
  

Міні-мийки та пилососи

      

re 130 Plus

9 659.-
10 729.-

10 199.-
11 999.-

140 бар

150 бар

 

re 130 Plus

барабан для шлангу 
високого тиску

10 199.-
11 999.-

відділення для 
зберігання форсунок

міцний та довговіч-
ний безщітковий 

індукційний двигун

телескопічна
 ручка

шарнірне з’єднання 
шланга з пістолетом

металева помпа 
(насос) та поршні з 
нержавіючої сталі

150 бар, 420 л/год  

акція

міні-мийки
 stihl.

міцніше
за бруд!

-15%

re 120

SE 62 E

SE 62 4 289.-
4 519.-

5 489.-
5 779.-

металевий
насос

металевий
насос

400 л/год 

420 л/год  

Для прибирання сухого та 
мокрого бруду у майстерні, 
гаражі, на підприємстві

*Акція діє з 15.09 до 30.11.2020 року в офіційній  дилерській мережі 
ТОВ Андреас Штіль по всій Україні. Детальні умови акції, акційні моделі 
інструменту дізнавайтесь в офіційного дилера або на сайті. У разі суттєвої 
зміни курсів валют ТОВ Андреас Штіль залишає за собою право зміни 
рекомендованих роздрібних та акційних цін та умов акції, 
про що додатково  буде повідомлено на офіційному сайті

kg 550

kg 770

6 кг

13 кг

55 см

77 см

25 л  

50 л  

4 909.-

11 289.-

5 169.-

11 879.-

Садовий пилосос – корисний «must-have» в арсеналі Вашого інстру-
менту, який варто мати під час осіннього листопаду! Скористайтесь 
можливістю придбати техніку для прибирання зі знижкою.

 

електричний 
садовий пилосос

для присадибної ділянки
великий текстильний мішок
на блискавці, об’ємом 45 л
із комплектом для 
переоснащення у повітродувку

 

she 71

-10%

  

      

she 81

sh 56

sh 86

1.4 кВт 3 629-
4 029.-

7 379.-
8 199.-

9 169.-
10 189.-

27.2 см³

27.2 см³

садові пилососи stihl
Сила вітру наводить порядок

акція

2 779.-
3 089.-

KG 550: компактне рішення 
для домашнього господарства

KG 770: для професійного використання
 на великих територіях

для великого, дрібного, вологого сміття
контейнер об’ємом 25 л та 50 л

садові пилососи та підмітальні пристрої 

акція

садовий
 пилосос

садовий
 пилосос

садовий
 пилосос

650 м³/г

710 м³/г

770 м³/г

офіційний дилер stihl:

www.stihl.ua stihl_ua stihl.ua
Знайти найближчий магазин STIHL

www.stihl-shop.com.ua

Інформаційна лінія: 0 800 501 930
(дзвінки по Україні безкоштовні)



 

ms 362 С-М професійна бензопила 
для лісозаготівельних робіт
система електронного управління 
двигуном М-TRONIC
фільтр HD2
незнімні гайки кришки ланцюгової 
зірочки
спрощений запуск

професійні бензопили stihl

професійна бензопила 
для м’якої та тонкомірної деревини
декомпресійний клапан
бокове натягування ланцюга
байонетний замок паливного та 
мастильного баків
ідеальне співвідношення ваги до 
потужності

10 639.-
13 299.-

найбільша

знижка

-20%

ms 260

ВИРОБництво
швейцарії

Для рівномірного зношування 
використовуйте два ланцюги, 

поперемінно змінюючи їх.

ланцюги stihl

від 177.-

РУА НД О
О

К

П

ДЕРЖАВКА

2-В-1

Швейцарія - батьківщина 
сучасних технологій та ... 
ЛАНЦЮГІВ STIHL, які з 1974 
року незмінно виробляються 
на власному заводі компанії в 
місті Віль у Швейцарії.  

швейцарська
точність
у кожній ланці

*

*рекомендована роздрібна ціна на 
ланцюг  63 PM3 (на шину 35 см)  

-10%

Для домашнього господарства, заготівлі дров, 
майстрування з дерева. Оснащення: бокове натягування ланцюга 
для безпечного і легкого регулювання натягу, із гальмом ланцюга 
QuickStop Super, напівпрозоре віконце-індикатор рівня мастила, із 
захистом від перевантаження. 

 

електрична мотопила stihl
stihl MSE 141 C-Q 

акція

-15%

електричні та
бензинові 
мотопили stihl

Умови акції та перелік акційної
техніки на сайті

www.stihl.ua

гальмо ланцюга QuickStop Super
захист від перенавантаження
бокове натягування ланцюга
індикатор рівня ланцюгового
мастила

територія
справжніх
чоловіків

1.4 кВт, 4.1 кг, шина 35 см

легендарна бензопила
для домашнього господарства
бокове натягування ланцюга
співвідношення ціна-якість
покращений повітряний фільтр
інерційне гальмо ланцюга

  

більше акційніх бензопил stihl
      

Ms 230

Ms 361

Ms 361

2.0 кВт
2.7 к.с.  35 см

40 см

45 см

3.4 кВт
4.6 к.с.  

3.4 кВт
4.6 к.с.  

mse 141 c-q 3 399.-
3 999.-

ms 180 4 159.-
4 899.- акція-15%

1.5 кВт/2.0 к.с., 3.9 кг, шина 35 см

-15%

ms 250 -15%

8 499.-
9 999.-

найпотужніша 
бензопила
для домашнього господарства
бокове натягування ланцюга
байонетний замок паливного
та мастильного баків
компенсатор

3 499.-
бензопили
від

MS 170

2.2 кВт/3.0 к.с., 4.8 кг, шина 35 см

екологічний

економічний

двигун

2-МІХ

бокове натягування ланцюга
байонетний замок паливного
та мастильного баків
економічний та екологічний двигун 
2-МІХ
зубчасний упор

9 489.-
11 169.-

ms 251

2.0 кВт/2.7 к.с., 4.8 кг, шина 35 см

7 469.-
8 789.-

14 999.-
15 499.-

15 229.-
15 699.-

2.3 кВт/3.1 к.с., 4.6 кг, шина 35 см

*бензопила MS 170 не є акційною, зазначена рекомендована роздрібна ціна 
є найнижчою серед асортименту бензинових пил та вказана з інформаційною 
метою

нові сучасні бензопили
для домашнього господарства

акція

8 209.-
9 659.-

ms 231 -15%

-15%
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