i porosisë 0000 881 1700

E kuqe

Nr. i porosisë 0000 881 1701

E gjelbër

Nr. i porosisë 0000 881 1702

E verdhë

Nr. i porosisë 0000 881 1703

Portokalli

Nr. i porosisë 0000 881 1704

E bardhë

Nr. i porosisë 0000 881 1705

Mbajtësja e  

shkumësit

Versionet me sinjale ngjyrash. 

Morsetë metalike për shku-

mësat, kuti plastike e fortë, 

rezistente ndaj përplasjes 

(ABS), për shkumësa me  

Ø 11 – 12 mm.  

Nr. i porosisë 0000 881 1602

Kutia për mbajtësen  

e shkumësave

Me lak për rripin. Përforcues 

plastik, i izoluar, i mbushur 

me pjesën e përparme  

prej lëkure.  

Nr. i porosisë 0000 881 0518

Mbajtëse për sprajin 

shënjues ECO

Shumë e rehatshme për t’u 

mbajtur. Përforcues plastik i 

ngurtë, i izoluar, i mbushur. 

Me lak për rripin.  

Nr. i porosisë 0000 881 0519

Dorezë pistolete për  

sprajin shënjues ECO

Për t’i mbajtur duart të  

pastra gjatë shënjimit të 

pemëve.  

Nr. i porosisë 0000 881 1788

Lazer 2-në-1* dhe mbajtësja

Mbajtëse 1130 

Për MS 017, MS 170,  

MS 170-D, MS 018, MS 180

Nr. i porosisë 1130 791 5400

Mbajtëse 1139 

Për MS 171, MS 181,  

MS 211, të gjitha variantet e  

modelit

Nr. i porosisë 1139 791 5400

Mbajtëse 1127 

Për MS 029, MS 290,  

MS 310, MS 039, MS 390

Nr. i porosisë 1127 791 5400

Mbajtëse 1143 

Për MS 231, MS 241,  

MS 251, të gjitha variantet e 

modelit përveç VW

Nr. i porosisë 1143 791 5400

Mbajtëse 1121 

Për MS 026, MS 260, të gjitha 

variantet e modelit përveç VW

Nr. i porosisë 1121 791 5400

Mbajtëse 1141 

Për MS 261, MS 271,  

MS 291, të gjitha variantet e 

modelit përveç VW

Nr. i porosisë 1141 791 5400

Mbajtëse 1144 

Për MS 661 C-M, të gjitha  

variantet e modelit

Nr. i porosisë 1144 791 5400

Tregues i drejtimit të prerjes 

dhe udhëzues i prerjes në 

një pajisje. Për prerjen e  

copave të shkurtra të druve 

pa matje të ndërlikuara, 

mund të përdoret si tregues  

i drejtimit të prerjes për të 

kontrolluar prerjet dhe  

drejtimin e prerjes, video  

demonstruese në DVD.  

Zgjidhni mbajtësen e  

përshtatshme për sharrën 

tuaj me zinxhir.

Lazer 2-in-1* 

Nr. i porosisë 0000 400 0200

Çanta

Për masha ngritëse ose  

çengelë tërheqjeje. Pjesa e 

pasme e izoluar, e mbushur.  

Nr. i porosisë 0000 881 0515

Mbajtësja e kalibrave 

të pemëve

Përforcues plastik i fortë  

(i izoluar dhe i mbushur),  

me pjesë të përparme prej 

lëkure, për një lehtësi të  

madhe në përdorim.  

Nr. i porosisë 0000 881 0517

 

Këllëfë multifunksio-

nalë

Ruajtje në afërsi e çengelëve 

të tërheqjes/me dorezë në 

formë D-je dhe kalibrat e 

pemëve.  Pjesa e pasme e 

izoluar, e mbushur.  

Nr. i porosisë 0000 881 0513

Ruajtje në afërsi e pykave dhe 

shiritave të metrit. Pjesa e  

pasme e izoluar, e mbushur.  

Nr. i porosisë 0000 881 0514

Çanta e veglave

E përbërë nga PVC elastike 

me pjesë të pasme prej  

shkume dhe anësore prej 

lëkure. Mban artikuj të 

vegjël, vegla, kutinë e 

ndihmës së shpejtë dhe  

shiritin e metrit.  

Nr. i porosisë 0000 881 0516

Rrip veglash prej 

lëkure

4 cm i gjerë, 125 cm i gjatë. 

Shumë i fortë, jetëgjatë, lëkurë 

afërsisht 3 mm e trashë. Tokëz 

me dy dhëmbë.

Ngjyrë kafe

Nr. i porosisë 0000 881 0600

E zezë

Nr. i porosisë 0000 881 0602

* Mbajtësja nuk përfshihet
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Pajisje mbrojtëse personale

  

Me STIHL jeni të sigurt ta vini punën 

përpara. Sepse ju ofrojmë veglat më të 

mira, vajrat dhe lubrifikantët për çdo 

punë si edhe pajisjet personale mbrojtë-

se të përshtatura sipas nevojave tuaja 

individuale: mbrojtje e plotë për sytë, 

veshët dhe kokën, mbrojtje nga prerjet, 

veshje me ajrosje, doreza të rehatshme 

dhe këpucë të forta. Në këtë mënyrë 

mund të punoni në rehati të plotë dhe të 

përqendroheni plotësisht për ta mbaruar 

punën.

     Mëngjes i ngrohtë vere.
Pajisje e freskët.

Veshje mbrojtëse për punë me motosharrë 215

Përmbledhje e veshjes mbrojtëse për sharrë me zinxhir 226

Veshje me shikueshmëri të lartë me mbrojtje nga prerjet dhe pantallona  

me mbrojtje nga prerjet 228

Veshje kundër motit dhe veshje funksionale 229

Rroba pune, rripa dhe kapëse 232

Matjet dhe përmasat 234

Çizme sigurie, pa mbrojtje nga prerjet 236 

Çizme për sharrë me zinxhir, pa mbrojtje nga prerjet dhe përmbledhja 237 

Mbrojtje e fytyrës dhe veshëve, mbrojtje e kokës 239

Përmbledhje e mbrojtjes të kokës 242

Mbrojtje e veshëve, syze sigurie dhe doreza pune 244

212 213

14 14



www.stihl.com

Pajisje mbrojtëse personale

2

1

3

4

5

Novator

Më i sigurt me STIHL

Praktik

I thjeshtë

Përshtatje perfekte

Vende të mbrojtjes nga prerjet në veshjet e mbrojtjes 

nga prerjet për sharra me zinxhir

Mdhe të gjeni më shumë informacione për mbrojtjen nga  

prerjet në faqen 268.

Dizajni A Dizajni C

Kategoritë për mbrojtje nga prerjet

Rezistenca nga prerjet/kategoria 0 (=̂  16 m/s*) – – –

Rezistenca nga prerjet/kategoria 1 (=̂  20 m/s*)

Rezistenca nga prerjet/kategoria 2 (=̂  24 m/s*) – – –

Rezistenca nga prerjet/kategoria 3 (=̂  28 m/s*) – – – –
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*   Shpejtësitë e zinxhirit në kushtet e testit nuk mdhe të zbatohen në çdo punë. (Shpejtësia maksimale e një sharre me zinxhir nuk mdhe të përdoret si bazë këtu.)

Pajisjet personale mbrojtëse nuk mdhe të japin mbrojtje absolute nga lëndimet.  As nuk janë si zëvendësim për praktikat e sigurta  

të punës. Prandaj është thelbësore të dini udhëzimet e sigurisë në manualet e përdoruesit për pajisjet personale mbrojtëse dhe  

veglat elektrike si edhe udhëzimet për parandalimin e aksidenteve.

Veshje mbrojtëse për 
punë me motosharrë

  Për punonjësit profesionistë të pyjeve, 

tokës ose pronarët e pyjeve, ose për  

të prerë drutë tuaja të zjarrit  

  Për mbrojtje optimale gjatë punëve  

të pylltarisë

  Të rehatshme për t'u veshur falë  

materialeve novatore dhe punimit  

preciz

1   Më i sigurt me STIHL  

   Siguria e produktit është shumë e rëndësishme për STIHL 

Përdorimi i vendeve të mëdha me materiale fluoreshente 

portokalli dhe elemente reflektues sigurojnë që ju të jeni të 

dukshëm në punë, edhe në kushte me ndriçim të pafavorshëm. 

Zbukurimet rezistente ndaj prerjeve janë ndërtuar në mënyrë 

specifike për çdo veshje për t'u siguruar që edhe veshjet  

më të lehta të japin mbrojtje të shkëlqyer. Produktet tona  

inspektohen në përputhje me kriteret e rrepta të brendshme 

dhe në inspektimet e rregullta të produkteve të kryera nga 

institutet më të sakta të certifikuara evropiane. Për më tepër, 

ne punojmë ngushtë me furnitorët tanë dhe e kontrollojmë 

rregullisht performancën e tyre. 

2   Novator 

  Veshjet tona personale mbrojtëse janë të pajisura me detaje 

dhe materiale ekskluzive të ndërtuara brenda duke pasur në 

mendje përdoruesin. Fibrat tona të forta të teknologjisë së  

lartë janë një shembull perfekt. Ato sigurojnë mbrojtje të  

besueshme kdheër ujit, erës dhe të ftohtit pa rrezikuar ajrosjen. 

Pavarësisht sa shumë punoni, veshjet mbrojtëse STIHL do t'ju 

ndihmojnë t'ia dilni mbanë.  

3   Praktik 

  Teknologjia e doderi nëhme mdhe të gjendet në veshjet tona 

funksionale.  Inxhinierët tanë të rrobave po transformojnë 

vazhdimisht kërkesat e përdoruesve në zgjidhje praktike. Këto 

përfshijnë hapësira ajrimi të përshtatshme sipas individit 

për të dhënë veçoritë më të mira kdheër lagështisë dhe 

copë të përforcuar veçanërisht në pjesët që janë subjekt 

tendosjeje, si për shembull gjunjët dhe bërrylat. 

4   I thjeshtë

  Veshjet mbrojtëse STIHL mdhe të lahen gjithashtu në  

60 gradë, duke e bërë më të lehtë për të hequr njollat e forta 

si shenjat e rrëshirës. Për t'u siguruar që rrobat tona nuk janë 

vetëm të lehta për t'u larë por edhe të dëshirueshme për t'u 

veshur, ne bëjmë testet tona të zgjatura për të kontrolluar për-

dorshmërinë e produkteve tona. Përqendrohemi veçanërisht te 

rehatia e përdoruesit dhe liria e lëvizjes me anë të përdorimit 

të materialeve të 'tendosshme', kemerëve të rehatshëm  

të belit dhe materialit elastik mes këmbëve. Copa e jashtme  

e zgjedhur siguron një nivel shumë të lartë mbrojtjeje UV. 

Cilësia e përshtatshme për lëkurën e materialeve të zgjedhura 

është certifikuar nga standardi Oeko-Tex® 100.

5   Përshtatje perfekte

  STIHL ofron gjithashtu rroba në përmasa përgjysmë dhe të 

bëra sipas trupit. Mdhe të zgjidhni mes prerjeve të rehatshme, 

të ngushta ose sipas formës në varësi të preferencës tuaj 

personale. Kjo siguron që rrobat tona mbrojtëse t'ju përshtaten 

absolutisht në mënyrë perfekte. Veshjet tona premium janë 

ideale për gratë. Ato janë të disponueshme në versione të 

veçanta për gra ose në prerje uniseks (pantallona ADVANCE).  

 Ju lutemi të mbani parasysh se jo të gjitha produktet janë të 

pajisura me veçoritë e renditura këtu. Vetëm funksionet më  

të rëndësishme janë përshkruar në këtë faqe. Mdhe të gjeni  

shpjegime të mëtejshme dhe informacione nga faqja 260 e 

më tej dhe në internet, në adresën www.stihl.com. 
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Xhaketa

Me pjesë të mëdha porto-

kalli me dukshmëri të lartë  

(e ngjashme me EN 471) për 

më shumë siguri. Mansheta të 

rregullueshme, xhepa gjoksi 

me Velcro, xhep telefoni, 

xhepa me dy anë, vrima 

para, zinxhir i izoluar, logo e 

madhe STIHL nga pas.

Ngjyra – jeshile dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat S – XXL 

Nr. i porosisë 0000 883 46..

Ngjyra – antracit dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 49..
 

 

 

 

 

 

Pantallonat

Me shtesa me kontrast. 

Mbrojtje e certifikuar kundër 

prerjeve (EN 381, dizajni A, 

klasi mbrojtës =̂ 20 m/s), rrip 

mesi me kopsa për mbërthim, 

gjunjë të formuar për liri të 

mirë të lëvizjes, xhepa në  

vithe, xhep për metër të  

palosshëm, dy xhepa me  

të çarë.

Ngjyra – jeshile dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat 44 – 64

Nr. i porosisë 0000 883 44..

Ngjyra – antracit dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat 44 – 64

Nr. i porosisë 0000 883 47..

Kominoshet

Me shtesa me kontrast. Me 

mbrojtje të certifikuar kundër 

prerjeve (EN 381, dizajni A, 

klasi mbrojtës 1 =̂ 20 m/s), 

gjunjë të formuar, shtrëngim 

me kopsa anash për rregullim 

individual të gjerësisë, palë 

me butona të mbuluar, xhep 

gjoksi, xhep të vogël, xhep 

për metër të palosshëm,  

dy xhepa me të çarë.

Ngjyra – jeshile dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat 44 – 64a

Nr. i porosisë 0000 883 45..

Ngjyra – antracit dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat 44 – 64a

Nr. i porosisë 0000 883 48..

Veshje mbrojtëse ECONOMY PLUS

Në fillim vini sigurinë, qoftë nëse prisni disa degë apo 

përgatitni drutë e zjarrit për sobën. Veshjet mbrojtëse 

STIHL ECONOMY PLUS janë dizajnuar pikërisht për këtë 

qëllim. Pantallonat me mbrojtje të vërtetuar nga prerjet 

dhe veshjet ofrojnë izolim shumë të mirë ndaj të ftohtit. 

Xhaketa – me pjesë portokalli për shikueshmëri të lartë – 

siguron që punonjësit e tjerë të pylltarisë të jenë gjith-

monë në dijeni për praninë tuaj.

a Gjithashtu e disponueshme në përmasa përgjysmë Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.
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a Gjithashtu e disponueshme në përmasa përgjysmë c E disponueshme në përmasa përgjysmë 98 – 110 dhe 25 – 29
b Gjithashtu e disponueshme me matje

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Xhaketa

Me pjesë të mëdha porto-

kalli me dukshmëri të lartë  

(e ngjashme me EN 471). 

Ngjyrë jeshile dhe portokalli 

për dukshmëri të lartë, 

hapësira ajrimi për ajrosje  

të mirë, bërryla të formuar 

për më shumë liri të lëvizjes, 

mansheta me përmasë të 

rregullueshme me Velcro, 

gjerësi e rregullueshme, 

zinxhir i mbuluar, dy xhepa 

gjoksi, xhep telefoni. 

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 35..

Pantallonat

Pantallona të forta me mbrojtje 

të certifikuar kundër prerjes 

(EN 381, dizajni A, klasi 

mbrojtës 1 =̂ 20 m/s) dhe 

shtesa me kontrast në porto-

kalli me dukshmëri të lartë. 

Ngjyrë jeshile dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë, xhep 

të vogël, xhep për metër të 

palosshëm, dy xhepa me  

të çarë.

Përmasat 44 – 60

Nr. i porosisë 0000 884 65..

Kominoshet

Kominoshe të forta me mbrojtje 

të certifikuar kundër prerjes 

(EN 381, dizajni A, klasi 

mbrojtës 1 =̂ 20 m/s) dhe 

shtesa me kontrast në porto-

kalli me dukshmëri të lartë. 

Ngjyrë jeshile dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë, mbërt-

hime plotësisht elastike, 

mbrojtje e lartë e veshkave, 

rrip mesi me rregullim anash, 

xhep gjoksi me zinxhir, xhep 

të vogël, xhep për metër  

të palosshëm.

Përmasat 40 – 64a

Nr. i porosisë 0000 884 64..

Veshje mbrojtëse STANDARD

Keni një pyll ose një pronë të madhe toke? A është sharra 

me zinxhir pjesë standarde e pajisjeve tuaja? Atëherë 

 duhet t'i dini tashmë dobitë e veshjeve të forta mbrojtëse 

STIHL STANDARD. Këto veshje të rehatshme, kundër ujit 

do t'ju mbajnë ngrohtë kur është ftohtë. Dhe me pantallo-

nat dhe veshjet të pajisura me copë Beaver-Najlon® të 

certifikuar për mbrojtje kundër prerjes dhe me ngjyrë por-

tokalli mbi jeshile me dukshmëri të lartë (brenda pambuk, 

jashtë najlon), ju mund të jeni të sigurt në punë.

Xhaketa

Xhaketë shumë e lehtë, e  

ajrosshme për verë. Ngjyrë 

portokalli, e zezë dhe kaki, 

hapësira ajrimi, shtesa për 

tendosje, bërryla të përforcuar, 

vende reflektuese, katër  

xhepa me zinxhir, xhep i 

brendshëm telefoni.

Përmasat XS – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 92..

Pantallonat

Pantallona shumë të lehta,  

të ajrosshme për verë. Me 

mbrojtje të certifikuar kundër 

prerjes (klasi mbrojtës 1  

=̂ 20 m/s), mansheta porto-

kalli, të zeza dhe ngjyrë kaki, 

elastike për të mbajtur larg 

papastërtitë, hapësira ajrimi 

me zinxhir nga prapa kofshëve, 

pjesë e pasme elastike e 

pantallonave, vende reflek-

tuese, shtesa të tendosshme, 

gjunjë të përforcuar, tre  

xhepa me zinxhir, xhep te 

kofshët/telefoni. 

Përmasat 42 – 60b  c

Nr. i porosisë 0000 883 93..

Veshje mbrojtëse me DYNAMIC VENT

Kur godet dielli i verës dhe flladi i pyllit është zhdukur, kjo 

është koha kur puna e pylltarisë është më e vështirë. Të 

bëra prej cope të lehtë, të ajrosshme, veshjet mbrojtëse 

të ngushta STIHL DYNAMIC VENT janë bërë veçanërisht 

për këto lloje kushtesh. Hapësirat e ajrimit në xhaketë dhe 

pantallona lejojnë që ajri i freskët, i ftohtë të qarkullojë. 

Shtesat elastike të tendosshme në pantallona sigurojnë 

gjithashtu që të jenë të rehatshme për t'u veshur.

E RE E RE
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Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Xhaketa

Me pjesë të mëdha porto-

kalli me dukshmëri të lartë  

(e ngjashme me EN 471). 

Ngjyrë antraciti dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë, jakë  

e butë, shtesë e tendosshme 

e rehatshme nga pas, bërryla 

të formuar, rripa mesi elastikë, 

ajrosje e mirë me zinxhirë  

ajrimi nën krahët, katër  

xhepa praktikë.

Përmasat XS – XXXLa

Nr. i porosisë 0000 885 09..

Pantallonat

Me mbrojtje të certifikuar 

kundër prerjeve (e disponue-

shme me EN 381, dizajni A,  

klasi mbrojtës 1 =̂ 20 m/s dhe 

klasi mbrojtës 2 =̂ 24 m/s . 

Ngjyrë antraciti dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë, gjunjë 

të formuar dhe të përforcuar 

dy herë, ana e parme e bërë 

prej materiali të fortë, të ajro-

sshëm dhe rezistent Beaver 

Extreme. 

Klasi i mbrojtjes 1 (=̂ 20 m/s)  

Përmasat 46 – 60 

Nr. i porosisë 0000 885 03..

Klasi i mbrojtjes 2 (=̂ 24 m/s)  

Përmasat XS – XXL 

Nr. i porosisë 0000 885 06..

Kominoshet

E disponueshme me mbroj-

tje të certifikuar kundër  

prerjeve (EN 381, dizajni A  

dhe C, klasi i mbrojtjes  

1 =̂ 20 m/s).  Ngjyrë antraciti 

dhe portokalli me shikue-

shmëri të lartë, gjunjë të  

formuar dhe të përforcuar  

dy herë, bërë prej materiali 

të fortë, të ajrosshëm dhe  

rezistent Beaver Extreme.  

 Përmasat 44 – 64a  b

Nr. i porosisë 0000 885 04.. 

 Përmasat S – XXLa

Nr. i porosisë 0000 885 05..

Veshje mbrojtëse DYNAMIC

Kushdo që punon me sharrë me zinxhir çdo ditë, e di 

vlerën e lirisë maksimale të lëvizjes dhe mbrojtjes të  

fortë profesionale. Dhe me veshjet e ngushta mbrojtëse 

STIHL DYNAMIC i merr të dyja. Falë shtesave elastike 

dhe bërrylave e gjunjëve të formuar, ato përshtaten  

sipas lëvizjeve tuaja pa ju penguar. Zinxhirët e ajrimit  

në xhaketë dhe pantallona rregullojnë temperaturën.  

Me material rezistent, janë gjithashtu ideale për të  

punuar në ferra gërvishtëse.

a Gjithashtu e disponueshme me matje c E disponueshme në përmasa përgjysmë 98 – 106 dhe 25 – 30
b Gjithashtu e disponueshme në përmasa përgjysmë

Xhaketa

Shumë elastike, të rehatshme 

dhe të ajrosshme. Xhep i  

jashtëm me zinxhir, xhep  

telefoni, dy xhepa të bren-

dshëm, zinxhiri para, rresht 

tjetër me perçina, mansheta 

të rregullueshme, elastike.

Ngjyra – antracit dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 87..

Ngjyra - e zezë dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë,  

përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 77..

Pantallonat

Shumë elastike, të rehatshme 

dhe të ajrosshme. Me mbrojtje 

të certifikuar kundër prerjeve 

(EN 381, dizajni A, klasi 

mbrojtës 1 =̂ 20 m/s), mbrojtje 

kundër ferrave dhe shiut falë 

materialit ACTION ARCTIC 

nga para këmbëve të pan-

tallonave, xhepa të vegjël  

me zinxhirë, xhep në kofshë, 

xhep i dyfishtë për vegla, 

xhep telefoni.  

Ngjyra – antracit dhe e zezë, 

përmasat 46 – 60 a c

Nr. i porosisë 0000 885 46..

Ngjyra – e zezë dhe e zezë, 

përmasat 46 – 60 a c

Nr. i porosisë 0000 885 47..

Pantallonat ADVANCE janë 

gjithashtu të disponueshme  

pa mbrojtje kundër prerjeve 

(shiko faqen 232).

Veshje mbrojtëse e ADVANCE

Punonjësit profesionistë të pylltarisë kryejnë punë të  

vështira fizike çdo ditë. Jashtë në pyje ka rëndësi çdo 

gram i vetëm i veglave, pajisjeve dhe veshjeve mbrojtëse. 

Këtu është vendi ku vijnë në ndihmë veshjet mbrojtëse të 

STIHL ADVANCE. Gjashtë shtresa me vata të teknologjisë 

të lartë kundër prerjeve e bëjnë materialin 20 % më të 

lehtë se pantallonat e zakonshme me mbrojtje kundër 

prerjeve. Shtresa e jashtme dinamike Schoeller® është 

shumë elastike dhe e ajrosshme, duke ofruar rezistencë  

të besueshme dhe afatgjatë kundër ujit.

220 221

14 14



www.stihl.com

Pajisje mbrojtëse personale

a Gjithashtu e disponueshme me matje
b E disponueshme në përmasa përgjysmë 98 – 106 dhe 25 – 30

Xhaketa

I lehtë, shumë elastik dhe i 

ajrosshëm. Në një ndërtim 

modern me vende të mëdha 

me portokalli me dukshmëri 

të lartë (të ngjashme me  

EN 471), antraciti, ngjyrë  

antraciti, e zezë dhe portokalli 

me dukshmëri të lartë, bërryla 

të formuar dhe të përforcuar, 

 ajrim i sqetullave, rregullim  

i gjerësisë të belit, mëngë 

Velcro, jakë e butë, xhepa të 

ndryshëm me zinxhir.

Përmasat XS – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 86..

Pantallonat

Të forta, shumë elastike dhe të 

ajrosshme. Ngjyrë antraciti dhe 

e zezë, me mbrojtje të certifikuar 

kundër prerjeve (EN 381, dizajni 

A, klasi mbrojtës1 =̂ 20 m/s). 

Gjashtë shtresa vatash të tek-

nologjisë të lartë me mbrojtje 

kundër prerjeve e bëjnë  

materialin 20 % më të lehtë  

se pantallonat e zakonshme 

me mbrojtje kundër prerjeve, 

gjunjë të formuar dhe të për-

forcuar dy herë, mbrojtje nga 

para dhe pas kundër ferrave 

dhe shiut falë materialit  

ACTION ARCTIC,xhepa praktikë.

Përmasat 46 – 60 a b 

Nr. i porosisë 0000 883 55..

Kominoshet

Të forta, shumë elastike dhe 

të ajrosshme. Ngjyrë antraciti 

dhe e zezë, me mbrojtje të 

certifikuar kundër prerjeve  

(EN 381, dizajni A, klasi 

mbrojtës 1 =̂ 20 m/s). Gjashtë 

shtresa vatash të teknologjisë 

të lartë me mbrojtje kundër 

prerjeve e bëjnë materialin 

20 % më të lehtë se pantallonat 

e zakonshme me mbrojtje 

kundër prerjeve, gjunjë të 

 formuar dhe të përforcuar  

dy herë, mbrojtje nga para  

dhe pas kundër ferrave dhe 

shiut falë materialit ACTION  

ARCTIC, xhepa praktikë.

Përmasat 46 – 60 a b

Nr. i porosisë 0000 883 56..

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Veshje mbrojtëse ADVANCE PLUS

Për profesionistët që kërkojnë vetëm pajisje të cilësisë 

më të lartë. Falë materialit me fibër speciale, veshjet 

mbrojtëse ADVANCE PLUS janë të pajisura me vata 

shumë të lehta me mbrojtje kundër prerjeve. Materiali 

kundër grisjeve nga Schoeller®-dryskin është shumë 

 rezistent ndaj ujit dhe elastik. Gjunjët dhe bërrylat janë 

përforcuar me material të fortë kundër grisjeve. Falë 

prerjes së tij uniseks, kjo veshje është gjithashtu ideale 

për gratë.

Kominoshet

Shumë elastike, të rehatshme 

dhe të ajrosshme. Me mbrojtje 

të certifikuar kundër prerjeve 

(EN 381, dizajni A, klasi 

mbrojtës 1 =̂ 20 m/s). Mbërt-

hime të gjera ekstra për  

një përshtatje të sigurt, të 

ngushtë, mbrojtje kundër 

ferrave dhe shiut falë materialit 

Action Arctic nga para 

këmbëve të pantallonave, 

xhep i vogël, xhep në gjoks 

me zinxhir, xhep në kofshë, 

xhep i dyfishtë për vegla, 

xhep telefoni. 

Ngjyra – antracit dhe e zezë, 

përmasat 46 – 60 a b

Nr. i porosisë 0000 885 41..

Ngjyra – e zezë dhe e zezë, 

përmasat 46 – 60 a b

Nr. i porosisë 0000 885 42..

ACTION ARCTIC është 

një material i teknologjisë 

të lartë, kundër motit nga 

Skandinavia i cili është 

kundër ujit (matur me 

vlerësimin e tij kundër ujit 

në mm) dhe i ajrosshëm. 

Përputhet me EN 343 

klasi 3 – i cili është klasi 

më i mirë që mund të 

ketë një material. Për më 

tepër, materiali ofron 

mbrojtje të shkëlqyer 

kundër gërryerjeve  

dhe ferrave.

222 223
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Pajisje mbrojtëse personale

Xhaketa dhe pantallonat ADVANCE X-FLEX

Kombinimi i dizajnit të mirë, përshtatjes së shkëlqyer, 

ajrosjes, rezistencës ndaj ujit dhe elasticitetit e të xhake-

tave ADVANCE X-FLEKS e bëjnë zgjedhjen ideale për 

çdo aktivitet fizik nën temperatura të ulëta. Xhaketa 

 vishet më së miri me cilëndo nga pantallonat mbrojtëse 

në gamën e ADVANCE, në veçanti me ADVANCE  

X-FLEKS. Këto pantallona të lehta por përsëri elastike 

dhe shumë të forta me mbrojtje kundër prerjeve janë 

perfekte për pylltarët. 

Xhaketë ADVANCE X-SHELL

Krijuar dhe prodhuar nga Schoeffel ekskluzivisht për STIHL. Shumë 

elastike, thahen shpejt dhe të ngrohta. Pjesët funksionale: pjesët e 

zeza janë rezistente ndaj ujit dhe të ajrosshme, pjesët me ngjyrë 

janë kundër ujit dhe të ajrosshme. Me xhep gjoksi, xhep të  

brendshëm dhe mbrojtje kundër grisjes në shpatulla. Testi i  

KWF për Vlerën e Doderi nëë në pritje. 

Versioni për burra

Versioni me xhep në krah dhe 

materiale reflektuese.

Ngjyra – e zezë/portokalli me 

dukshmëri të lartë,  

përmasat XS – XXL

Nr. i porosisë 0088 579 00..

Versioni me dy xhepa anësorë. 

Perfekt në kombinim me  

pantallonat mbrojtëse MULTI- 

PROTECT dhe 3PROTECT..

Ngjyra – ngjyrë bari/e zezë   

përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0088 579 01..

Versioni për gra

Versioni me xhep në krah dhe 

materiale reflektuese.

Ngjyra – e zezë/portokalli me 

dukshmëri të lartë, 

përmasat S – L

Nr. i porosisë 0088 579 04..

Versioni me dy xhepa anësorë. 

Perfekt në kombinim me  

pantallonat mbrojtëse MULTI- 

PROTECT.

Ngjyra – ngjyrë bari/e zezë   

përmasat S – L

Nr. i porosisë 0088 579 05..

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Pantallonat  

ADVANCE  

X-FLEX

Të bëra prej materialit  

AVERTIC™ pro lite me mbroj-

tje kundër prerjeve (dizajni A, 

klasi mbrojtës 1 =̂ 20 m/s). 

krijuar ekskluzivisht për STIHL. 

Gjashtë shtresa vatash e 

bëjnë këtë material 20 %  

më të lehtë se materialet e 

përdorura në rrobat ADVANCE 

dhe ADVANCE PLUS. Ngjyrë 

e zezë dhe portokalli me  

dukshmëri të lartë, ndërtim i 

veçantë i prehrit për liri të 

lëvizjes, material i jashtëm 

jashtëzakonisht i fortë, elastike 

dhe të ajrosshme, mbrojtje 

gjunjësh elastike dhe kundër 

ujit, rezistencë ndaj ferrave 

dhe ujit në pjesën e poshtme 

të këmbëve, rezistente ndaj 

 papastërtive, zinxhirë të 

gjatë ajrimi në pjesën e 

 pasme të këmbëve. Testi i 

KWF për Vlerën e Doderi 

nëë në pritje.

Përmasat XS – XXL a b

Nr. i porosisë 0088 342 01..

E RE
E disponueshme 

nga  

pranvera e vitit 

2014!

a Gjithashtu e disponueshme me matje
b Gjithashtu e disponueshme me këmbë 6 cm më të gjata në përmasa S + 6 (numër që mbaron me = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)

E RE

E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!

E disponueshme nga  
pranvera e vitit 2014!
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Pajisje mbrojtëse personale

  

ECONOMY PLUS

Xhaketë
0000 883 46.. 

0000 883 49..

Copa e jashtme: 

 65 % Poliestër 

 35 % Pambuk

Portokalli: 

 85 % Poliestër 

 15 % Pambuk

– 0,6

++ – – 80 ++ + – –

– – – –
Jeshile/Portokalli me dukshmëri

Aantracit/Portokalli me dukshmëri
RF – –

Pantallona
0000 883 44.. 

0000 883 47..
9 1,3 – 1 Dizajni A

Jeshile/Portokalli me dukshmëri

Aantracit/Portokalli me dukshmëri
RF – –

Kominoshe
0000 883 45.. 

0000 883 48..
9 1,4 – – – 1 Dizajni A

Jeshile/Portokalli me dukshmëri

Aantracit/Portokalli me dukshmëri
RF –

STANDARD

Xhaketë 0000 883 35..
Copa e jashtme:

 50 % Pambuk

 50 % Poliamid

Portokalli:   

 70 % Poliestër

30 % Pambuk

– 0,6

+++ ++ – 80 +++ + –

– – – – Jeshile/Portokalli me dukshmëri CF – –

Pantallona 0000 884 65.. 9 1,3 – – – 1 Dizajni A Jeshile/Portokalli me dukshmëri CF – –

Kominoshe 0000 884 64.. 9 1,4 – – – 1 Dizajni A Jeshile/Portokalli me dukshmëri CF –

DYNAMIC 

DYNAMIC VENT                   
Xhaketë  E RE  0000 883 92..

Copa e jashtme: 

 100 % Poliestër 

Portokalli:

 70 % Poliestër

30 % Pambuk

– 0,6

++ + – 40 – +++   

(Pjesërisht)

– – – –
Portokalli me dukshmëri/ 

Zezë/Kaki
– RF – –

Pantallona   E RE  0000 883 93.. 8 1,4 1 Dizajni A
Portokalli me dukshmëri/ 

Zezë/Kaki
– RF c

DYNAMIC Xhaketë 0000 885 09..
Copa e jashtme: 

 70 % Poliamid

 30 % Pambuk

Portokalli: 

70 % Poliestër

30 % Pambuk

– 0,7

++ ++ – 80 + ++   

(Pjesërisht)

– – – –
Aantracit/ 

Portokalli me dukshmëri
RF –

Pantallona
0000 885 03.. 

0000 885 06..

8

8

1,4

1,5

 

–

1 

2
Dizajni A

Aantracit/ 

Portokalli me dukshmëri
RF – –

Kominoshe
0000 885 04..

0000 885 05..

8

8

1,5

1,9
– – – 1

Dizajni A 

Dizajni C

Aantracit/ 

Portokalli me dukshmëri
RF

–

ADVANCE

Xhaketë ADVANCE
0000 883 87.. 

0000 885 77..

ADVANCE: 
Copa e jashtme: 
 93 % Poliamid
 7 % Elastan

ADVANCE PLUS: 
Copa e jashtme: 
90 % Poliamid
10 % Elastan

ADVANCE  
X-SHELL: 
Portokalli, Bari:  
 83 % Poliestër
13 % Poliuretan
  4 % Elastan

ADVANCE  
X-FLEX: 
Copa e jashtme:  
 89 % Poliestër
11 % Elastan

ADVANCE,  
ADVANCE PLUS:  
Portokalli: 
89 % Poliestër
11 % Elastan

– 0,7 ++ +++ 40+ – + ++ – – – – –
Aantracit/Portokalli me dukshmëri 

Zezë/Portokalli me dukshmëri
SF – –

Xhaketë ADVANCE PLUS 0000 883 86.. – 0,8 +++ +++ 40+ – + +++ – e – –
Anthrazit/Zezë/ 

Portokalli me dukshmëri
SF – –

Xhaketë ADVANCE X-SHELL  E RE   

Versioni për burra

0088 579 00.. 

0088 579 01..
– 0,7 +++ +++ 40+ – +++ ++ – – – – – – –

Portokalli me dukshmëri/Zezë 

Bari/Zezëd

f

–
SF – –

Xhaketë ADVANCE X-SHELL  E RE   

Versioni për gra

0088 579 04.. 

0088 579 05..
– 0,6 +++ +++ 40+ – +++ ++ – – – – – – –

Portokalli me dukshmëri/Zezëd 

Bari/Zezëd

f

–
SF – –

Pantallona ADVANCE
0000 885 46.. 

0000 885 47..
6 1,1 ++ +++ 40+ – + ++ – – 1 Dizajni A

Anthrazit/Zezë 

Zezë/Zezë
SF g

Pantallona ADVANCE PLUS 0000 883 55.. 6 1,2 +++ +++ 40+ – + +++ – – 1 Dizajni A Anthrazit/Zezë SF g

Pantallona ADVANCE X-FLEX  E RE  d 0088 342 01.. 6 1,3 +++ +++ 40+ – + +++ 1 Dizajni A Zezë/Portokalli me dukshmëri f SF h

Kominoshe ADVANCE
0000 885 41.. 

0000 885 42..
6 1,3 ++ +++ 40+ – + ++ – – – 1 Dizajni A

Anthrazit/Zezë 

Zezë/Zezë
SF g

Kominoshe ADVANCE PLUS 0000 883 56.. 6 1,3 +++ +++ 40+ – + +++ – – – 1 Dizajni A Anthrazit/Zezë SF g
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 E disponueshme – E padisponueshme + Mirë ++ Shumë mirë +++ Shkëlqyer Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

a Afërsisht c E disponueshme në përmasa përgjysmë 98 – 110 dhe 25 – 29 f Në pritje
b  Ju lutem përdorni kllapat me kapëse për 

modelet pa butona

d E disponueshme nga pranvera e vitit 2014! g E disponueshme në përmasa përgjysmë 98 – 106 dhe 25 – 30

e Me përshtatje të gjerësisë të belit h  Gjithashtu e disponueshme me këmbë 6 cm më të gjata në  

përmasa S + 6 (numër që mbaron me = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)
226 227
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3
2

  

Veshje me shikueshmëri  
të lartë me mbrojtje nga 
prerjet dhe pantallona me 
mbrojtje nga prerjet

  Xhaketa me mbrojtje nga prerjet për punët 

me sharrë me zinxhir sipër nivelit të brezit 

  Rroba me dukshmëri të lartë për përdorim 

në vende të ngushta ose në kushte të  

këqija moti 

  Pantallona me mbrojtje nga prerjet që  

janë të lehta për t'u veshur mbi rrobat  

e punës për punë të rastësishme me 

sharrë me zinxhir 

Xhaketë ADVANCE 

me mbrojtje kundër 

prerjeve

Copë shumë elastike me 

 material të tendosshëm. Dy 

xhepa gjoksi me mbrojtje 

tjetër kundër prerjeve në 

pjesën e stomakut, EN 381. 

Klasi mbrojtës 0 (=̂  16 m/s).

Ngjyra – jeshile/portokalli, 

përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 49..

Klasi mbrojtës 1 (=̂  20 m/s).

Ngjyra  Aantracit/Portokalli 

përmasat S – XXLa

Nr. i porosisë 0000 885 48..

Xhaketë për sharrë 

me zinxhir me  

dukshmëri të lartë

Me mbrojtje kundër prerjeve 

në gjoks, shpatulla dhe 

krahë. Ngjyrë portokalli me 

dukshmëri të lartë, 85 % 

 poliestër, 15 % pambuk, dy 

xhepa në gjoks, me rripa 

 reflektues dhe ngjyrë me 

dukshmëri të lartë, copa e 

jashtme dhe rripat reflek-

tues sipas EN 471, EN 381, 

klasi mbrojtës 1 (=̂  20 m/s).

Përmasat 48 – 64

Nr. i porosisë 0000 885 75..

3
2

Cut-protection jacket

Dy xhepa gjoksi me palosje 

dhe kopsë. Ngjyrë portokalli 

me dukshmëri të lartë, xhep i 

brendshëm në gjoks djathtas, 

kopsa të parme të mbuluara, 

mansheta mëngësh me kop-

sa, rripa reflektues, EN 471.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 26..

Kominoshe me mbrojtje 

kundër prerjeve dhe 

me dukshmëri të lartë

Me rripa reflektues dhe ngjyrë 

me dukshmëri të lartë. Ngjyrë 

portokalli me dukshmëri të lar-

të, 85 % poliestër, 15 % pam-

buk, ajrim në pjesën e bren-

dshme të kofshës, EN 471  

dhe EN 381, klasi mbrojtës 1 

(=̂  20 m/s), dizajni A.

përmasat 44 – 64a

Nr. i porosisë 0000 884 69..

a  Gjithashtu e disponueshme me matje

3
2

Pantallona mbrojtëse 

PROTECT471 për 

sharrë pastruese

Për të punuar në shinat e  

trenave dhe në rrugë. Ngjyrë 

portokalli me dukshmëri të 

lartë, EN 471, material i  

jashtëm i fortë, mbrojtje e 

jashtme e  ajrosshme, rripa  

reflektues dhe hapësira të 

gjata ajrimi nga pas, rripa për 

mbrojtëse pantallonash për 

sharrat e  pastrimit. Regjistruar 

si një  patentë, mbrojtësja  

e këmbëve për sharrën  

pastruese për punë ekstreme 

mund të futet brenda xhepave 

të këmbës. Të disponueshme 

si mbrojtëse pantallonash për 

sharra  pastrimi dhe pantallona 

mbrojtëse për sharra pastrimi, 

shiko faqen 233.

Përmasat 44 – 60

Nr. i porosisë 0000 888 61..

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Mbulim në të gjithë 

këmbët për mbrojtje 

kundër prerjeve

Të rregullueshme individua-

lisht për shumë përdorues. 

Gjatësi e rregullueshme,  

EN 381, klasi mbrojtës 1  

(=̂  20 m/s), dizajni C.

Ngjyrë portokalli me dukshmëri 

të lartë, 85 % poliestër, 15 % 

pambuk, copa e jashtme dhe 

rripat reflektues sipas EN 471.

Përmasat S – M (46 – 52)

Nr. i porosisë 0000 884 0868

Përmasat L – XL (54 – 60)

Nr. i porosisë 0000 884 0869

Përmasat XXL (62 – 64)

Nr. i porosisë 0000 884 0879

Mbulim në të gjithë 

këmbët për mbrojtje 

kundër prerjeve

Ngjyra – jeshile,  

50 % Pambuk, 50 % Najlon.

Përmasat S – M (46 – 52)

Nr. i porosisë 0000 884 0858

Përmasat L – XL (54 – 60)

Nr. i porosisë 0000 884 0859

Përmasat XXL (62 – 64)

Nr. i porosisë 0000 884 0855

Mbrojtje kundër  

prerjeve përpara

Të rregullueshme individualisht 

për shumë përdorues Ngjyrë 

jeshile, 50 % pambuk, 50 % 

najlon, gjatësi e rregullueshme, 

rripa sintetikë, rrip mesi i inte-

gruar, EN 381, klasi mbrojtës 

(=̂  20 m/s), dizajni A.

Përmasat S – M (46 – 52)

Nr. i porosisë 0000 884 0856

Përmasat L – XL (54 – 60)

Nr. i porosisë 0000 884 0857

Ngjyra – blu, 65 % Poliestër,  

35 % Pambuk.

Përmasat S – M (46 – 52)

Nr. i porosisë 0000 885 0858

Përmasat L – XL (54 – 60)

Nr. i porosisë 0000 885 0859

E disponueshme në të  

bërë sipas trupit

Veshje kundër motit dhe 
veshje funksionale

  Mbrojtja më e mirë kundër shiut,  

erës dhe borës 

  Veshje të lehta për t'u veshur me  

mbrojtje kundër prerjeve

  Rroba të ajrosshme, funksionale dhe  

ideale për punë të lodhshme fizike 

  Largim i lagështisë nga brenda jashtë

PLEASE TRANSLATE!!!

14 14
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Veshje ADVANCE 

kundër motit 

E bërë prej materiali shumë të 

vështirë për të fortë, bi-elastik 

me ngjyrë Antraciti dhe porto-

kalli, shumë i përkulshëm,  

shumica e tegelave të ngjitura.

Xhaketa 

Me kapuç dhe hapësira  

ajrimi nën bashkimin e  

shpatullave.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 54..

Pantallona 

Me zinxhirë në tegela, duke i 

bërë pantallonat të lehta për 

t'u veshur mbi çizme. 

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 55..

Bluzë LOGGER

Fibrat speciale ACTIVE 

COTTON largojnë lagështinë 

nga trupi: dizajni i sofistikuar 

siguron që lagështia të 

nxirret jashtë. Ka fibra rezi-

stente ndaj ujit nga brenda 

dhe fibra që thithin ujin nga 

jashtë. Neutrale ndaj erës 

dhe shumë të rehatshme për 

t'u veshur. Damarët e she-

shtë nuk lejojnë fërkimet. 

Ngjyrë portokalli dhe antraci-

ti, jakë e prerë, Oeko-Tex® 

Standard 100.

Përmasat S

Nr. i porosisë 0000 883 0219

Përmasat M

Nr. i porosisë 0000 883 0220

Përmasat L

Nr. i porosisë 0000 883 0221

Përmasat XL

Nr. i porosisë 0000 883 0222

Përmasat XXL

Nr. i porosisë 0000 883 0223

Bluzë  

DYNAMIC  

Mag Cool

Me grafikë MS 661 C-M  

Shumë funksionale, largon 

lagështinë nga trupi, e  

ajrosshme, thahet shpejt,  

neutrale ndaj erës. 

Ngjyrë e zezë, grafikë në 

ngjyrë argjendi.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0088 302 00..

Ngjyrë portokalli me duk-

shmëri të lartë, grafikë në të 

zezë.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0088 302 01..
 

 

Veshje ADVANCE 

funksionale

Bluzë me mëngë të gjata 

Zinxhir dhe lake në gishta, 

vata të trashura në shpatulla, 

bërryla dhe poshtë krahëve. 

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 888 60..

Të brendshme

Shumë elastike Ngjyra – gri, 

98 % Poliestër, 2 % Lycra.

Jelek me mëngë të shkurtra  

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 82..

Jelek me mëngë të gjata  

(nuk është në figurë) 

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 83..

Veshje ADVANCE 

funksionale

Të bëra veçanërisht për 

punë jashtë. Ngjyrë e zezë, 

vende me qepje pa tegela 

për një përshtatje të mirë 

dhe temperaturë optimale  

të trupit, trajtim shumë i mirë 

i lagështisë, thahet shpejt 

falë materialeve të ndryshme 

kundër ujit ose që thithin  

ujin nga brenda dhe jashtë, 

jone argjendi anti-bakteriale. 

Veshje për sharrë me zinxhir, 

e qepur në të gjitha pjesët.

Bluzë me mëngë të shkurtra   

Me jakë të prerë. 

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0088 585 00..

Jelek ADVANCE  

me push

Për vjeshtë dhe dimër. Ngjyrë 

antraciti dhe portokalli, shu-

më i ngrohtë, bllokon ajrin 

për ruajtje maksimale të 

ngrohtësisë, brendësi shumë 

e butë, pa mëngë, jakë e lar-

të, dy xhepa anësorë, mbroj-

tje optimale në temperatura 

të ftohta, largim i shkëlqyer i 

lagështisë.  

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 81..

Çorape me push

Material i butë. Ngjyrë blu e 

errët, mbron këmbët tuaja  

në temperatura të ftohta kur 

punoni jashtë në dimër.    

Përmasat 38/39

Nr. i porosisë 0000 884 1005

Përmasat 40/41

Nr. i porosisë 0000 884 1006

Përmasat 42/43

Nr. i porosisë 0000 884 1007

Përmasat 44/45

Nr. i porosisë 0000 884 1008

Përmasat 46/47

Nr. i porosisë 0000 884 1009

Veshje RAINTEC 

kundër motit

Me tegela të ngjitura dhe 

zinxhirë kundër ujit. Ngjyrë  

e zezë dhe portokalli me  

dukshmëri të lartë, rripa  

reflektues, EN 343 klasi 3 

(klasa më e lartë) në aftësitë 

e ajrimit: RET < 18 m2 

PA/W, ezistenca ndaj ujit:  

≥ 13.000 Pa.

Xhaketa 

Të çara të gjata ajrimi nën 

krahët, vende të mëdha me 

ngjyrë portokalli me duk-

shmëri të lartë, logo e mad-

he reflektuese STIHL nga 

pas, jakë e butë e rregullue-

shme, kapuç i palosshëm me 

rrip.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 11..

Pantallona 

Zinxhirë ajrimi në kofshë, 

zinxhir anësor që i bën pan-

tallonat më të lehta për t'u 

veshur, hapësirat e ajrimit në 

vithe japin mundësi për të 

përdorur pantallonat e 

punës, material ACTION 

ARCTIC i provuar me rezi-

stencë kundër ferrave në 

vendet më të prekshme, 

xhep praktik në kofshë.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 10..

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

Të brendshme termale  

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 885 84..

Pantallonat   

Zona funksionale termale në 

fund dhe prapa këmbëve, 

vata të trashura në gjunjë 

dhe kërcinj.  

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 888 59..

E RE

E RE

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Veshjet tona funksionale ju mbrojnë në temperatura të ftohta 

duke larguar lagështinë nga lëkura duke u siguruar që të 

mbetet e thatë. Falë prerjes ergonomike dhe zonave funksio-

nale, veshjet funksionale ADVANCE përshtaten në mënyrë të 

rehatshme me trupin tuaj dhe sigurojnë largim më të mirë të 

lagështisë. Teknologjia me jone argjendi neutralizon erërat e 

pakëndshme në mënyrë që rrobat tuaja funksionale të mbe-

ten të pastra më gjatë. Për më tepër, teknologjia e qepjes të 

sheshtë parandalon fërkimet me trupin tuaj. Kjo i bën rrobat 

edhe më të rehatshme për t'u veshur.

ACTIVE  

COTTON

230 231
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Pajisje mbrojtëse personale

Xhaketë me push

Për të punuar jashtë në 

dimër. Shumë e ngrohtë, 

bllokon ajrin për ruajtje  

maksimale të ngrohtësisë, 

brendësi shumë e butë,  

dizajn modern, prerje pas 

trupit, mbrojtje optimale  

në temperatura të ftohta, 

material më i hollë funksio-

nal në sqetulla, jakë e lartë, 

dy xhepa anësorë, lake  

gishtash në mansheta.  

ADVANCE 

Ngjyrë antraciti dhe portokalli

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 79..

COMFORT 

Ngjyrë – jeshile dhe e zezë.

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 78..

Rroba pune, rripa  
dhe kapëse

  Për një ambient pune të sigurt  

dhe të rehatshëm

 Rehati e shkëlqyer për përdoruesin 

  Dizajn i cilësisë të lartë i pajisur  

me veçori ekstra

Pantallona ADVANCE 

me mbrojtje kundër 

prerjeve

Pantallona pune gjysmë-elasti-

ke, optimale për punë të ngji-

tjeve në lartësi. Ngjyrë antraciti 

dhe portokalli, copë e jashtme 

Schoeller® shumë elastike, 

93 % poliamid, 7 % elastan, 

përforcuar nga brenda 

këmbës, ndenjëses, para gjurit, 

mbrojtje e lartë e veshkave, 

xhep në kofshë me xhep tele-

foni, xhepa me palosje dhe 

xhepa të vegjël me zinxhirë. 

Përmasat 46 – 60

Nr. i porosisë 0000 885 43..

Pantallona mbrojtëse 

PROTECT për sharrë 

pastruese

Të ajrosshme me mbrojtje 

kundër goditjeve. Ngjyrë jeshi-

le, hapësira të gjata ajrimi nga 

pas, lake për mbrojtëse pan-

tallonash të sharrave pastrue-

se, shumë xhepa praktikë.  

Të disponueshme gjithashtu 

në ngjyrë portokalli me duk-

shmëri të lartë. Shiko PRO-

TECT471 në faqen 229. 

Aksesorët që përshtaten: 

mbrojtëse pantallonash për 

sharrat e pastrimit dhe pan-

tallona mbrojtëse për sharrat  

e pastrimit.

Përmasat XS – XXL

Nr. i porosisë 0000 888 62..

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:  

Shiko grafikun e përmasave në faqen 234 për përmasën e duhur.

a  Gjithashtu e disponueshme me këmbë 6 cm më të gjata në përmasa  

S + 6 (numër që mbaron me = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)

Xhaketë ECONOMY 

PLUS

Me pjesë të mëdha portokalli 

me dukshmëri të lartë (e 

ngjashme me EN 471) për 

më shumë siguri. Ngjyra je-

shile dhe portokalli me duk-

shmëri të lartë, manshetat të 

rregullueshme individualisht, 

hapësirat e ajrimit nga para, 

zinxhirë të mbuluar, xhep me 

Velcro, xhep telefoni, dy  

xhepa anësore, logoja e  

madhe STIHL nga prapa xha-

ketës plotësojnë në mënyrë 

perfekte gamën PROTECT.   

Përmasat S – XXL

Nr. i porosisë 0000 883 46..

Pantallona mbrojtëse 

3PROTECT për  

përdorim me prerës 

shkurresh

Me funksionalitet  

tresh: siguron mbrojtje kundër 

goditjeve si edhe rezistencë 

ndaj ferrave dhe ujit. Ngjyrë 

torfë, përmbajtje e lartë pambu-

ku, 18% tendosje e fortë, copë 

e jashtme me pamje antike, 

 ajrim i shkëlqyer, zinxhirë ajrimi 

nga prapa kofshëve, dy xhepa 

në vithe me zinxhirë, xhep i 

 pasmë dhe xhep për metër në 

të djathtë, xhep në kofshë me 

xhep të integruar telefoni në të 

majtë. Të disponueshme si op-

sionale: mbrojtëse pantallonash 

për sharra pastrimi, pantallona 

mbrojtëse për sharra pastrimi 

dhe mbrojtëse gjunjësh.

Përmasat 44 – 64

Nr. i porosisë 0000 884 94..

Mbrojtëse gjunjësh 

Për 3PROTECT dhe MULTI-

PROTECT. Për t'u futur në 

 xhepat me vata gjunjësh, 

plotësojnë BS EN 14404, të 

pajtueshme me xhepat e gju-

njëve të të gjitha pantallonave 

standarde të punës.

Nr. i porosisë 0000 884 1595

Mbrojtëse pantallo-

nash për sharra 

pastrimi

Për të gjitha pantallonat e 

sharrave të pastrimit dhe  

makinave prerëse të gardhe-

ve. Mbrojtëse pantallonash 

elastike me Velcro elastike, 

parandalojnë fërkimet nga 

shtrëngimi, të përshtatshme 

për të gjitha përmasat.

Nr. i porosisë 0000 884 1593
 

 

 

 

Mbrojtje e këmbëve 

për sharrat e pastrimit

Für alle FS- dhe HS-Hosen.  

50 cm lang, zum Patent an-

gemeldeter atmungsaktiver 

Zusatz-Prallschutz für extre-

me Einsätze, zum Einschie-

ben in die innen liegende Be-

intasche. 

Nr. i porosisë 0000 884 1594

Pantallona mbrojtëse 

për makinat  

prerëse të  

gardheve

Në pritje të patentës. 65 cm 

të gjata, mbrojnë kundër prer-

jeve dhe lëndimeve të gjurit 

me makinat prerëse të gar-

dheve. Shumë të efektshme, 

material i veshur me mbrojtje 

kundër prerjeve i bashkuar me 

një shtresë të poshtme të 

fortë, të lëmuar dhe të ajro-

sshme (mbrojtje nga pickimet).  

Nr. i porosisë 0000 885 8700

Pantallona mbrojtëse 

MULTI-PROTECT  

për makinë prerëse 

gardhesh

Ideale për punë të prerjes së 

gardheve. Ngjyrë torfë, tre 

xhepa mbrojtës: për pantallo-

nat mbrojtëse të makinës 

prerëse të gardheve, pantallo-

na mbrojtëse për sharra 

 pastrimi dhe mbrojtëse gju-

njësh, materiali i tendosshëm 

siguron liri të mirë të lëvizjes, 

gjunjë me mbrojtje kundër ujit 

dhe vende me palë, copë e 

jashtme me pamje të zbar-

dhur me përmbajtje të lartë 

pambuku, zinxhirë të gjatë 

nga prapa këmbëve, rripa për 

të lidhur çantën e makinës 

prerëse të gardheve, këmbët 

mund të mbulohen me 

zinxhir deri në tre të katërtat  

e pantallonave, mbrojtje e 

 veshkave.  

Përmasat XS – XXLa

Nr. i porosisë 0088 459 00..

E RE
E disponueshme 

nga  

pranvera e vitit 

2014!

Vetëm derisa të  

zgjasë stoku!

E RE

Këshillë profesionale  

nga STIHL:

Pantallonat tona mbrojtëse të sharrave të pastrimit (në pritje 

të patentës) ofrojnë mbrojtje unike për punët me sharrat e 

pastrimit dhe me pantallonat tona mbrojtëse të makinave 

prerëse të gardheve ofrojnë siguri të mëtejshme për punët 

me makinat prerëse të gardheve.

232 233
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Rripa lëkure për veglat

Lëkurë e trashë rreth 3 mm, 

shumë e fortë, që zgjat. 

Tokëz me dy dhëmbë, me 

gjerësi 4 cm, gjatësi 125 cm.  

Kafe

Nr. i porosisë 0000 881 0600

Zezë

Nr. i porosisë 0000 881 0602

Kujdes për lëkurën 

LP Super

Për t'u kujdesur për të gjitha 

çizmet, dorezat e lëkurës dhe 

të gjitha produktet e tjera  

të lëkurës. Tub pa ngjyrë, 

100 ml, përmban përbërës 

për mbrojtje të mirë lëkure 

dhe rezistencë ndaj ujit.   

Nr. i porosisë 0000 884 1901

Mbrojtëse pantallo-

nash

Ngjyra – portokalli. Për pan-

tallona, me kapëse metalike 

me shtesa plastike.  

Gjatësia 110 cm

Nr. i porosisë 0000 884 1510

Gjatësia 130 cm

Nr. i porosisë 0000 884 1512

Ngjyra – portokalli. Për pan-

tallona, me kopsa.  

Gjatësia 120 cm

Nr. i porosisë 0000 884 1511

Ngjyrë e zezë dhe portokalli. 

Për të gjitha pantallonat, me 

kapëse metalike me shtesa 

plastike.   

Gjatësia 130 cm

Nr. i porosisë 0000 884 1576

Ngjyrë e zezë dhe portokalli. 

Për të gjitha pantallonat, me 

kopsa.

Gjatësia 110 cm

Nr. i porosisë 0000 884 1579

Ju lutem përdorni numrat e mëposhtëm të përmasës për porositjen:  

XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64/XXXL = ..68;  

S + 6 = ..94/M + 6 = ..02/L + 6 = ..10, për pantallona me këmbë 6 cm 

më të gjata

Këshillë  

profesionale 

nga STIHL:

Sa më mirë t'ju rrinë  

pantallonat, aq më shumë 

mbrojtje do t'ju japin.

Përmasat ndërkombëtare (xhaketat dhe pantallonat)

Përmasat  

ndërkombëtare
S (36 – 38) M (40 – 42) L (44 – 46)

Lartësia në cm 164 – 172 164 – 172 164 – 172

Rrethi i kraharorita në cm 83 – 90 91 – 98   99 – 110

Rrethi i vithevec në cm 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Grafiku i matjes për gratë

Përmasat për veshjet standarde dhe të personalizuara

a Rrethi i kraharorit 

  gjatësia horizontale rreth trupit në 

pikën më të gjerë të kraharorit 

b Rrethi i belit 

  rrotull belit, pa u shtrënguar 

  Për pantallonat: rrethi i rripit të mesit 

(në belin e pantallonave)

  Për kominoshet: rrethi i stomakut  

(në kërthizë)

c Rrethi i vitheve  

  në pikën më të gjerë të vitheve

d Brenda këmbës 

  Matur nga prehri deri në tokë

e Rrethi i kofshës 

  në pikën më të gjerë të kofshës

f Gjatësia e krahut 

  gjatësia nga ana e krahut deri në 

nyjën e gishtit me krahun të përthyer

 Lartësia

 Gjatësia e xhaketës 

  pa jakë, deri në kthesën e rrobës  

(matur me një xhaketë që ju rri mirë)

Qëndroni drejt me një pozicion të çlirët. Kërkojini një personi 

tjetër t'ju matë.

Për veshjet standarde janë të nevojshme rrethi i kraharorit, 

rrethi i belit, rrethi i vitheve, dhe gjatësia e brendshme e 

këmbës.

Për përmasat individuale, ne kërkojmë të gjitha masat e  

renditura. Mund të gjeni çmimet dhe mënyrat e dërgimit për 

përmasat individuale te shitësi vendas i autorizuar i STIHL.

Përmasa e xhinseve tuaja për belin dhe gjatësinë janë 

gjithashtu një mënyrë e mirë për të llogaritur përmasën e  

duhur.

Në mënyrë që:

1.  Të gjeni mirë përmasën e duhur duke përdorur tabelat.

2.  Të zgjidhni artikullin e dëshiruar të veshjeve mbrojtëse.

3.  Pastaj ta shtoni përmasën tuaj në fund të numrit rendor (..). 

Përmasat janë theksuar në tabelën në të djathtë.

4.  Shënim: masat e përmendura janë përmasat e trupit.  

Përmasat e trupit ndryshojnë nga përmasat e veshjeve.

a

b

c

e

f

d

Përmasa normale (pantallona)

Përmasat e burrave  
(përmasat e grave)

40 (30) 42 (32) 44 (34) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 52 (42) 54 (44) 56 (46) 58 (48) 60 (50) 62 (52) 64 (54)

Beli në inç 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50

Gjatësia në inç 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34

Lartësia në cm 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194

Rrethi i belitb në cm 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126

Rrethi i vitheve c në cm 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132

Brenda këmbës*d në cm 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

Përmasa të ngushta** (pantallona)

Përmasat e burrave 90 94 98 102 106 110

Beli në inç 32 34 35 37 38 40

Gjatësia në inç 34 34 34 34 36 36

Lartësia në cm 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Rrethi i belitb në cm 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102

Rrethi i vitheve c në cm 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114

Brenda këmbës*d në cm 86 87 88 89 90 91

Përmasa të ngjeshura (pantallona)

Përmasat e burrave 23 24 25 26 27 28 29 30

Beli në inç 35 36 38 39 41 42 44 46

Gjatësia në inç 30 30 30 30 32 32 32 32

Lartësia në cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188

Rrethi i belitb në cm 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118

Rrethi i vitheve c në cm 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124

Brenda këmbës*d në cm 76 77 78 79 80 81 82 82

Përmasa të mëdha (pantallona)

Përmasat e burrave 51 53 55 57 59 61 63 65

Beli në inç 42 44 46 48 50 52 54 56

Gjatësia në inç 30 30 30 30 30 32 32 32

Lartësia në cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188

Rrethi i belitb në cm 102 – 107 107 – 112 112 – 117 117 – 122 122 – 127 127 – 132 132 – 137 137 – 142

Rrethi i vitheve c në cm 106 – 110 110 – 114 114 – 118 118 – 122 122 – 126 126 – 130 130 – 134 134 – 138

Brenda këmbës*d në cm 75 76 77 78 79 80 81 82

*   Afërsisht *** Vetëm xhaketat Për më shumë informacion, vizitoni shitësin e autorizuar të STHIL ose shkoni në www.stihl.com

** Ju lutem përdorni numrat e mëposhtëm të përmasës për porositjen: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10

Përmasa normale ndërkombëtare (xhaketa dhe pantallona)

Përmasat ndërkombëtare XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68)***

Beli në inç 32 35 38 41 45 50 55

Gjatësia në inç 30 32 32 34 34 34 –

Lartësia në cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200

Rrethi i kraharorita në cm 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136

Rrethi i belitb në cm 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140

Rrethi i vitheve c në cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140

Brenda këmbës*d në cm 78 81 83 85 86 86 –

Përmasa të ngushta ndërkombëtare (xhaketa dhe pantallona)

Përmasat ndërkombëtare S + 6 (46 – 48) M + 6 (50 – 52) L + 6 (54 – 56)

Beli në inç 34 37 40

Gjatësia në inç 34 34 36

Lartësia në cm 176 – 182 182 – 188 188 – 194

Rrethi i kraharorita në cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112

Rrethi i belitb në cm 82 – 86 90 – 94 98 – 102

Rrethi i vitheve c në cm 94 – 98 102 – 106 110 – 114

Brenda këmbës*d në cm 87 89 91

Grafiku i matjes për burrat
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Çizme sigurie, pa mbrojtje 
nga prerjet

  Për një kapje të fortë dhe mbrojtje të mirë 

  Për të punuar në kopshte, vende ndërtimi 

dhe ambiente pune 

  Dizajn ergonomik dhe materiale me cilësi 

të lartë

Këpucë sigurie vere 

me lartësi mesatare 

WORKER VENT S1

Material i sipërm i bërë prej 

lëkurës së cilësisë të lartë 

dhe rezistente ndaj ujit me 

hapësira të mëdha të materi-

alit rrjetë për ajrim, perfekte 

për të punuar në verë. Ngjyrë 

e zezë, e ajrosshme dhe 

astar që thahet shpejt me 

qafa me vata, me shtroje që 

hiqen, të shpejta dhe të lehta 

për t'u rregulluar falë rripave 

Velcro, mbrojtje dhe gomë 

rezistente ndaj vajit/karbu-

rantit/taban EVA në për-

puthje me EN 20345 S1.  

Përmasat 39 – 48

Nr. i porosisë 0000 885 16..

Çizme sigurie  

WORKER S3  

me lidhëse

Material i sipërm i bërë prej 

lëkurës të cilësisë të lartë me 

kokrriza dhe rezistente ndaj 

ujit. Ngjyrë e zezë, e ajro-

sshme dhe astar që thahet 

shpejt me qafa me vata, rripa 

reflektues në të dyja anët, 

shtroje që hiqen, taban  

çeliku për të mbrojtur kundër 

deformimit, mbrojtje dhe 

gomë rezistente ndaj vajit/

karburantit/taban EVA në 

përputhje me EN 20345 S3. 

Përmasat 36 – 48

Nr. i porosisë 0000 885 13..
 

 

 

 

Këpucë sigurie  

WORKER S2  

me lartësi mesatare

Material i sipërm i bërë prej 

lëkurës së cilësisë të lartë 

me kokrriza dhe rezistente 

ndaj ujit. Ngjyrë e zezë, e  

ajrosshme dhe astar që  

thahet shpejt me qafa me 

vata, rripa reflektues në të 

dyja anët, shtrojë që hiqen, 

mbrojtje dhe gomë rezisten-

te ndaj vajit/karburantit/ 

taban EVA në përputhje me 

EN 20345 S2. 

Përmasat 39 – 48

Nr. i porosisë 0000 885 12..

Çizme lëkure  

FUNCTION për sharrë 

me zinxhir

Materiali i sipërm i bërë prej 

lëkurës me kokrriza dhe  

rezistente ndaj ujit. Ngjyrë e 

zezë, shumë e rehatshme 

falë astarit të ajrosshëm me 

qafa me vata, pjesë e fortë te 

lidhëset me çengelë të thellë 

për lidhëset, mbrojtje e 

shkëlqyer kundër veshjeve 

dhe gërryerjeve, mbrojtje  

PU e tabanit, kapje shumë  

e mirë falë tabanëve me  

profil kundër rrëshqitjes. 

Përmasat 39 – 47

Nr. i porosisë 0000 883 95..

Çizme lëkure  

DYNAMIC S3 për 

sharrë me  

zinxhir

Material i sipërm i cilësisë të 

lartë i bërë prej lëkurës nubak 

rezistente ndaj ujit. Të doderi 

nëhme kudo, për shembull në 

vendet e ndërtimit, ngjyrë 

kafe, astar i ajrosshëm 

veçanërisht për largimin e 

lagështisë, qafa me vata, 

pjesë e fortë te lidhëset me 

çengelë të thellë të lidhëseve, 

vrima për depërtim të lehtë të 

lidhëseve, tabanë të heqshëm 

ergonomikë, taban çeliku për 

të mbrojtur kundër deformi-

mit dhe për mbrojtje indirekte 

kundër prerjeve, mbrojtje e 

shkëlqyer kundër veshjes dhe 

gërryerjeve, mbrojtje PU e 

 tabanit, kapje e shkëlqyer falë 

tabanëve me profil kundër 

rrëshqitjes, të përshtatshme 

për BGR 191. 

Përmasat 38 – 48

Nr. i porosisë 0000 886 87..

Çizme për sharrë me  
zinxhir, me mbrojtje  
kundër prerjeve

  Për mbrojtje të plotë kur përdorni një 

sharrë me zinxhir 

  Me një mbrojtëse çeliku në gisht dhe vata 

për mbrojtje kundër prerjeve

  Për kapje të mirë në tokë 

* Këpucët në përmasa 36 – 38 dhe 48 – 50 mund të ndryshojnë

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:

36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Çizme lëkure RANGER 

për sharrë me zinxhir

Material i sipërm i bërë prej 

lëkurës të cilësisë të lartë me 

kokrriza dhe rezistente ndaj 

ujit. Ngjyrë e zezë, rehati  

përkuljeje shumë e mirë,  

tekstil astari i ajrosshëm me 

qafa me vata, mbrojtje e 

shkëlqyer kundër veshjes 

dhe gërryerjeve, pjesë e 

fortë te lidhëset, mbrojtje PU 

e tabanit, kapje shumë e 

mirë falë tabaneve me profil 

kundër rrëshqitjes, të përsh-

tatshme për BGR 191. 

Përmasat 36 – 50*

Nr. i porosisë 0000 883 34..

E RE

Këshillë 

profesionale 

nga STIHL:

Pas një dite të gjatë 

pune, edhe këpucët 

kanë nevojë për pak 

vëmendje. Rekoman-

dojmë që t'i lani 

këpucët tuaja dhe t'i 

trajtoni ato me kujdes 

lëkure LP Super për t'u 

siguruar që lëkura të 

mbetet e përkulshme, 

e ajrosshme dhe rezi-

stente ndaj ujit.
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Çizme gome  

ECONOMY për sharrë 

me zinxhir

 

Sipërfaqe e fortë, vetëpa-

strim, tabanë me profile 

gome kundër rrëshqitjes. 

Ngjyrë e zezë dhe portokalli, 

qafë me tekstil të rregullue-

shëm, gjithashtu të përsh-

tatshme për pulpa më të 

mëdha, të lehta për shkak të 

lartësisë të ulët të këmbës, 

tabanë të përshtatshëm për 

kunja, profil mbi bazë, kapje e 

shkëlqyer falë tabanëve me 

profile kundër rrëshqitjeve. 

Përmasat 39 – 47

Nr. i porosisë 0000 884 93..

 E pajisur sipas standardit * Asnjë reflektor sigurie në anët në përmasat 38, 48 – 50

** Këpucët në përmasa 36 – 38 dhe 48 – 50 mund të ndryshojnë

Çizme për sharrë me zinxhir me mbrojtje kundër prerjeve

Çizme lëkure FUNCTION 0000 883 95.. 20 / 1,9 1 – – –

Çizme lëkure RANGER 0000 883 34.. 20 / 1,9 1 – ** – –

Çizme lëkure DYNAMIC S3      E RE 0000 886 87.. 20 / 2,0 1 – –

Çizme lëkure RANGER GTX  0000 884 98.. 20 / 2,2 1 ** – –

Çizme udhëtimi ADVANCE GTX 0000 885 38.. 20 / 2,5 2 – –

Çizme malesh ALPIN 0000 885 37.. 20 / 3,0 1 – – –

Çizme gome ECONOMY 0000 884 93.. 32 / 2,9 1 – – – – –

Çizme gome SPECIAL 0000 884 41.. 35 / 3,1 3 – – – –
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Çizme lëkure RANGER 

GTX për sharrë me 

zinxhir

Material i sipërm i bërë prej 

lëkurës të cilësisë të lartë 

speciale me kokrriza dhe re-

zistente ndaj ujit. Ngjyrë e 

zezë dhe antraciti, kundër 

ujit, membranë GORE-TEX® 

veçanërisht e ajrosshme, re-

flektorë sigurie në anë dhe 

pas*, pjesë e fortë te lidhëset 

me çengelë të thellë për 

lidhëset, vrima për depërtim 

të lehtë të lidhëseve, tabanë 

ergonomikë që hiqen, mbroj-

tje e shkëlqyer kundër ve-

shjes dhe gërryerjeve, mbroj-

tje PU e tabanit, kapje e 

shkëlqyer falë tabanëve me 

profil kundër rrëshqitjes, të 

përshtatshme për BGR 191.  

Përmasat 38 – 50*

Nr. i porosisë 0000 884 98..
 

 

 

 

 

 

 

 

Çizme ADVANCE GTX 

për udhëtim në pyje

Material i sipërm i bërë prej 

kamoshi Bergrind e cilësisë 

të lartë, veçanërisht rezistent 

ndaj ujit, për punë profesio-

nale me sharrë me zinxhir në 

kodra dhe për mirëmbajtje 

pemësh. Ngjyrë e zezë dhe 

portokalli, pjesë e fortë te 

lidhëset me kapëse të thella 

për lidhëset, vrime për 

depërtim të lehtë të lidhëse-

ve, membranë GORE-TEX® 

kundër ujit dhe veçanërisht e 

ajrosshme. Tabanë të bren-

dshëm të cilësisë të lartë, 

veçanërisht thithës, ergono-

mikë e të heqshëm, mbrojtje 

e mëtejshme kundër ujit dhe 

veshjes nga anët e ngritura 

prej gome, mbrojtje PU e ta-

banëve, kapje e shkëlqyer 

falë tabanëve me profil 

kundër rrëshqitjes.

Përmasat 39 – 48

Nr. i porosisë 0000 885 38..

Çizme malesh ALPINE 

për sharrë me zinxhir

Material i sipërm i bërë prej 

lëkure të ngjyrosur speciale 

Swiss Juchten shumë të 

fortë, veçanërisht rezistente 

ndaj ujit. Ndërtuar veçanëris-

ht për t'u përdorur mbi 

terren të vështirë, ngjyrë 

kafe, pjesë e fortë te lidhëset 

me kapëse të thella për 

lidhëset, vrima për depërtim 

të lehtë të lidhëseve, me 

kapëse në bazë të tabanit 

kundër rrëshqitjes, optimale 

dhe kapje të fortë mbi degët 

e rrëshqitshme, të përsh-

tatshme për kunja, mbrojtje 

e shkëlqyer kundër veshjes 

dhe gërryerjeve, taban profil 

tabani për thumba, kapje e 

shkëlqyer falë tabanëve me 

profil Vibram®.  

Përmasat 39 – 47

Nr. i porosisë 0000 885 37..

 

 

Çizme gome SPECIAL 

për sharrë me zinxhir

Sipërfaqe e fortë, vetëpa-

strim, tabanë me profile 

gome kundër rrëshqitjes. 

Ngjyrë e zezë dhe portokalli, 

çizme gome me bosht me 

lidhëse, rripa reflektues, ta-

ban të përshtatshëm për 

thumba, qafë këmbe e profi-

lizuar, kapje e shkëlqyer falë 

tabanëve me profil kundër 

rrëshqitjes.

Përmasat 36 – 50

Nr. i porosisë 0000 884 41..
 

 

 

 

Numrat e fundit (..) të numrit të porosisë janë për përmasën e dëshiruar:

36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Kunjat

Për çizme gome dhe çizme 

për sharrë me zinxhir për 

përdorim në mal (vetëm për 

takën këtu).    

Nr. i porosisë 0000 884 4051

Kujdes lëkure  

LP Super

Për t'u kujdesur për të gjitha 

çizmet, dorezat e lëkurës dhe 

të gjitha produktet e tjera të 

lëkurës. Tub pa ngjyrë, 

100ml, përmban përbërës 

për mbrojtje të mirë lëkure 

dhe rezistencë ndaj ujit.   

Nr. i porosisë 0000 884 1901

Mbrojtje e fytyrës dhe  
veshëve, mbrojtje e kokës

  Mbrojeni kokën, veshët dhe fytyrën  

nga zhurma e motorit, tallashi, ciflat  

dhe gurët 

  Mbrojtje e rregullueshme e kombinuar  

e fytyrës dhe veshëve 

  Gamë e gjerë për përdorime të  

ndryshme

238
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Mbrojtje e fytyrës/

veshëve me xham me 

rrjetë najloni

Me rrip me vatë të butë dhe 

mbrojtëse veshësh. Xham i 

madh, mbrojtje e mëtejshme 

e kokës, EN 352, EN 1731, 

SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18)  

(deri në 110 dB(A)).a

Nr. i porosisë 0000 884 0566

G500 

Kombinim profesional, ekui-

libër perfekt, rripa të rregullu-

eshëm me arpion të rregullu-

eshëm, shtresë kundër 

mjegullimit në të dyja anët, 

mund të vishet me ose pa 

mbrojtëse veshësh në varësi 

të punës, mbrojtje e ballit me 

vrima ajrimi, me xham poli-

karbonati, mbrojtje balistike 

klasi F sipas EN 1731, EN 

166, EN 352, SNR 28 (H : 35; 

M : 26; L : 16) (deri në 108 

dB(A)).a   

Nr. i porosisë 0000 884 0562

Mbrojtje e fytyrës  

veshëve e gjatë me 

xham me rrjetë najloni

Me mbrojtëse veshësh, rrip 

koke dysh* dhe xham më i 

gjatë. EN 352, EN 1731,  

SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18)  

(deri në 110 dB(A)).a   

Nr. i porosisë 0000 884 0535
 

Set helmete  

AERO LIGHT

Set i lehtë helmete me një 

xham të madh dhe hapësira 

në të dyja anët në pjesën e 

sipërme të kreshtës. Ngjyrë 

portokalli, kanal shiu.  

EN 352, EN 397, EN 1731.

Nr. i porosisë 0000 884 0141

Set helmete  

STANDARD

Set helmete i provuar dhe  

testuar me mbrojtje të lartë 

zhurme. Ngjyrë portokalli,  

EN 352, EN 397, EN 1731. 

Nr. i porosisë 0000 884 0186

Mbrojtje e fytyrës/ 

veshëve, e shkurtër 

me vizor plastik

Me rrip koke dysh* dhe katër 

mbrojtëse veshësh. EN 166, 

EN 352, SNR 33 (H : 32; 

M : 29; L : 29) (deri në 113 

dB(A)).b 

Nr. i porosisë 0000 884 0510

Mbrojtje e fytyrës/ 

veshëve, e gjatë me 

vizor plastik

Me mbrojtje afërsisht 30 % 

më të madhe të fytyrës. Xham 

i brendshëm me shtresë 

kundër mjegullimit. Me rrip 

koke dysh* dhe katër mbrojtë-

se veshësh, EN 166, EN 352, 

SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29) 

(deri në 113 dB(A)).b 

Nr. i porosisë 0000 884 0233

Mbrojtje e fytyrës/

veshëve me xham me 

rrjetë najloni

Me rrip koke dysh* dhe katër 

mbrojtëse veshësh. EN 352, 

EN 1731, SNR 33 (H : 32; 

M : 29; L : 29) (deri në 113 

dB(A)).a   

Nr. i porosisë 0000 884 0511

Me rrip me vatë të butë dhe 

mbrojtëse veshësh. Vizor i 

madh, vizor i brendshëm me 

shtresë kundër mjegullimit, 

mbrojtje e mëtejshme e ballit, 

EN 166, EN 352, SNR 30 

(H : 34; M : 27; L : 18) (deri në 

110 dB(A)).b

Nr. i porosisë 0000 884 0565

G500 PC 

Kombinim profesional, ekui-

libër perfekt, rripa të rregullu-

eshëm me arpion të rregullu-

eshëm, shtresë kundër 

mjegullimit në të dyja anët, 

mbrojtëset e veshëve hiqen 

për përdorim në verë, mbroj-

tje e ballit me vrima ajrimi, 

me xham polikarbonati, 

mbrojtje balistike klasi F sipas 

EN 166, EN 352, SNR 28.b 

Nr. i porosisë 0000 884 0563
 

 

ECONOMY 

Kombinim i lehtë me 

mbrojtëse veshësh për ulje 

të mirë të zhurmës dhe 

xham najloni me rrotullim, 

rrip koke i rregullueshëm,  

EN 352, EN 1731, SNR 24 

(H : 28; M : 21; L : 13)  

(deri në 104 dB(A)).a

Nr. i porosisë 0000 884 0517

a  Kur punohet me prerëset e shkurreve, prerëset e anëve, sharrat pastruese, ventilatorët/spërkatësit në formë  

mjegulle dhe sharrat prerëse, duhen veshur gjithmonë mbrojtëse sysh (EN 166-syze sigurie)! 
b Siguron 100 % mbrojtje UV

*  Mbështetja e pasme e kokës parandalon rrëshqitjet. Përshtatje e rregullueshme individualisht.

**  Deri në një maksimum prej dhjetë vjetësh pas datës të prodhimit. Ju lutem konsultohuni me manualin e përdoruesit për të përcaktuar jetëgjatësinë aktuale.

Set helmete EXPERT

Set helmete me arpion të  

rregullueshëm dhe sistem 

xhami V5B me rrjetë metalike. 

Hapësira në pjesën e sipërme 

të kreshtës. Ngjyrë portokalli, 

mbrojtje e mirë kundër 

zhurmës, me tregues  

EN 352, EN 397, EN 1731. 

Nr. i porosisë 0000 884 2402

Set helmete INTEGRA

Set i lehtë helmete me xham 

të madh dhe syze sigurie të 

integruara (gjithashtu për  

përdorim me sharrat e pastri-

mit). Ngjyrë portokalli, kanal 

shiu, EN 166, EN 352, EN 

397, EN 1731. 

Nr. i porosisë 0000 884 0180

Set helmete SPECIAL

Set helmete me sistem xhami 

V5A me rrjetë metalike. 

Hapësira në pjesën e sipërme 

të kreshtës, ngjyrë portokalli, 

mbrojtje e lartë kundër 

zhurmës, pikë kundër verbimit 

EN 352, EN 397, EN 1731.   

Nr. i porosisë 0000 884 2401

Set helmete EXTREM

Set helmete me arpion të  

rregullueshëm dhe sistem xha-

mi V5C me rrjetë metalike në  

3 zona. Hapësira në pjesën e 

sipërme të kreshtës, ngjyrë 

portokalli, xham me depërtim 

shumë të lartë të dritës, me 

tregues UV, EN 352, EN 397, 

EN 1731. 

Nr. i porosisë 0000 884 2403

Set helmete ADVANCE

Kombinim i mbrojtjes të 

kokës në një dizajn modern. 

Sistem inteligjent i rrotullimit 

të xhamit, shumë hapësira 

ajrimi, kanal i integruar shiu, 

xham i formuar metalik ose 

najloni, mbrojtje e rregullue-

shme e veshëve, syze opsio-

nale sigurie të integruara 

dhe mbrojtje e qafës,  

EN 352, EN 397, EN 1731. 

Rrjetë portokalli, prej najloni

Nr. i porosisë 0000 884 0192

Rrjetë portokalli, prej metali

Nr. i porosisë 0000 884 0191

Rrjetë portokalli fluoreshente, 

prej najloni

Nr. i porosisë 0000 884 9706

Rrjetë portokalli fluoreshente, 

prej metali

Nr. i porosisë 0000 884 9705

Syze sigurie  

që vendosen

Të përshtatshme për setet e 

helmetave AERO LIGHT, IN-

TEGRA dhe ADVANCE. 

Përfshirë në setin e helmetës 

INTEGRA, EN 166.

Nr. i porosisë 0000 884 0182

Set helmete pylltari 

VENT PLUS

Dizajn funksional me pesë 

hapësira të mëdha që rregullo-

hen dhe mund të mbyllen në 

secilën anë. Xham najloni që 

mund të hiqet, rrip mjekre që 

rregullohet lehtë, mbrojtje e 

heqshme e veshëve që izolo-

het mirë, aprovohet vetëm për 

punë pylltarie ose punë me  

litar, nuk janë të përshtatshme 

për të punuar në nivel toke, 

EN 352, EN 1731, EN 

12492. Helmeta ka një 

jetëgjatësi shërbimi prej deri 

në 10 vjet.**

Orange

Nr. i porosisë 0000 883 9100

Helmetë pa xham ose  

mbrojtje veshësh.

Orange

Nr. i porosisë 0000 883 9101

Helmetë ndërtimi

Helmetë e lehtë me ndërtim 

polietileni me hapësira ajrimi 

në të dyja anët në pjesën e 

sipërme të kreshtës të 

helmetës. Lagështia thithet nga 

një rrip djersa nga brenda, me 

kanale shiu për të kanalizuar 

ujin, në përputhje me EN 397. 

Blu

Nr. i porosisë 0000 884 0197

E bardhë

Nr. i porosisë 0000 884 0198

E verdhë

Nr. i porosisë 0000 884 0199

Orange

Nr. i porosisë 0000 884 0159

Mbrojtëset e veshëve dhe 

mbrojtja e fytyrës për helmetat 

e ndërtimit janë të disponue-

shme si aksesorë nga shitësi i 

autorizuar i STIHL.

Mbrojtja individuale nga 

shiu është e disponueshme 

për shumë kombinime të 

helmetave STIHL. Shikoni 

faqen 242.

240 241
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Pajisje mbrojtëse personale

  

Mbrojtje koke Zubehör: Regenschutze*

AERO LIGHT 0000 884 0141 Portokalli

Portokalli, SNR 22  

(H:25; M:20; L:13) 

(102 dB(A))

352, 397, 1731 Rrjetë najloni Polietilen katër-pika Vrima Lëkurë sintetike – 55 % 0000 884 0177 – –

STANDARD 0000 884 0186 Portokalli

Portokalli/H 9, SNR 26  

(H:32; M:23; L:14) 

(106 dB(A))

352, 397, 1731
Rrjetë najloni 

V1B
ABS katër-pika Vrima Lëkurë sintetike 55 % – 0000 884 0435 0000 884 0429 0000 884 0428

SPECIAL 0000 884 2401 Portokalli

Portokalli/H 31, SNR 28  

(H:35; M:26; L:16) 

(108 dB(A))

352, 397, 1731

Rrjetë metalike V5A,

pikë kundër  

verbimit

ABS katër-pika Vrima Lëkurë sintetike 75 % – 0000 884 0435 – 0000 884 0428

EXPERT  0000 884 2402 Portokalli

Portokalli/H 31, SNR 28  

(H:35; M:26; L:16) 

(108 dB(A))

352, 397, 1731
Rrjetë najloni V5B,  

Arpion
ABS katër-pika Vrima Lëkurë sintetike 55 % – 0000 884 0435 – 0000 884 0428

INTEGRA 0000 884 0180 Portokalli

Portokalli, SNR 26 

 (H:25; M:24; L:18) 

(106 dB(A))

166, 352, 397, 1731 Rrjetë najloni Polietilen katër-pika Vrima Lëkurë sintetike – 55 % 0000 884 0177 – –

EXTREM 0000 884 2403 Portokalli

Portokalli/H 31, SNR 28 

 (H:35; M:26; L:18) 

(108 dB(A))

352, 397, 1731
Sustë rrjetë metalike 

V5C, Arpion
ABS katër-pika Vrima Lëkurë sintetike 60 – 70 – 80 % – 0000 884 0435 – 0000 884 0428

ADVANCE 

0000 884 0192  

0000 884 0191
Portokalli

Portokalli, SNR 26 

(H:31; M:23; L:16) 

(106 dB(A))

352, 397, 1731

Rrjetë najloni 

Rrjetë metalike

ABS katër-pika Sistem filtri Lëkurë sintetike –
Rrjetë najloni: 58 % 

Rrjetë metalike: 61 %
0000 884 0177 – –

0000 884 9706  

0000 884 9705

Portokalli  

fluoreshente

Portokalli fluoreshente,  

SNR 26 

(H:31; M:23; L:16)  

(106 dB(A))

Rrjetë najloni 

Rrjetë metalike

VENT PLUS  0000 883 9100 Portokalli

Portokalli/H 31, SNR 28  

(H:35; M:26; L:16) 

(108 dB(A))

352, 1731, 12492
Rrjetë najloni 

V1B
ABS katër-pika

Adjustable  

ventilation slits
Sfungjer – 55 % – – 0000 884 0429 0000 884 0428

Helmeta ndërtimi 

0000 884 0197 Blu –  397 – Polietilen katër-pika Vrima Push pambuku – –

0000 884 0198 E bardhë –  397 – Polietilen katër-pika Vrima Push pambuku – –

0000 884 0199 E verdhë –  397 – Polietilen katër-pika Vrima Push pambuku – –

0000 884 0159 Portokalli –  397 – Polietilen katër-pika Vrima Push pambuku – –
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 E pajisur sipas standardit – E padisponueshme * E disponueshme si aksesor (nuk përfshihet në setin e helmetës)

Rain protection

Visor sealInternal attachment External attachment
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Pajisje mbrojtëse personale

Mbrojtje e veshëve,  
syze sigurie dhe  
doreza pune

  Mbrojtja e përshtatshme e veshëve, syve 

dhe duarve për nevojat tuaja individuale

  Të gjitha syzet e sigurisë japin cilësinë më 

të lartë optike dhe 100% mbrojtje UV

  Doreza pune për çdo punë: me mbrojtje 

kundër prerjeve, kundër erës dhe ujit,  

të ngrohta dhe/ose rezistente ndaj vajit 

dhe gjembave

Mbrojtëse veshësh

Të bëra prej shkumës të for-

muar prej poliuretani. Materi-

al i butë, përshtatet mirë në 

kanalin e veshit, dy palë në 

një kuti për shumë përdori-

me, EN 352, SNR 33 (H : 32; 

M : 29; L : 29) (113 dB(A)). 

Nr. i porosisë 0000 884 0476

Mbrojtëse veshësh 

CONCEPT 24

Rrip koke i qëndrueshëm,  

i ajrosshëm prej metali.  

Vata të buta për veshje të  

rehatshme, EN 352, SNR 24 

(H : 28; M : 22; L : 14) (deri në 

104 dB(A)). 

Nr. i porosisë 0000 884 0528

Mbrojtëse veshësh 

CONCEPT 24 F

Rrip koke me vata, vata të 

buta veshësh për një përsh-

tatje të rehatshme, të palo-

sshme, EN 352, SNR 24 

(H : 28; M : 21; L : 13) (deri në 

104 dB(A)).  

Nr. i porosisë 0000 884 0530

Një version tjetër i këtyre 

mbrojtëseve të veshëve mund 

të gjendet në faqen 254.

Rrip koke

Shumë i lehtë (10 g), i palo-

sshëm, EN 352, SNR 24 

(H : 27; M : 20; L : 18) (deri në 

104 dB(A)), asnjë presion në 

kanalin e veshit. 

Nr. i porosisë 0000 884 0509

Mbrojtëse veshësh 

CONCEPT 23

Shumë të lehta, të rregullue-

shme, vata të buta për veshje 

të rehatshme, EN 352,  

SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14) 

(deri në 103 dB(A)), mbrojtë-

se të rrotullueshme të ve-

shëve/rrip koke.

Nr. i porosisë 0000 884 0532

Mbrojtëse veshësh 

CONCEPT 28

Rrip koke i qëndrueshëm,  

i ajrosshëm prej metali.  

Vata të buta për veshje të  

rehatshme,, EN 352, SNR 28 

(H : 31; M : 26; L : 19) (deri në 

108 dB(A)). 

Nr. i porosisë 0000 884 0529

Syze sigurie– përgjithshme

LIGHT

0000 884 0335 Portokalli EN 166 F (45 m/s) – – – Shtues i lartë i kontrastit

0000 884 0336 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) – – – Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0337 E qartë EN 166 F (45 m/s) – – – Ideale në situata me ndriçim të ulët

CONTRAST

0000 884 0327 E verdhë EN 166 F (45 m/s) – – Shtues shumë i lartë i kontrastit

0000 884 0324 Portokalli EN 166 F (45 m/s) – – Shtues i lartë i kontrastit

0000 884 0328 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) – – Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0332 E qartë EN 166 F (45 m/s) – – Ideale në situata me ndriçim të ulët

ASTROSPEC

0000 884 0305 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) – Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0304 E qartë EN 166 F (45 m/s) – Ideale në situata me ndriçim të ulët

LIGHT  

PLUS           E RE 

0000 884 0357 E verdhë EN 166 F (45 m/s) – – Shtues shumë i lartë i kontrastit

0000 884 0356 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) – – Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0355 E qartë EN 166 F (45 m/s) – – Ideale në situata me ndriçim të ulët

Set i syzeve  

dhe mbrojtësve  

të veshëve 

0000 884 0309 E qartë
EN 166/ 

EN 352
F (45 m/s)

Përfshirë mbrojtjen e veshëve,  

ideale në situata me ndriçim të ulët

Kordon i syzeve  

me mbrojtëse  

veshësh

0000 884 0316 – – – – – – – – – Përshtatet për të gjitha modelet

Syze sigurie – profesionale

SUPER FIT

0000 884 0344 Portokalli EN 166 F (45 m/s) – – – Shtues i lartë i kontrastit

0000 884 0346 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) – – – Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0347 E qartë EN 166 F (45 m/s) – – – Ideale në situata me ndriçim të ulët

0000 884 0345 E kuqe EN 166 F (45 m/s) – – – Ideale për përdorim me lazer 2-në-1

CONCEPT   E RE 

0000 884 0354 E verdhë EN 166 F (45 m/s) Shtues shumë i lartë i kontrastit

0000 884 0353 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) Ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0352 E qartë EN 166 F (45 m/s) Ideale në situata me ndriçim të ulët

Syze sigurie – për përdorim me syze optike

SUPER OTG

0000 884 0341 Me ngjyrë EN 166 F (45 m/s) –
Për përdorim të përgjithshëm,  

ideale nën dritën e fortë të diellit

0000 884 0340 E qartë EN 166 F (45 m/s) –
Për përdorim të përgjithshëm,  

ideale në situata me ndriçim të ulët

ULTRASONIC 0000 884 0330 E qartë EN 166 B (120 m/s) –

Sharrë për shërbime emergjence,  

sharrë prerjeje, ideale në situata  

me ndriçim të ulët ose me pluhur
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Pajisje mbrojtëse personale

Doreza pune – përgjithshme

MECHANIC

 M  =    9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 884 1182  

0000 884 1183 

0000 884 1184

Najlon – –
PU 

coating

High-grip  

work, wet  

conditions

UNIVERSAL I One size 0000 884 1118
Lëkurë derri/ 

Pambuk
– – –

Wrist  

protection
Universal use

CRISS-CROSS
 M  =    9 

  L =  10

0000 884 1109 

0000 884 1110

Copë poliamidi me 

shtresë rrjete
– – –

High-grip plastic  

net coating

Forestry,  

very versatile

MECHANIC 

GRIP              E RE 

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0088 611 0108

0088 611 0109

0088 611 0110

0088 611 0111

Thurje PES me shtresë 

gome në pëllëmbë për 

punë të rënda

– –

Back of hand  

and fingers  

highly breathable

Wet conditions, 

sturdy

UNIVERSAL II One size 0000 884 1112

Kanavacë/ 

Lëkurë me  

kokrriza të plota

– – – – Universal use

WORKER

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 884 1192 

0000 884 1193 

0000 884 1194 

0000 884 1195

Lëkurë me kokrriza  

të plota
– – – –

Good fit,

robust
Universal use
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Të gjitha dorezat përmbushin standardet EN 388 dhe EN 420.

 E pajisur sipas standardit – E padisponueshme

Doreza pune – profesionale

SPECIAL  

ERGO         E RE 

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0088 611 0008

0088 611 0009

0088 611 0010

0088 611 0011

Lëkurë dhie – – –

Manshetë elastike me 

Velcro/ 

rripa reflektues

Punë të kapjeve  

të forta me vegla, për 

shembull me sharrë 

me zinxhir

CARVER

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 883 8507 

0000 883 8500 

0000 883 8501 

0000 883 8502

Synthetikleder/ 

Neopren/ 

Spandex®

– – –
Gishta me ajrime 

anësore, Velcro

Punë të lehta me  

kapje të fortë

STANDARD

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 884 1197 

0000 884 1198 

0000 884 1199

Lëkurë me kokrriza 

të plota
– –

Astar pambuku, mbroj-

tje kyçi

Punë të përgjithshme  

të rënda

SPECIAL

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 884 1178 

0000 884 1179 

0000 884 1180 

0000 884 1181

Lëkurë dhie/ 

Najlon
– – Velcro

Punë me kapje  

të fortë  

(sharrë me zinxhir)

ADVANCE  

WINTER 

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 883 8508 

0000 883 8509 

0000 883 8510 

0000 883 8511

Lëkurë dhie,  

tekstile nga pas, 

membranë

–
Membranë kundër ujit, 

e ajrosshme

Punë me ushtrim më 

të fortë  

(izolim mesatar)

FS ERGO

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 883 8503 

0000 883 8504 

0000 883 8505 

0000 883 8506

Lëkurë me kokrriza 

të plota
– – –

Rripa reflektues, 

mbrojtje ndaj goditje-

ve, vrima ajrimi, formë 

ergonomike

Punë me sharra  

pastrimi/makinë 

prerëse shkurresh

ADVANCE  

MEMBRAN

 M =   9 

 L =  10 

 XL  =  11

0000 884 1144 

0000 884 1142 

0000 884 1145

Lëkurë me kokrriza 

të plota/Tekstile
–

Membranë kundër ujit, 

e ajrosshme

Temperaturë  

e ulët  

(izolim shtesë)

Arbeitshandschuhe – Schnittschutz

ECONOMY

 S =   8

 M =   9

 L =  10 

 XL  =  11

0000 883 1508 

0000 883 1509 

0000 883 1510 

0000 883 1511

Lëkurë me kokrriza 

të plota/Tekstile
– Kategoria 0

Komoditet i madh, 

ndërtim ergonomik
Punë pylltari

DYNAMIC

 S =   8 

 M =   9 

  L =  10 

 XL  =  11

0000 883 1512 

0000 883 1513 

0000 883 1514 

0000 883 1515

Lëkurë me kokrriza 

të plota/Tekstile
– Kategoria 1

Komoditet i madh, 

ndërtim ergonomik
Punë pylltari

SPEZIAL
 S/M = 8/9 

 L/XL = 10/11

0000 883 1502 

0000 883 1503

Lëkurë me kokrriza 

të plota/Aramid
– – Kategoria 1

Mansheta të  

gjata Kevlar®  

me mbrojtje  

kundër prerjeve

Punë pylltari
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PLEASE TRANSLATE THE PINK TEXTS!!!
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KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS®

  

      Larg nga rutina.
Në aventurë.

Aventura është një mënyrë jetese për 

alpinistët, të dashuruarit pas natyrës dhe 

fansat e SERISË STIHL® TIMBERSPORTS®. 

Asgjë tjetër nuk e arrin këtë aq mirë sa 

KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS®: 

Veshje të lehta, funksionale në një dizajn të 

modës dhe sportiv, me materiale të cilësisë 

së lartë dhe aksesorë praktikë që i bëjnë 

veçanërisht të vlefshme për çdo aktivitet.

KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS® 250

Grafiku i masave 253

248 249
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KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS®

KOLEKSIONI STIHL®  
TIMBERSPORTS®

  Për ngjitje malesh, sporte dhe aktivitete  
të tjera të kohës së lirë

  Koleksion sportiv me cilësinë e STIHL

  Materiale funksionale, të cilësisë së lartë

  Veshje dhe aksesorë që janë bërë për  
të zgjatur

Jelek i brendshëm

Për mot jo shumë të ngrohtë 
me erë, të ftohtë. Ngjyra:  
e zezë, 100% najlon me  
mbushje nga poshtë, ndalues 
anësor i erës, printime dhe 
qëndisje me gri dhe porto-
kalli, elemente dizajni në të 
dy xhepat me zinxhir, xhep  
i brendshëm dokumentesh, 
xhep telefoni. 

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 200 0004

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 200 0005

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 200 0006

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 200 0007

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 200 0008

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 200 0009

Xhaketë e butë

Xhaketë shumë e lehtë, funk-
sionale e bërë prej materialit 
të butë. Ngjyra: e zezë, 100% 
poliestër, mbrojtje e mirë 
kundër erës, përshtatje e 
mirë, dizajn sportiv, me  
material pushi të brendshëm, 
mansheta të palosura me 
Velcro, xhepa me etiketa  
me zinxhir, mëngë me logo 
me pasqyrim.

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 000 0043

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 000 0044

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 000 0045

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 000 0046

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 000 0047

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 000 0048

Xhaketë  
e jashtme

Xhaketë e lehtë dhe e ngrohtë 
me pamje leshi. Ngjyra: antra-
cit, 50% lesh, 50% poliestër, 
astar kapuçi portokalli i bërë 
prej 100% poliestër, jakë e 
brendshme dhe astar i xha-
ketës i bërë me push, astari  
i kapuçit mund të hiqet me 
një zinxhir dhe kopsa, bllokim 
ajri në mëngë, xhep anësor me 
zinxhir, xhepa me etiketa me 
zinxhir, xhep dokumentesh 
me kopsë, xhep telefoni me 
Velcro, medaljon metalik me 
STIHL® TIMBERSPORTS® të 
qëndisur në mëngën  
e majtë.

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 701 0044

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 701 0048

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 701 0052

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 701 0056

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 701 0060

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 701 0064

Xhaketë e  
përditshme

Xhaketë e rastësishme,  
sportive për përdorim të  
përditshëm. Ngjyra: jeshile, 
100% poliestër, vrima ajrimi 
nën krahë, xhepa anësorë 
me zinxhir, mansheta me  
rripa me ngjyrë kontrasti, 
logo e printuar 3D e  
STIHL® TIMBERSPORTS®  

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 701 0144

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 701 0148

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 701 0152

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 701 0156

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 701 0160

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 701 0164

Bluzë me  
kapuç

Bluzë sportive dhe e re-
hatshme me kapuç. Ngjyra: 
antracit, 100% pambuk,  
kapuç i brendshëm dhe  
qepje dekorative në ngjyrë 
me kontrast, rripa të trashë, 
logo STIHL® TIMBERSPORTS® 
si arnë.  

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 723 0044

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 723 0048

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 723 0052

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 723 0056

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 723 0060

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 723 0064

Xhaketë  
e fortë

Xhaketë me push me një  
pamje leshi shajaku. Ngjyra: 
antracit, 40% akrelon, 30% 
lesh, 30% poliestër, jakë  
e brendshme me ngjyrë  
kontrasti, xhepa anësorë  
me zinxhir, rripa të trashë, 
anë në mëngë, logo  
STIHL® TIMBERSPORTS® 
që bie në sy mbi mëngë.  

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 701 0244

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 701 0248

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 701 0252

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 701 0256

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 701 0260

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 701 0264

Provoni nga afër SERINË 
STIHL® TIMBERSPORTS®.

Të gjitha datat për konkurset argëtuese  
si edhe biletat dhe informacionet mund  
të gjenden në internet në:
www.stihl-timbersports.com

LIVE

E RE E RE E RE E RE

Figura tregon një druvar profesionist që kryen një prerje të poshtme. 

Ju lutemi të mos e imitoni. Kryerja e pasaktë e këtij veprimi mund të 

shkaktojë lëndim!
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Bluzë me zinxhir

Bluzë e përditshme sportive 
dhe e rehatshme. Ngjyra:  
kafe e errët, 60% pambuk, 
40% poliestër, brendësi me 
push, shtesa të thurura në 
jakë, mëngë dhe palë në  
kafe me rripa portokalli,  
xhepa anësorë.

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 000 3000

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 000 3001

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 000 3002

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 000 3003

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 000 3004

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 000 3005

Bluzë regbi

Bluzë e butë me mëngë të 
gjata me pamje sportive. 
Ngjyra: gri e errët dhe e  
përzier, 100% pambuk,  
bolero shpatulle me kontrast 
me tegela, bolero shpine e 
rrumbullakosur, printim  
dekorativ në gri dhe portokalli. 

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 610 1100

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 610 1101

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 610 1102

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 610 1103

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 610 1104

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 610 1105

Bluzë polo Piqué

Bluzë polo e modës. Ngjyra: 
kafe e errët, 100% pambuk, 
përshtatje e mirë, elementë 
kontrasti ngjyrë portokalli, 
shirit i gjerë i kopsave.   

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 400 3000

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 400 3001

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 400 3002

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 400 3003

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 400 3004

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 400 3005

Buzë  
"Oxford"

Bluzë sportive elegante për 
kohë të lirë. Ngjyra: gri, 100% 
pambuk, kotelé, elementë  
dizajni në mëngë, mbi anën 
e brendshme të jakës, mbi 
shiritin e kopsave përpara dhe 
në manshetat e brendshme, 
formë e përshtatur lehtë me të 
çara të shkurtra anësore, 
qëndisje e madhe "Champion 
of STIHL® TIMBERSPORTS®" 
nga pas, qëndisje më e  
vogël e logos përpara, 
STIHL® TIMBERSPORTS®  
e printuar në manshetën e 
djathtë (brenda).

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 706 0144

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 706 0148

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 706 0152

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 706 0156

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 706 0160

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 706 0164

Bluzë antraciti

Delikate dhe sportive Ngjyra: 
antracit, 100% pambuk, e  
rehatshme për t'u veshur, logo 
STIHL® TIMBERSPORTS®  
e printuar me elemente  
portokalli me kontrast të lartë, 
shpatulla të përforcuara. 

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 600 1105

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 600 1106

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 600 1107

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 600 1108

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 600 1109

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 600 1110

Bluzë portokalli

Bluzë e rehatshme, që bie në 
sy. Ngjyra: portokalli, 100% 
pambuk, e rehatshme për t'u 
veshur, dy printime logosh 
STIHL® TIMBERSPORTS®. 

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0980 600 6029

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 600 6030

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 600 6031

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 600 6032

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 600 6033

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 600 6034

Pantallona të shkurtra

Perfekte për të gjitha llojet  
e aktiviteteve. Ngjyra: gri, 
100% pambuk, përshtatje  
e mirë, rrip mesi elastik  
i rregullueshëm, dizajn  
sportiv, shumë xhepa.

Përmasa S

Nr. i porosisë 0980 510 0000

Përmasa M

Nr. i porosisë 0980 510 0001

Përmasa L

Nr. i porosisë 0980 510 0002

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0980 510 0003

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0980 510 0004

Grafiku i masave (veshjet e sipërme dhe pantallonat e shkurtra për burrat)

Përmasat ndërkombëtare
XS  

(42 – 44)

S  

(46 – 48)

M  

(50 – 52)

L  

(54 – 56)

XL  

(58 – 60)

XXL  

(62 – 64)

Lartësia në cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Rrethi i kraharorit në cm 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128

Rrethi i belit në cm 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126

Bluzë "man of STIHL"

Bluzë fansash e përditshme me 
printim dallues. Ngjyra: jeshile, 
100% pambuk, grykë me rripa 
me ngjyra kontrasti, printime 
të ndryshme: printim grafik i 
sharrës me zinxhir, teksti "man 
of" i printuar me ngjitje, logo 
STIHL në printim normal, logo 
STIHL® TIMBERSPORTS® 
sipër rripit të mesit.

Përmasa XS

Nr. i porosisë 0988 705 0044

Përmasa S

Nr. i porosisë 0988 705 0048

Përmasa M

Nr. i porosisë 0988 705 0052

Përmasa L

Nr. i porosisë 0988 705 0056

Përmasa XL

Nr. i porosisë 0988 705 0060

Përmasa XXL

Nr. i porosisë 0988 705 0064

E RE
E RE
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Rrip

Ndihmës praktik për të gjitha 
aktivitetet jashtë. Ngjyra:  
jeshile, 100% poliestër me 
qepje mbi rripin e shajakut, 
mbyllje sigurie dhe mbyllje 
me kapëse e bërë prej  
materialit plastik me ngjyrë 
argjendi, çengel me kapëse 
metalike, logo e printuar 
STIHL® TIMBERSPORTS®. 

Nr. i porosisë 0988 717 0000

Kapele  
kanavace

E bërë prej kanavace të 
cilësisë së lartë. Ngjyra:  
gri dhe portokalli, 100% 
pambuk, e rehatshme për  
t'u veshur, rripa reflektues  
në kulm, dizajn special 
STIHL® TIMBERSPORTS®.

Një masë përshtatet për të gjithë

Nr. i porosisë 0980 810 1200

Shishe uji 0,75 l  
për jashtë

Shishe uji alumini për jashtë. 
E lehtë, shtresë e brendshme 
e sigurt për ushqimin, tapë 
me vidhosje me izolim gome, 
ngjyra: portokalli.

Nr. i porosisë 0988 500 0002

Orë dore

Orë dore e prodhuar nga 
Jacques Lemans, e lustruar 
me dru te fusha. Çelik i fortë  
i pandryshkshëm, diametër 
46 mm, lëvizje kuarci, e bërë 
prej kristali prej kristalit të  
përforcuar, rripë lëkure e 
cilësisë të lartë, rezistente ndaj 
ujit deri në 10 ATM, shfaqje 
24-orëshe, akrepa minutash 
dhe sekondash, funksion  
ndalimi, shfaqje e datës.

Nr. i porosisë 0988 716 0000

Çantë neopreni

Aksesori perfekt për çdo  
shishe uji. I mban pijet të 
ngrohta ose të ftohta, mbron 
kontejnerin, me rrip mesi 
dhe zinxhir, ngjyra: e zezë.

Nr. i porosisë 0988 500 0003

Mbrojtëse veshësh

Mbrojtje të palosshme veshësh 
me rrip koke me vata dhe  
jastëkë të butë. Mbron  
kundrejt zhurmës deri në  
104 dB(A), testuar sipas  
EN 352, SNR 24 (H: 28,  
M: 21, L: 13), ngjyra: e zezë.

Nr. i porosisë 0989 300 0001

Kuletë

Kuletë me shumë përdorime, 
me dizajn inteligjent. Ngjyra: 
e zezë dhe portokalli, 100% 
poliestër, gjerësia 12,5 cm, 
lartësia 10,8 cm, xhep  
monedhash me zinxhir,  
xhep për shënime, xhepa 
për karta krediti, zinxhir, 
kapëse me çengel. 

Nr. i porosisë 0986 310 6000

Kapele

Në stilin më të fundit. Ngjyra: 
e zezë, 100% pambuk, kulmi 
i lakuar, kapëse metalike  
për të rregulluar përmasën, 
logo e qëndisur.  

Një masë përshtatet për të gjithë

Nr. i porosisë 0989 100 0007

Syze dielli

Syze dielli shumë funksionale. 
Ngjyra: e bardhë dhe  
portokalli, lente të zeza dhe 
portokalli, 100% mbrojtje 
UV, niveli 3 i mbrojtjes,  
EN 166, kuletë mbrojtëse.

Nr. i porosisë 0988 718 0000

Çantë doku

Çantë trendi dhe unike me 
doreza për t'u mbajtur në 
dorë dhe shpatull. Mund  
të përdoret gjithashtu si 
çantë shpine. Me një  
printim të serisë legjendare 
STIHL® TIMBERSPORTS®. 
Material rezistent ndaj ujit. 
Ngjyra: e zezë, copë e  
gomuar 500D, 3 shtresa,  
kapaciteti afërsisht 60 l. 

Nr. i porosisë 0988 711 0000

Syze dielli të zeza

Sportive dhe funksionale 
Ngjyra: e zezë me shkëlqim, 
lente polikarbonate, 100% 
mbrojtje UV, niveli 3 i  
mbrojtjes të transmetimit  
të dritës, filtër rezistent ndaj 
gërvishtjeve, dizajn i zi dhe 
argjendi te tëmthi. Logo 
STIHL® TIMBERSPORTS®  
e printuar në të dy krahët, 
kuletë mikrofibre.

Nr. i porosisë 0988 540 0000

Çantë tualeti  
prej neopreni

Shoqërues praktik për çdo 
udhëtim. Ngjyra: e zezë, 100% 
poliestër, pasqyrë Velcro që 
hiqet, xhepa të brendshëm 
të bërë prej materialit  
kundër ujit, kapëse me grep  
metalik, logo e qëndisur 
STIHL® TIMBERSPORTS®.

Nr. i porosisë 0988 721 0000

Thikë

Shoqërues ideal në pyll. Teh 
prej çeliku të pandryshkshëm 
420, gjatësia e tehut 8,2 cm, 
gjatësia totale 19,8 cm, veshje 
e zezë, dorezë alumini e  
anodizuar ngjyrë jeshile të 
errët me shtesë me pamje 
karboni, kapëse praktike  
rripi nga prapa dorezës. 

Nr. i porosisë 0988 100 0008

Thikë

Për ngjitje në mal dhe  
kamping. Teh thike çeliku të 
pandryshkshëm 420, gjatësia 
e tehut 5,3 cm, gjatësia  
totale 13,9 cm, dorezë e  
zezë e prodhuar me alumin 
të rrudhosur.

Nr. i porosisë 0988 100 0007

E REE RE
Vetëm derisa të  

zgjasë stoku! E RE

Çantë  
shpine

E fortë me shumë opsione 
vendosjeje. Ngjyra: e zezë, 
poliestër e veshur me CU / 
najlon 53 x 32 x 24 cm,  
rreth 30 l, 850 g, me rrjetë 
nga pas për qarkullim ajri, e 
përshtatshme me sistemet e 
pirjes, rripa ngjeshjeje, zinxhirë 
kundër ujit, portë MP3, xhep 
me vata për pajisje të vogla, 
xhepa anësorë elastikë,  
mbulesë kundër shiut e  
integruar, elementë reflektues, 
bilbil në rast orteku,  
STIHL® TIMBERSPORTS® 
nga para, pas dhe mbi rripa.

Nr. i porosisë 0988 710 0000

E RE

E REE RE

Kapele

E dekoruar shumë me arna 
dhe qëndisje. Ngjyra: jeshile, 
100% pambuk, pjesa e  
poshtme e kulmit dhe qepja 
në ngjyrë me kontrast, logo 
STIHL® TIMBERSPORTS®, 
qëndisje nga përpara, arne "est. 
1926" dhe arnë "Champion 
of STIHL® TIMBERSPORTS®" 
në anë, "Hot Saw" e printuar 
nga pas, motiv i qëndisur  
i sharrës.  

Një masë përshtatet për të gjithë

Nr. i porosisë 0988 709 0000

E RE

Kapele qejfi  

E bërë prej kanavace dhe  
trikotazhi. Ngjyra: e zezë, 
100% pambuk, Velcro me 
masë të rregullueshme, logo 
STIHL® TIMBERSPORTS®.  

Një masë përshtatet për të gjithë

Nr. i porosisë 0988 722 0000

E RE

254 255

15 15



Artikuj promocional

  

Ata që kanë vegla me emrin STIHL e dinë 

se kanë diçka të veçantë. Ndoshta për 

shkak të cilësisë tonë të lartë, shërbimit 

tonë të personalizuar te shitësit STIHL ose 

kërkesës tonë në vazhdim për më shumë 

rehati të përdoruesit. E dini më së miri se 

çfarë do të thotë STIHL për ju dhe tani 

mund ta shprehni përkushtimin tuaj me 

gamën tonë të gjerë të mallrave.  

     Fans i vogël.  
Ditë e madhe.

Artikuj promocional 258

256 257
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Artikuj promocional

Artikuj promocional

  Për fansat e STIHL, të mëdhenj dhe  

të vegjël. 

  Të shkëlqyera si dhurata

Motosharrë  

lodër me bateri

Për 3 vjeç e lart. 40 cm, 

përfshirë bateritë. 

Nr. i porosisë 0464 934 0000

Set i ndërrimit të  

zinxhirit për sharrën  

me zinxhir lodër  

(nuk tregohet në figurë)

Me 4 zinxhirë gome  

dhe 1 vegël.

Nr. i porosisë 0464 934 095

Kominoshe fëmijësh

Bërë prej përzierjes sinteti-

ke/pambuku. Dizajn origjinal 

STIHL i veshjes mbrojtëse, 

përjashtuar mbrojtjen kundër 

prerjeve.

Masa S  

(104 – 110 cm;  

mosha 3 – 5 vjeç)

Nr. i porosisë 0464 938 0005

Masa M  

(122 – 128 cm;  

mosha 6 – 8 vjeç)

Nr. i porosisë 0464 938 0006

Masa L  

(146 – 152 cm;  

mosha 9 – 11 vjeç)

Nr. i porosisë 0464 938 0007

Mekanizëm pune 

lodër për fëmijët

Për fëmijët 3 vjeç e lart.  

Nuk ka funksion mbrojtës.

Nr. i porosisë 0464 939 0000

Makinë e prerjes të 

gardheve me bateri

Për 5 vjeç e lart. 86 – 107 cm, 

përfshirë bateritë.   

Nr. i porosisë 0464 937 0000

Lodër dre  

i butë

20 cm.

Nr. i porosisë 0464 971 0080

Çantë shpine

Volumi 20 litra.  

47 x 30 x 18 cm, mbrojtje 

shiu e integruar, xhep i  

madh i brendshëm, xhep  

i brendshëm me zinxhir,  

rripa reflektues.

Nr. i porosisë 0464 853 0030

Varëse çelësash  

"Xheku" punëtor  

i pyllit

6 cm. 

Nr. i porosisë 0464 107 0000

Thikë gjuetie dhe 

prerjeje

Me mekanizëm kyçjeje.  

10,5 cm e mbyllur, përfshirë 

kasën me lak rripi.

Nr. i porosisë 0464 186 0000

Qilim mbrojtës për 

bagazhin e makinës

Me Velcro. 100 x 80 cm. 

Nr. i porosisë 0464 061 0030

Çmimi 00,00 €

Varëse çelësash 

sharrë me zinxhir  

me bateri

Me zë. 10 cm, përfshirë  

bateritë. 

Nr. i porosisë 0464 113 0000

Varëse çelësash

Prej shajaku. 20 x 4 cm. 

Nr. i porosisë 0464 120 0030

Kapele bejsbolli

Me logo të madhe të 

qëndisur.

Nr. i porosisë 0464 015 0030

Kuti e  

ndihmës së  

shpejtë

Me ngjitës leukoplast, fasha, 

doreza një përdorimi dhe  

2 mushama shiu. 

Nr. i porosisë 0464 865 0030

E RE

E RE

Top futbolli

Nr. i porosisë 0464 936 0010

E RE

Pajisje USB  

prej druri  

8 GB

Nr. i porosisë 0464 575 0050

E RE

Vetëm një pjesë e zgjedhur e gamës së gjerë të mallrave tona është treguar këtu. Më shumë produkte janë të disponueshme nga 

shitësi juaj specialist. Ndërtimi, teknologjia dhe pamja janë subjekt ndryshimi.

Kuti ushqimi

 

17 x 12,6 x 6,8 cm.

Nr. i porosisë 0464 259 0010

E RE

259

16 16

258
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Sistem energjie pa tel1

Lithium-Ion-PRO 

Simboli Lithium-Ion PRO nënkupton 
teknologjinë novatore në veglat STIHL dhe 
VIKING. Përfaqëson performancë të shkëlqyer të baterisë dhe 
cilësi profesionale.

Bateria STIHL

Ndriçimi LED mbi baterinë STIHL tregon  
nivelin e karikimit të baterisë.

 

Koncepti modular STIHL i baterisë

Koncepti modular STIHL i baterisë do të  
thotë se paketat e fuqishme të baterisë 36 V 
mund të përdoren në gamën e veglave pa  
tel STIHL dhe kositëset e barit VIKING.

Motor elektrik STIHL (EC)

Motori elektrik pa karbonçina STIHL (EC) kursen 
shumë energji dhe praktikisht nuk konsumohet. Dhe 
falë efikasitetit të shkëlqyer, çdo njësi e energjisë së 
baterisë mundëson performancë vërtet të dallueshme.  
Gjatë funksionimit, motori EC i kontrolluar në mënyrë elektronike, 
monitoron vazhdimisht ngarkesën dhe përshtat xhirot e motorit  
në përputhje me të dhënat.

Motosharra dhe krasitës në lartësi2

Sharra me zinxhir me benzinë

Doreza të ngrohura me elektricitet (W)   
Dorezat e ngrohura në mënyrë elektrike (W)  
i mbajnë duart tuaja të ngrohta e të thata për 
shtrëngim më të mirë, duke e bërë punën tuaj 
më të sigurt gjatë dimrit. Breza që nuk kanë 
nevojë për mirëmbajtje dhe nuk konsumohen 
në pjesën e përparme e të pasme mund të aktivizohen me një 
çelës sipas nevojës për të ngrohur dhe tharë dorezën.

Ngrohje elektrike e karburatorit (V) 

Karburatori me ngrohje elektrike i pajisur me 
termostat e parandalon ngrirjen e karburatorit  
në stinën e dimrit.

Levë Combi me buton ndalimi 

Funksioni M-Tronic dallon automatikisht 
ndezjen e ftohtë ose të ngrohtë, kështu që ka 
vetëm një pozicion ndezës në levën combi. 
Sasia e saktë e karburantit të nevojitur për çdo 
lloj ndezjeje sigurohet automatikisht. Kjo do të 
thotë se mund ta përdorni menjëherë me xhiro 
të plota edhe pas ndezjes së ftohtë. Pas fikjes së sharrës, leva e 
kontrollit menjëherë rikthehet në pozicionin e përdorimit. 

Kompensues

Ky e mban konstant përzierjen karburant-ajër kur filtri i ajrit 
ndotet gjithmonë e më shumë.

Pompë karburanti manuale 

Sharrat me zinxhir STIHL dhe gërshërët me  
shkop me pompa manuale karburanti 
mundësojnë ndezje të përmirësuar me numër  
më të vogël tërheqjesh. Shtypja e ushqyesit e 
mbush dhomëzën e karburatorit me karburant. 
Kjo siguron që të ketë karburant të mjaftueshëm 
për të krijuar përzierjen e ndezshme ajër-karburant për ndezje, duke 
nevojitur shumë më pak tërheqje ndezëse.

Pompë vaji me dërgim të kontrolluar  

Gjatësitë e shiritit, llojet e drurit dhe teknikat e ndryshme të 
sharrimit kërkojnë sasi të ndryshme vaji. Pompa e vajit me çlirim 
të kontrolluar i mundëson përdoruesit të zgjedhë sasinë e duhur 
të vajit për punën që keni në dorë.

Ndezja e mikroprocesorit 

Koha e ndezjes është përshtatur optimalisht me shpejtësinë  
e motorit. Kjo siguron zgjatjen e shkëndijës, djegie optimale dhe 
ndezje të butë.

Tendosje e zinxhirit e montuar në anë 

Kjo mundëson një mënyrë të volitshme për 
tendosjen e zinxhirit të sharrës pa rrezikuar 
kontaktin me zinxhirin e mprehtë.

Udhëzues prerjeje 

Për kontroll drejtimi më të mirë gjatë drejtimit të prerjes, vija të 
ngritura që veprojnë si udhëzues prerjeje janë integruar në modelin 
e boshtit.

Motor STIHL 2-MIX

Motori STIHL me 2 kohë me teknologjinë 
2-MIX mundëson performancë të shkëlqyer, 
moment të lartë rrotullimi dhe kursim energjie 
deri në 20% në krahasim me motorët STIHL 
me 2 kohë me të njëjtën klasë performance 
pa teknologjinë 2-MIX.

261260
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STIHL M-Tronic (M)  

Menaxhimi tërësisht elektronik rregullon ritmin 
e ndezjes dhe matjes së karburantit në të  
gjitha kushtet e përdorimit, duke marrë 
parasysh faktorët e jashtëm si temperatura, 
lartësia dhe cilësia e karburantit. Vazhdimisht 
garanton performancë optimale të motorit, 
xhiro maksimale konstante dhe performancë 
përshpejtimi shumë të mirë. Nuk nevojitet 
rregullim manual i karburatorit me M-Tronic. 
Falë dallimit elektronik të ndezjes së ftohtë/ngrohtë, leva combi 
tashmë ka vetëm një pozicion ndezjeje. Motori ndizet me më  
pak tërheqje dhe pa e ndryshuar pozicionin, si dhe mund të 
përshpejtohet menjëherë, madje edhe pas ndezjes së ftohtë. 
Gjithashtu, funksioni M-Tronic kujton parametrat e herës së  
fundit të përdorimit të veglës. Në këtë mënyrë, kur faktorët e 
jashtëm janë njësoj, performanca e plotë e motorit ju vihet  
në dispozicion menjëherë pas çdo ndezjeje.

STIHL ElastoStart  

Ky amortizator special mbi kordonin e 
motorinos garanton ndezjen pa ngecje dhe pa 
ngarkesë maksimale. Elementi i brendshëm 
zbutës zbut forcën e gjeneruar gjatë ndezjes. 
Dhe kjo e bën procedurën e ndezjes akoma 
më të lehtë.

STIHL ErgoStart (E)   

STIHL ErgoStart përgjysmon forcën e nevojitur 
për ndezjen e motorit dhe pakëson shpejtësinë 
me të cilën duhet të tërhiqet kordoni i motorinos 
me rreth dy të tretat. Një sustë tjetër ndërmjet 
boshtit dhe kordonit të motorinos ul në minimum 
ngarkesat maksimale të cilat gati nuk ndihen fare 
në kordon.

STIHL Tendosje e shpejtë e zinxhirit (B)

Me tendosjen e shpejtë të zinxhirit nga  
STIHL është e lehtë të rregullohet zinxhiri i 
sharrës pa vegla dhe pa e prekur vetë 
zinxhirin e mprehtë sharrës. Thjesht hapni 
kapakun e ingranazheve dhe rrotulloni 
rrotëzën për të vendosur tendosjen optimale.

Sharrë elektrike me zinxhir

Mbrojtje mbingarkese (MSE 230)

Në rast mbingarkese, motori elektrik fiket 
automatikisht për tu mbrojtur nga dëmtimet  
e shkaktuara nga mbinxehja. Butoni i kuq i 
mbingarkesës aktivizohet nga MSE 170 te 
MSE 210. Një ndriçim LED te MSE 230  
tregon gjendjen përkatëse. Pas rreth 1 minute, motori do të jetë 
ftohur dhe sharra me zinxhir mund të përdoret përsëri.

 
Shina drejtuese3

Zinxhirët e sharrës

Perçina të përforcuara

Çdo perçinë në një sharrë me zinxhir STIHL 
është përforcuar me induksion, duke e 
ndryshuar strukturën e konstruktit metalik.  
Si rrjedhim perçinat janë bërë më të forta  
dhe rezistente ndaj konsumimit.

Xhunto shpimi të lëmuara  

Është përdorur një teknikë speciale stampimi për t’u dhënë 
xhuntove të shpimit të STIHL një lëmim si pasqyrë. Kjo përmirëson 
vetitë e zinxhirit dhe rrit jetëgjatësinë e shërbimit.

Shtresë e kromuar e fortë 

Të gjitha dhëmbët e zinxhirit të sharrës STIHL 
përbëhen prej çeliku special. Një shtresë kromi 
është galvanizuar në shtresat e sipërme të 
prerësit për të arritur rezistencë të lartë kundër 
konsumimit. Kjo do të thotë se dhëmbët 
mbeten të mprehtë për kohë më të gjatë.

Tensioni 

Hapi i fundit për prodhimin e zinxhirëve të sharrës STIHL përfshin 
ekspozimin ndaj një ngarkese të lartë dhe të qëndrueshme 
zgjatimi. Kjo tendosje ul çdo zgjatim të mëpasshëm të zinxhirit  
kur përdoret për herë të parë deri në një minimum absolut, rrit 
jetëgjatësinë e tij dhe minimizon konsumimin dhe këputjen.

Sistem lubrifikimi STIHL Oilomatic  

Ky sistem siguron më pak fërkim e konsumim 
dhe jetëgjatësi përdorimi për pjesët shtesë 
prerëse. Gypat e ngushtë të vajit në lidhjet e 
sharrës me zinxhir kanalizojnë vajin direkt nëpër 
perçinat dhe sipërfaqen e dhëmbëve prerës. 
Disa kanale në të cilat mund të mblidhet vaji i zinxhirit janë 
stampuar në të dyja skajet e lidhjes transmetuese. Kjo mundëson 
shpërndarjen më të mirë të vajit nëpër sipërfaqet rrëshqitëse  
të shufrave drejtuese.

Shufrat udhëzuese

Grykë shufre e zëvendësueshme  

Nëse gryka e shufrës konsumohet, mund të zëvendësohet  
lehtë plotësisht bashkë me kushinetat rul (që ndodhen te shufrat 
drejtuese Rollomatic ES dhe Rollomatic ES Light).

Shufra udhëzuese me peshë të lehtë  
Shufrat drejtuese të lehta E Light dhe ES Light 
të STIHL ndryshojnë si konstruksion. Shufrat 
drejtuese E Light përbëhen nga pllakëza çeliku 
të salduara në mënyrë elektrike, shumë të 
gërryera dhe të mbushura me poliamid fibrash 
xhami të përforcuar. Kjo i bën shufrat tepër të 
lehta. Te shufrat ES Light, boshllëqet priten dhe saldohen 
përmes një procesi special me lazer. Kjo prodhon një trup bosh 
tepër të fortë me strukturë elastike të jashtme e të brendshme.  
Të dyja modelet kanë peshë më të lehtë dhe ekuilibër më të mirë 
të sharrës me zinxhir. Qendra e gravitetit të sharrës suaj me 
zinxhir zhvendoset drejt trupit tuaj, duke e ulur së tepërmi 
ngarkesën në kurriz.

Sistemi STIHL Ematic  

Në krahasim me shufrat tradicionale pa 
Ematic, sistemi STIHL Ematic ul konsumin  
e lubrifikantit të zinxhirit deri në 50%, në 
varësi të drurit dhe pjesës shtesë prerëse  
të përdorur. Ky sistem përmban një shufër 
drejtimi STIHL Ematic ose Ematic S, një sharrë 
me zinxhir STIHL Oilomatic dhe një pompë vaji me rrjedhje të 
ndryshueshme ose të pakësuar. Si rezultat, gati çdo pikë e 
lubrifikuesit të zinxhirit shpërndahet pikërisht në vendin e duhur.

STIHL Rollomatic E 

Vetitë e STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) me grykën e vogël 
(me rreze të ngushtë) të shufrës:
•  Ingranazh maje me deri në 10 dhëmbë, ingranazhi i 

shtrënguar me 4 perçina
• Zmbrapsje e pakësuar
•  Ideale për përdorim të gjithanshëm si prerjen e drurëve të 

hollë, prerjen e majave dhe në pylltari me sharra zinxhiri me 
fuqi deri në 3,5 kW 

Vetitë e STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) me grykën e madhe 
(me rreze të gjerë) të shufrës:
•  Ingranazh maje me deri në 11 dhëmbë, ingranazhi i 

shtrënguar me 6 perçina
•  Performancë shpuese e madhe
•  Për përdorim profesional me prerje të forta dhe punë  

sharrimi, me sharra zinxhir me performancë mesatare  
ose të lartë mbi 3,5 kW

Ingranazh maje me kushineta  

rul të puthitura  

Kushinetat e puthitura parandalojnë 
ndryshkjen duke bllokuar ndotjet dhe 
papastërtitë. Nevojitet më pak mirëmbajtje 
sepse lubrifikimi zgjat për gjithë jetëgjatësinë  
e përdorimit të shufrës drejtuese. Kjo rrit 
jetëgjatësinë e përdorimit të kushinetave deri 
në 80% në krahasim me kushinetat me vrimë vaji. Ingranazhi në 
majë është i zëvendësueshëm. 

Sistemi Kombi dhe sistemi Multi4

Dekompresim automatik

Sistemi i dekompresimit hap automatikisht valvulën e hyrjes 
gjatë ndezjes së motorit. Kjo parandalon pikun e presionit  
dhe ul së tepërmi forcën e nevojitur për tërheqjen e kordonit  
të motorinos.

Dorezë në formë laku (R) me  

shufër pengese

Shufra pengesë në dorezën rrumbullake 
parandalon afrimin e këmbëve dhe shputave 
tek tehet ose kokat kositëse.

Lidhje me shkëputje të shpejtë  

me vidhë flutur

 Lidhja novatore me shkëputje të shpejtë 
mundëson që të gjithë motorët Kombi dhe 
veglat Kombi të çmontohen dhe rimontohen 
shpejt, pa nevojën e veglave.

Prerës shkurresh dhe sharra pastrimi5

Dekompresim automatik

Sistemi i dekompresimit ul presionin e kompresimit dhe 
nëpërmjet kësaj edhe forcën e nevojitur për tërheqjen e kordonit 
të motorinos.  Kjo bën të mundur që motori të ndizet më lehtë.

ECOSPEED

Me funksionin ECOSPEED, mund ta përdorni sharrën pastruese 
në një modalitet përdorimi më ekonomik. Thjesht rrotullojeni 
rrotën në drejtimin minus, duke ulur si rrjedhim xhirot maksimale 
të motorit. Kjo bën që sharra pastruese të funksionojë në fuqi  
të pjesshme, sidoqoftë, pavarësisht nga ky parametër i kufizuar 
mund të kaloni në kapacitet të plotë duke shtypur levën e gazit. 
Duke e përdorur në fuqi të pjesshme, ulet konsumi i karburantit 
dhe mund të punoni më gjatë me një serbator karburanti. 
Gjithashtu mjeti ka një prirje të dukshme më të ulët për  
të rrëshqitur kur funksionon me fuqi të pjesshme në krahasim 
me fuqinë e plotë. 

Dorezë ergonomike në formë biçiklete   

Doreza në formë biçiklete mundëson lëvizje 
natyrale të fshirjes kur kositni dhe është 
zgjedhja më e mirë për kositjen e zonave  
të gjera. Kombinojeni me sistem rripash 
universalë ADVANCE ose rripa pylltarie 
ADVANCE dhe veglën e duhur për ta bërë 
kositjen edhe më pak të mundimshme.
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Fijet e kositjes  

Fijet e kositjes disponohen në forma dhe 
fortësi të ndryshme për zbatime të ndryshme. 
Një gjurmë spirale e stampuar në fijen e 
kositjes i bën disa fije më pak të zhurmshme 
se fijet rrethore të zakonshme të kositjes. 
Gjurmët në sipërfaqen e fijes ndërpresin 
rrymën uniforme të ajrit.  Krijohet turbulencë, efekti fishkëllyes 
pakësohet dhe zhurma e kositjes bëhet shumë më e qetë.

Përshtatja e dorezës në formë biçiklete  

Morseta qendrore i mundëson dorezës  
në formë biçiklete të ndryshohet lehtësisht  
pa vegla për t’iu përshtatur gjatësisë së 
përdoruesit. Doreza mund të rrotullohet  
me 90°, duke e bërë më kompakte për 
transport dhe magazinim.

Motor STIHL 2-MIX

Motori STIHL me 2 kohë me teknologjinë 
2-MIX mundëson performancë të shkëlqyer, 
moment të lartë rrotullimi dhe kursim energjie 
deri në 20% në krahasim me motorët STIHL 
me 2 kohë me të njëjtën klasë performance 
pa teknologjinë 2-MIX.

Motori 4-MIX®  

Motori STIHL 4-MIX® ndërthur avantazhet e një motori me dy 
kohë dhe katër kohë. Ka konsum më të ulët, më pak emetime 
dhe nuk ka nevojë për vajosje. Zhurmë më pak shqetësuese. 
Fuqi motorike dhe moment rrotullues të shkëlqyer.  

STIHL M-Tronic (M)   

Menaxhimi tërësisht elektronik rregullon ritmin 
e ndezjes dhe matjes së karburantit në të gjitha 
kushtet e përdorimit, duke marrë parasysh 
faktorët e jashtëm si temperatura, lartësia  
dhe cilësia e karburantit. Vazhdimisht garanton 
performancë optimale të motorit, xhiro 
maksimale konstante dhe performancë 
përshpejtimi shumë të mirë. Nuk nevojitet 
rregullim manual i karburatorit me M-Tronic. 
Falë dallimit elektronik të ndezjes së ftohtë/ngrohtë, leva combi 
tashmë ka vetëm një pozicion ndezjeje. Motori ndizet me më  
pak tërheqje dhe pa e ndryshuar pozicionin, si dhe mund të 
përshpejtohet menjëherë, madje edhe pas ndezjes së ftohtë. 
Gjithashtu, funksioni M-Tronic kujton parametrat e herës së  
fundit të përdorimit të veglës. Në këtë mënyrë, kur faktorët e 
jashtëm janë njësoj, performanca e plotë e motorit ju vihet në 
dispozicion menjëherë pas çdo ndezjeje.

STIHL ElectroStart (F)

Për ndezje direkte pa mundim me shtypjen e një butoni  
(FR 480 C-F).

Makinë prerëse gardhesh dhe makina  

prerëse gardhesh me arritje të gjatë
6

Krasitës gardhesh

Dorezë rrotulluese multifunksionale     

Doreza rrotulluese e kontrollit mundëson 
shtrëngim optimal për çdo përdorues – për 
përdorim të thjeshtë dhe të sigurt.
 
 

Mbrojtësja e majës  

Kjo parandalon dëmtimin, duke mbrojtur  
majën e makinës prerëse nga konsumi, 
veçanërisht kur punohet në afërsi të nivelit  
të tokës.
 

Pompë karburanti manuale

Makinat prerëse STIHL dhe makina prerëse me arritje të  
gjatë me pompa manuale karburanti mundësojnë ndezje të 
përmirësuar me numër më të vogël tërheqjesh. Shtypja e 
ushqyesit e mbush dhomëzën e karburatorit me karburant.  
Kjo siguron që të ketë karburant të mjaftueshëm për të krijuar 
përzierjen e ndezshme ajër-karburant për ndezje, duke  
nevojitur shumë më pak tërheqje ndezëse.

HS 81 R dhe HS 86 R,

versioni krasitës (R)

Për prerjen e sasive të mëdha dhe pastrimin  
e shkurreve të mëdha në gardhet e gjera dhe  
të trasha:
• Hapësirë e gjerë ndërmjet dhëmbëve
• Dhëmbë të mëdhenj
• Raport ingranazhesh për fuqi të lartë prerëse

HS 81 T, versioni prerës (T)

Për prerje dhe konturim perfekt:
• Hapësirë e ngushtë ndërmjet dhëmbëve
• Dhëmbë të vegjël
•  Raport ingranazhesh për ritëm goditjeje  

të lartë
 

Makina prerëse e gardheve me arritje të gjatë

Gjatësi boshti sipas nevojës  

Makinat prerëse të gardheve me arritje të gjatë me bosht të 
zgjatur përdoren kryesisht për gardhe të lartë e të gjerë. 
Versionet K më të shkurtra me një tub doreze të zgjatur janë 
vegla praktike për të punuar me gardhet e shkurtra.

Sistem ingranazhesh i lehtë  

Struktura prej magnezi është tepër e lehtë.  

Versioni R

Versioni T

Dorezë në formë laku  
Doreza në formë laku ju mundëson përkulshmëri maksimale  
e përdorim të lehtë madje edhe kur hapësira është e kufizuar. 

Sistem përshtatjeje me shkëputje  

të shpejtë të kokës prerëse  

Shufra prerëse mund të përshtatet me rritje  
deri në 135° (HL 95, HL 100), 
deri në 125° (HLE 71) dhe 
deri në 115° (HLA 65) në dy drejtime dhe  
mund të paloset e bllokohet paralelisht me 
boshtin për t’u transportuar.

Sisteme pastrimi8

Ajërfryrësit

Konvertues katalitik (D)

Ul së tepërmi sasinë e ndotësve në emetimet e shkarkuara.

Pompë karburanti manuale

Ajërfryrësit STIHL me pompa manuale karburanti mundësojnë 
ndezje të përmirësuar me numër më të vogël tërheqjesh. Shtypja 
e ushqyesit e mbush dhomëzën e karburatorit me karburant.  
Kjo siguron që të ketë karburant të mjaftueshëm për të krijuar 
përzierjen e ndezshme ajër-karburant për ndezje, duke nevojitur 
shumë më pak tërheqje ndezëse.

STIHL ElastoStart 

Ky amortizator special mbi kordonin e motorinos garanton 
ndezjen pa ngecje dhe pa ngarkesë maksimale. Elementi  
i brendshëm zbutës zbut forcën e gjeneruar gjatë ndezjes.  
Dhe kjo e bën procedurën e ndezjes akoma më të lehtë.

Komplet pastrimi i ullukëve  

Kompleti i dobishëm për pastrim, afërsisht  
3 m i gjatë, për ajërfryrësit dhe copëzuesit me 
vakuum ju mundëson të pastroni ullukët, madje 
edhe ata që janë të vështirë për t’u arritur. 

Copëzuesit me vakuum

Copëzues në formë ylli   

Copëzuesi në formë ylli i përbërë me çelik të 
pandryshkshëm të cilësisë së lartë siguron 
copëzim të sigurt të fragmenteve te SH 56 
dhe SH 86.

Makineri fshirjeje

Koncept inteligjent i fshirjes

Këto makineri fshirjeje largojnë mbetjet përpara makinerisë para 
se të ngecin poshtë mjetit.

Pastruesit me presion të lartë

Dorezë teleskopike prej alumini   

Doreza teleskopike prej alumini mund të 
tërhiqet për t’u transportuar lehtësisht dhe 
kursyer hapësirë magazinimi.
 

Lidhje kundër përdredhjeve  

Parandalon përdredhjet e tubit me presion të lartë. Kjo do të 
thotë se mund të përdoret gjithmonë gjatësia e plotë.

Mbajtëse e dyfishtë për tuba   

Për mbajtjen e volitshme, si të tubit spërkatës, edhe të grykës 
rrotulluese të tubit.

Presion i ndryshueshëm/kontroll qarkullimi në vegël

Për rregullimin e qarkullimit të ujit dhe presionit aktiv në pompë. 
E krahasuar me përshtatjen e këmbëzës (e rekomanduar vetëm 
për përshtatjen afatshkurtër të presionit), kjo konsumon shumë 
më pak energji dhe mbron sistemin në përgjithësi.

Kapak i përparmë me palosje  

Mbajtësit e integruar të grykës nën kapakun  
e përparmë sigurojnë ruajtjen e sigurt dhe  
pa pluhur të grykave rrotulluese dhe të rrymës 
së ujit. Kjo mundëson ruajtje të lehtë dhe 
përdorim të shpejtë të të dyja grykave kur 
nevojiten.

Matësi i presionit  

Me matësin e presionit, ju gjithmonë shikoni 
presionin aktual të funksionimit.

Sistem matës detergjenti  

Sistemi matës ju mundëson të shtoni lehtësisht sasinë e duhur të 
agjentit pastrues në ujë. Kjo nuk shkakton ndotje të ambientit dhe 
është efikase. Të gjitha modelet me rezervuar detergjenti mund të 
lidhen edhe me rezervuarë të jashtëm të detergjentit.

Fikje sigurie   

Për mjetet e pajisura me fikje sigurie, mjeti i ndezur stakohet 
automatikisht nga burimi i energjisë pas 30 minutash nëse nuk 
është në funksionim.

Tub tekstil i sheshtë me mbajtëse  

Tub më i lehtë dhe më elastik me presion të 
ulët për lidhjen e pastruesit me presion të 
lartë me ujin e rrjetit shpërndarës. Duke 
përdorur mbajtësin e dhënë, tubi tekstil i 
sheshtë mund të mblidhet dhe shpështillet 
lehtësisht si dhe të ruhet në këtë dhomëz. Në 
këtë mënyrë do të keni gjithshka që ju duhet aty ku ju duhet.
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Kllapë për tubin tekstil të sheshtë  
Një tub tekstil i sheshtë mund të mbërthehet direkt në makinë 
duke përdorur kllapën e dhënë. Kjo e mban të mbërthyer në 
mënyrë të sigurt, por garanton përdorimin e menjëhershëm  
kur nevojitet.  

Pastruesit me vakuum me të thatë dhe të njomë

Përshtatës për veglat motorike  

Ky adapter i mundëson veglës motorike të  
lidhet direkt me tubin e vakuumit. Më pas 
pluhuri dhe ndotjet fshihen direkt me vakuum 
gjatë sharrimit ose gërryerjes.

Kontroll shpejtësie

Për përshtatje progresive të fuqisë thithëse në makinë.

Dorezë prej çeliku të pandryshkshëm me lidhje me 

shkëputje të shpejtë   

Kjo lidhje standarde me shkëputje të shpejtë bën të mundur 
bashkimin e shpejtë dhe të lehtë të tubit thithës me dorezën.

Sistem me shumë filtra   

Një shkallë veçimi akoma më e lartë arrihet nga kombinimi i 
trastës së filtrit dhe filtrit kryesor. Fisheku i filtrit që mund të lahet 
është higjienik, ekonomik dhe nuk ndot ambientin.

Fikje me vonesë  

Nëse vakuumi ndizet nëpërmjet funksionit automatik të ndezjes, 
do të vazhdojë funksionimin për një kohë të shkurtër pasi mjeti 
elektrik motorik të jetë fikur. Kjo garanton që guriçkat dhe ashklat 
e mbetura të pastrohen nga tubi.

Ndezje e butë  

Ndezja e butë kufizon korrentin fillestar kur vakuumi është 
ndezur, duke rritur jetëgjatësinë e funksionimit të motorit.
 

Sprucator në formë mjegulle dhe spërkatës9

Gryka e spërkatësit me ventilator  

• Për spërkatjen e zonave dhe radhëve të gjera
•  I përshtatshëm për shtretër lulesh, kultivimin 

e frutave dhe perimeve nëpër serra dhe 
kopshte

•  Ideal për spërkatjen e zonave të gjera me 
insekticide, herbicide dhe fungicide

Grykë me zgavër në formë konike 

•  Për spërkatjen e shkurreve, pemëve dhe 
bimëve të veçuara

•  Perfekt për përhapjen e insekticideve, 
herbicideve dhe fungicideve te bimët  
e veçuara të kopshtit

•  Gryka ju mundëson të spërkatni bimët  
e gjethet nga sipër ose nga poshtë

Sistemi STIHL kundër dridhjeve

Sistemi STIHL kundër dridhjeve pakëson transmisionin e dridhjeve 
të motorit. Kjo ul sforcimin e ushtruar nga muskujt e kurrizit të 
përdoruesit.

Turjela për shpim në tokë10

Strukturë mbështetëse   

me palosje (BT 360) 

Struktura e turjelës për dy persona BT 360 
mund të paloset. Kjo e bën mjetin të 
transportohet dhe magazinohet më lehtë.
 

Dorezë multifunksionale  

Të gjitha funksionet e kontrollit të motorit  
janë integruar në dorezë. Makineria mund  
të kontrollohet me gishta ndërsa i mbani 
duart në pozicion pune.

Frenë turjele QuickStop   

(BT 121 dhe BT 130)

Nëse turjela ngec në tokë, frena e turjelës 
QuickStop aktivizohet nga kofsha e përdoruesit 
dhe ndalon menjëherë mjetin. Gjithashtu 
vepron si bllokues rrotullimi i kundërt. Një 
turjelë e ngecur mund të hiqet lehtësisht nga 
vrima e shpuar duke e kthyer në drejtim kundërorar.

Motori STIHL 4-MIX® (BT 130)

Motori STIHL 4-MIX® ndërthur avantazhet e një motori me dy 
kohë dhe katër kohë. Ka konsum më të ulët, më pak emetime 
dhe nuk ka nevojë për vajosje. Zhurmë më pak shqetësuese. 
Fuqi motorike dhe moment rrotullues të shkëlqyer.  

STIHL ElastoStart  

Ky amortizator special mbi kordonin e motorinos garanton 
ndezjen pa ngecje dhe pa ngarkesë maksimale. Elementi  
i brendshëm zbutës zbut forcën e gjeneruar gjatë ndezjes.  
Dhe kjo e bën procedurën e ndezjes akoma më të lehtë. 

Prerëse betoni dhe makineri prerëse11

Motor STIHL 2-MIX

Motori STIHL me 2 kohë me teknologjinë 
2-MIX mundëson performancë të shkëlqyer, 
moment të lartë rrotullimi dhe kursim energjie 
deri në 20% në krahasim me motorët STIHL 
me 2 kohë me të njëjtën klasë performance 
pa teknologjinë 2-MIX.  

STIHL ElastoStart

Ky amortizator special mbi kordonin e motorinos garanton 
ndezjen pa ngecje dhe pa ngarkesë maksimale. Elementi  
i brendshëm zbutës zbut forcën e gjeneruar gjatë ndezjes.  
Dhe kjo e bën procedurën e ndezjes akoma më të lehtë.

Kapaku i serbatorit pa përdorimin e veglave

Mundëson hapjen dhe mbylljen e serbatorit pa përdorimin e 
veglave dhe mund të furnizohet në këmbë. Gjithashtu mbron 
serbatorin nga pluhurat.

Prerës betoni

Gomina

Kur prisni muret, kjo gominë e madhe e mbron strukturën  
e motorit kur shufra drejtuese është plotësisht e zhytur.

Makineri prerëse

Kontroll elektronik i ujit (A)   

Përdoruesi mund të aktivizojë sistemin e 
kontrollit elektronik të ujit përmes butonave  
të thjeshtë kur motori është në funksionim.  
Më pas uji aktivizohet automatikisht gjatë 
prerjes në varësi të shpejtësisë së motorit. 
Vëllimi i ujit mund të përshtatet duke shtypur 
thjesht butonat plus/minus. Rezultati: eliminim perfekt i pluhurit me 
një të shtypur të butonit. Funksioni i memories siguron që pasi 
motori të rindizet, e njëjta sasi uji të furnizohet në bazë të përdorimit 
tuaj më të fundit. Përdoruesit mund të fillojnë menjëherë punën pa 
zgjedhur parametrat, madje edhe pas një pushimi të gjatë.

Tendosja gjysmë automatike e rripit

Ritendosja e butë, e qëndrueshme rrit jetëgjatësinë funksionale 
të rripave dhe kushinetave.

Mbrojtëse magnezi   

Mbrojtësja e rrotës prerëse prej magnezi të derdhur është tepër 
e lehtë. Mbrojtësja dhe furnizimi me ujë kanë model ergonomik.

Injektimi nga STIHL (i)   

Injektimi i karburantit i kontrolluar në mënyrë 
elektronike garanton funksionimin e qetë  
të mjetit dhe ul konsumin e karburantit  
në krahasim me mjetet pa teknologjinë e 
injektimit të karburantit.

Sistemi ciklon i ajrimit     
Sistemi novator i rrugëve të ajrimit në formë 
vorbulle nënkupton se nuk ka më nevojë për 
pastrim ditor të filtrit dhe sjell jetëgjatësi 
përdorimi të filtrit. Siguron që edhe pas fazës 
së parë të filtrimit, të eliminohen afërsisht 
80% e grimcave të pluhurit në ajër.  Ndryshe nga sistemet 
tradicionale, këto grimca nuk mblidhen në filtrin sfungjer por 
ndahen nga sistemi i rrugëve të ajrimit në formë vorbulle dhe 
shfryhet përsëri në ajrin e jashtëm.

Sistem me montim të shpejtë   

Ky sistem ju mundëson montim e çmontim të shpejtë të makinerisë 
prerëse në karrocën STIHL. Nuk nevojiten vegla për këtë. 

Përshtatësi i thellësisë së prerjes   

Kjo mundëson përshtatjen e saktë të thellësisë së prerë nga 
doreza e sipërme

 
Vegla manuale dhe aksesorë pylltarie13

Qafore mbrojtëse ndaj goditjeve  

dhe pllakë sigurie e mbërthyer me bulona

Doreza dhe koka formojnë një tërësi të 
pandashme falë kombinimit të mëngës 
mbrojtëse të gjatë prej çeliku, pykës në formë 
unaze, pllakës dhe vidhës së sigurisë. Rezultati 
është një lidhje tepër e qëndrueshme me 
avantazhe të shkëlqyera: 
•  Jetëgjatësi shërbimi e mjetit – që do të thotë vlerë e shkëlqyer 

për paratë e paguara
•  Siguri perfekte në punë edhe me lëkundjet boshe

Pajisjet mbrojtëse personale14

Mbrojtja nga shiu EN 343

Veshjet STIHL për ambiente të jashtme mundësojnë mbrojtje 
nga shiu dhe era kur punoni jashtë dhe janë të rehatshme pasi 
materiali lejon avullimin e djersës. EN 343 i specifikon këto dy 
parametra si rezistenca ndaj ujit (numri i sipërm) dhe 
depërtueshmëria e avullimit (numri i poshtëm). Të dyja maten në 
3 nivele. Kategoria 3 është më e mira. Tegelat janë të puthitura 
të papërshkueshme nga uji. Për shembull:

Veshje EN 471 me dukshmëri të lartë

Veshjet STIHL me dukshmëri të lartë kombinojnë dukshmërinë e 
lartë sipas EN 471 me komoditet maksimal. Standardi EN 471 
specifikon zonat minimale të sipërfaqes me ngjyrë dukshmërie të 
lartë (për dukshmëri gjatë ditës) dhe materiale retro-reflektues 
(rripa reflektues për dukshmëri gjatë natës) dhe i kategorizon këto 
në tre kategori, ku kategoria 3 ka dukshmërinë më të lartë. Veshja 
e pantallonave dhe xhaketës rrit klasën e sigurisë duke shtuar 
ngjyrat me dukshmëri të lartë dhe rripat reflektues. Për shembull:

 = Rezistenca nga uji: EN 343 kategoria 3
 = Depërtueshmëria e avullimit të ujit: EN 343 kategoria 3

3
3

3
2

 = Ngjyrë me dukshmëri të lartë: EN 471 kategoria 3
 = Material retro-reflektues: EN 471 kategoria 2
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Mbrojtja STIHL nga prerjet   

Mbrojtja e STIHL nga prerjet përbëhet nga 
fibra të krijuara ekskluzivisht për STIHL. 
Materiali mbrojtës nga prerjet është i lehtë, 
elastik dhe përmban disa shtresa. Nëse sharra 
me zinxhir depërton në shtresën e sipërme, 
togjet e fibrave shqyhen dhe bllokojnë 
ingranazhet.  Kjo e ndalon zinxhirin dhe pakëson së tepërmi 
rrezikun për t’u dëmtuar. Produktet STIHL të mbrojtjes nga prerjet 
janë të shënuar në këtë katalog me ikonën vijuese: 

Shënim i rëndësishëm: Pajisjet mbrojtëse personale nuk  
mund të ofrojnë mbrojtje absolute nga plagosjet. Dhe as nuk 
janë zëvendësuese për praktika të punës së sigurt. Si rrjedhim 
është thelbësore të zbatohen udhëzimet e sigurisë në manualet 
e përdoruesit sipër pajisjet mbrojtëse personale dhe veglat 
motorike sikurse dhe direktivat kombëtare për parandalimin  
e aksidenteve. 

Zonat e mbrojtura nga prerjet në këpucët  

e sharrës me zinxhir  

Zona të mbrojtura

Kupa prej çeliku për 
gishtat e këmbës

Zonat e mbrojtura nga prerjet në veshjet  

me mbrojtje nga prerjet  

Ikonat e veshjeve të mbrojtura nga prerjet identifikojnë zonat e 
mbrojtura nga prerjet në secilin element të veshjes. Ikona shfaq 
në ngjyrë portokalli zonat e mbrojtura nga prerjet sipas direktivës 
EN 381. Vështrim i përgjithshëm i veçorive kyçe të produktit në 
faqen 226. 

Vlera SNR  

Simplified Noise Reduction (Pakësimi i Zhurmës së Thjeshtësuar) 
është ulja e zhurmës e mundësuar nga kufjet mbrojtëse. Sa më e 
lartë të jetë vlera SNR, aq më shumë ulen zhurmat.

Modeli A

Para/prapa Para/prapaPara/prapa

Modeli C

Para/prapa

Mbrojtja UV   

Faktori i mbrojtjes ndaj rrezet UV (UPF) tregon 
sa gjatë mund të qëndrojë një përdorues me 
mbrojtëse ndaj diellit ose me veshje 
mbrojtëse nga rrezet UV nën dritën e diellit pa 
rrezikuar djegien e lëkurës. Faktori UPF është i 
krahasueshëm me faktorin e mbrojtjes nga 
dielli (SPF) i përdorur në klasifikimin e kremit 
kundër diellit. Për shembull, një person me lloj 
lëkure 1 që ka veshur rroba me UPF 20 mund 
të qëndrojë i ekspozuar në dritën e fortë të diellit 20 herë më 
gjatë pa pësuar djegie të lëkurës. Shkalla e përdorur nga 
standardi EN 13758-2 ka nivel maksimal të mbrojtjes prej UPF 
40. Sidoqoftë kjo tejkalohet nga shkalla UV e standardit 801.

KOLEKSIONI STIHL® TIMBERSPORTS®15

Pambuk i krehur   

Fibrat e gjata i japin leshit të krehur një përbërje shumë të  
butë. Fibrat e shkurtra dhe papastërtitë hiqen gjatë procesit  
të pastrimit. Gjatësia e fibrave është një tregues i rëndësishëm  
i cilësisë së pambukut.

STIHL merr rregullisht pjesë në panaire  

kombëtare dhe ndërkombëtare. Provoni vetë  

produktet STIHL dhe VIKING nga afër.

Data e panaireve tregtare, QMF dhe zgjatjet e garancisë

Datat e panaireve tregtare të vitit 2014

04. 02. – 09. 02. 2014   Jagd & Hund in Dortmund* – Internationale Fachmesse für Jagd & Angelischerei.

11. 04. – 13. 04. 2014  Forst live in Offenburg* – Internationale Demoschau für Forsttechnik, Holzenergie und Biomasse.  

26 04. – 06. 05. 2014   Maimarkt in Mannheim* – Deutschlands größte Regionalmesse für Endverbraucher. 

06. 05. – 08. 05. 2014   Baumpflegetage in Augsburg – Internationale Fachmesse für die Baumpflege.

11. 07. – 14. 07. 2014  Tarmstedter Ausstellung in Tarmstedt* – Ausstellung für Landwirtschaft und erneuerbare Energien.  

16. 07. – 20. 07. 2014 Interforst in München – Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik.  

22. 08. – 25. 08. 2014  LandTageNord in Wüsting* – Die Erlebwas-Messe für Agrar und Freizeit.  

09. 08. – 17. 08. 2014   Ostbayernschau in Straubing* – Die größte Verbraucherausstellung des ostbayerischen Raums. 

17. 09. – 20. 09. 2014  GaLaBau in Nürnberg – Internationale Fachmesse für den Garten-, Landschafts-, Sport-, Golf- und Spielplatzbau. 

27. 09. – 05. 10. 2014   LWH 99. Landwirtschaftliches Hauptfest in Stuttgart* – Internationale Fachausstellung der Land-  

und Agrarwirtschaft.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi panairet tregtare në faqen www.stihl.com. 

QMF – vula e besueshmërisë.
Shitësit STIHL me vulën QMF garantojnë standardet e cilësisë  
së lartë dhe i verifikojnë rregullisht këto nga institucionet e 
jashtme. Si klient, kjo siguron që gjithmonë po merrni shërbim  
të besueshëm, duke përfshirë:

•  një punishte shërbimi të autorizuar për shërbim të shpejtë
•  një listë artikujsh të pjesëve rezervë për ndihmë të shpejtë  

në rast defekti
•  mirëmbajtje të rregullt të pajisjes për jetëgjatësi përdorimi

Zgjatjet e garancisë
Si përdorues privat, a i vlerësoni pajisjet e besueshme, të 
mirëmbajtura që janë gjithmonë funksionale, ofrojnë performancë 
maksimale dhe i mbajnë të ulëta kostot e përdorimit? A kujdeseni 
për mirëmbajtjen nga specialistët që përdorin vetëm pjesë këmbimi 
origjinale? Atëherë STIHL është zgjedhja juaj më e mirë. Ne e 
zgjasin garancinë e pajisjeve tuaja STIHL për një vit më shumë nëse 
shitësi juaj STIHL e kontrollon atë para përfundimit të periudhës dy 
vjeçare. Ne konfirmojmë zgjatjen e garancisë me një certifikatë.

Shitësit STIHL me vulën QMF garantojnë 

standardet e cilësisë së lartë dhe i 

verifikojnë rregullisht këto nga 

institucionet e jashtme. Si klient, kjo 

siguron që gjithmonë po merrni shërbim 

të besueshëm, duke përfshirë:
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Cilësia STIHL

Shitësi specialist STIHL

Jeni në duar të sigurta me shitësin tuaj specialist të STIHL – ata 
ofrojnë gjithshka që nga këshillimi deri në punimet e shërbimit. 
Ata ju informojnë për mjetet më të përshtatshme për nevojat 
tuaja, ju japin këshilla të dobishme mbi mënyrat e përdorimit të 
duhur dhe ju ofrojnë shërbim profesional. Kjo siguron që vegla 
juaj motorike STIHL do të përdoret me kënaqësi për shumë vite 
në vijim. 

Pjesë këmbimi origjinale të STIHL

Besueshmëria maksimale, madje edhe në kushte ekstreme, është 
shenja dalluese e veglave elektrike STIHL. Nëse diçka do të shkonte 
keq në makinerinë tuaj STIHL, STIHL mban pjesë këmbimi origjinale 
rezervë, duke garantuar performancën, sigurinë dhe jetëgjatësinë e 
shërbimit të veglës suaj elektrike STIHL. Te STIHL, ju mund të 

merrni pjesë këmbimi origjinale për të paktën 10 vjet pas 

ndërprerjes së prodhimit të një sharre me zinxhir ose të një 

vegle elektrike. Kur blini STIHL, ju bëni një investim afatgjatë. 
Pjesët origjinale të këmbimit mund të identifikohen nga 
logoja STIHL ose simboli i pjesëve – një S e stilizuar.

Kontrolli i cilësisë së STIHL

Standardi i lartë i veglave motorike STIHL bazohet mbi kërkesat e 
rrepta të cilësisë që zbatohen në të gjitha fushat e kompanisë. 
STIHL pajtohet me standardet ndërkombëtare ISO 9001 dhe ISO 
14001 për cilësi totale dhe menaxhim mjedisor. STIHL punon 
gjithmonë për zhvillimin e vazhdueshëm të të gjitha produkteve. 
Kjo do të thotë se modeli, teknologjia dhe veçoritë mund të 
ndryshohen. 

Për sigurinë tuaj

Nëse nuk përdoren në mënyrën e duhur, të gjitha produktet tona 
mund të shkaktojnë dëmtim të përdoruesit ose personave të 
tjera, kafshëve dhe objekteve që ndodhen afër. Për këtë arsye 
duhet të lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdoruesit para 
se të ndizni dhe/ose përdorni një produkt për herë të parë dhe të 
zbatoni të gjitha udhëzimet e sigurisë.

Qoftë nëse sharroni, kositni, prisni, pastroni ose shkurtoni – produktet STIHL vazhdojnë të frymëzojnë përdoruesit për shkak të cilësisë 

dhe besueshmërisë pa kompromis. Duke pasur një shitës specialist të STIHL gjithmonë afër, përdoruesit mund të vazhdojnë të kenë 

besim se makineria e tyre do të ketë mbështetjen dhe jetëgjatësinë e përdorimit që presin.

www.stihl.com
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