PERSINFORMATIE STIHL
Ideaal voor het zagen van brandhout: de accukettingzaag
MSA 120 C-BQ van STIHL is krachtig, licht en wendbaar
Puurs, 12/10/2016
Brandhout zagen en bosjes uitdunnen met een kettingzaag
staan vaak op het programma van iedereen met een tuin en
haard. Precies voor hen biedt de machinefabrikant STIHL
het COMPACT AccuSysteem aan met onder andere de
kettingzaag MSA 120 C-BQ, en dat tegen een interessante
prijs-kwaliteitverhouding.
Kettingzagen zijn een praktische uitvinding en bijzonder
veelzijdig. Toch wordt er nog al te vaak van uitgegaan dat dit
type machines alleen voor professionelen is voorbehouden. De
nieuwe
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AccuSysteem

MSA
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daar

120
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verandering

van
in

het

COMPACT

brengen.

Deze

accukettingzaag is namelijk niet alleen compact, krachtig en
bijzonder stil, maar ook zeer licht. Dankzij het ergonomische
ontwerp blijft de accukettingzaag bovendien ook bij langdurig
gebruik goed in de hand liggen. Met dit nieuwe model brengt
STIHL dan ook een erg gebruiksvriendelijk product op de markt,
en dat merkt u ook wanneer u bij het opspannen van de
zaagketting geen speciaal gereedschap meer nodig hebt.

Stil en toch krachtig
Dankzij de geavanceerde elektromotortechnologie is de MSA
120 C-BQ zo stil dat u geen gehoorbescherming hoeft te
dragen. Zo hoeft de gebruiker niets te missen van wat er in zijn
omgeving gebeurt en worden ook de zenuwen van de buren
niet nodeloos op de proef gesteld. De bijzonder nauwkeurige
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zaagketting die door STIHL ontwikkeld werd en in haar
gespecialiseerde kettingfabriek in Zwitserland vervaardigd
wordt, garandeert een perfect zaagresultaat. Deze ketting is
dan ook optimaal afgestemd op alle andere componenten van
de kettingzaag die ook door STIHL ontwikkeld en geproduceerd
worden.

Veilige tussenpositie
Om de kettingzaag niet per ongeluk te starten, hebben de
ingenieurs van STIHL een bijzonder detail ontworpen: de
tussenpositie. In de tussenpositie zit de accu vast in de
accuschacht en kan hij er niet uitvallen. Hij raakt echter de
contacten in de machine niet. Pas wanneer de accu volledig
ingeschoven wordt, is de kettingzaag gebruiksklaar. Een veilig
detail.

Het idee achter het systeem
Voor de MSA 120 C-BQ wordt het gebruik van de krachtige
lithium-ion-accu STIHL AK 20 aanbevolen. Daarmee kan 10 x
10 cm kanthout 100 keer doorgezaagd worden. De lithium-ionaccu’s, naast de AK 20 ook de AK 10, zijn binnen het STIHL
COMPACT AccuSysteem echter compatibel met alle machines.
Wie meerdere machines van het systeem bezit, kan de accu’s
in al deze machines gebruiken, wat ook nog kostenbesparend
is. Alle systeemcomponenten (de heggenschaar, de bladblazer,
de kantenmaaier, de kettingzaag, accu’s en de lader) zijn
afzonderlijk verkrijgbaar.
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Hoogwaardig product tegen een aantrekkelijke prijs
De nieuwe accukettingzaag komt tegemoet aan alle eisen die
aan de beproefde STIHL kwaliteit gesteld mogen worden en dat
tegen een voor particulieren interessante prijs. De MSA 120 CBQ met accu AK 20 en lader AL 101 kost 299 euro. Zonder
accu en lader kost de kettingzaag 229 euro.

Technische gegevens
Accukettingzaag
MSA 120 C-BQ
met accu AK 20
Accutechnologie:
Type motor:
Accu AK 20:
- Spanning (V):
- Nominaal vermogen (Ah):
- Accu-energie (Wh):
Looptijd met accu AK 20 (min.):

Lithium-ion
EC-motor, borstelloos
36
3,2
118
tot 35
(voldoende om 10 x 10 cm
kanthout 100 keer door te
zagen)

Laadduur accu AK 20 (min.)
met lader AL 101 (80%/100%):

105/150

Gewicht zonder accu (kg):*
Gewicht met accu AK 20 (kg):*

2,5
3,7

Geluidsdrukniveau (dB(A)):**

83

Geluidsvermogenniveau
(dB(A)):**

94

Trillingsniveau links/rechts
(m/s²):***
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3,4/3,2

Snijuitrusting:
Oilomatic-zaagketting:
Zaagblad:

1/4" Picco Micro 3 (PM3)
Rollomatic E Mini

Kettingsnelheid, max.
(m/sec.):

13,2
30

Snijlengte (cm):
Uitvoering:

Kettingsnelspansysteem (B),
kettingrem QuickStop Super (Q)

Vrijblijvende adviesprijs
MSA 120 C-BQ
met accu AK 20
en lader AL 101 (euro):****

299,-

MSA 120 C-BQ zonder accu en lader
(euro):****

229,-

Accu AK 10 (euro):****
Accu AK 20 (euro):****
Lader AL 101 (euro):****

79,119,39,-

Vanaf nu verkrijgbaar bij de vakhandelaar

Andere machines van het COMPACT
AccuSysteem:

Bladblazer BGA 56
Kantenmaaier FSA 56
Heggenschaar HSA 56

*incl. 30 cm snijuitrusting; ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); *** K-factor volgens
RL 2006/42/EG = 2 m/s; **** Vermelde prijzen telkens incl. 21 % btw
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Foto’s

De accukettingzaag MSA 120 C-BQ maakt snel brandhout van
het hout in uw tuin.
Foto: STIHL

Dankzij doordachte details is de MSA 120 C-BQ bijzonder
ergonomisch en gebruiksvriendelijk. En over de stille
accutechnologie zullen ook uw buren erg enthousiast zijn.
Foto: STIHL

Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 36 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 40.000
vakhandelaars in meer dan 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
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motorzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2015 met
14.245 medewerkers een wereldwijde omzet van 3,25 miljard euro.
Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van
STIHL kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
John Bosmans
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

Christophe Legrand
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 68
 john.bosmans@stihl.be

 +32(0)52 31 55 97
 christophe.legrand@stihl.be
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