PERSINFORMATIE STIHL
Tegen elke taak opgewassen: De accubosmaaier STIHL
FSA 130 voor professioneel groenonderhoud zonder
gehoorbescherming



Krachtige en stille accubosmaaier voor veeleisend
onderhoudswerk in geluidsgevoelige omgevingen



Spaart krachten dankzij de externe, op het lichaam gedragen
accu – ook bij lange werktijden



Het toerental kan volgens de behoefte ingesteld worden voor
een grote energie-efficiëntie en een lange looptijd van de accu

Puurs, 16 mei 2017
Grote oppervlakken die met taai gras en struiken begroeid
zijn, maaien en onkruidvrij maken: tot nu toe was dat duidelijk
een opdracht voor bosmaaiers met een benzinemotor. Nu
echter biedt STIHL professionele gebruikers een bijzonder
krachtig alternatief: de nieuwe accubosmaaier FSA 130.
Aangedreven door een krachtige lithium-ionaccu van 36 V uit
het STIHL PRO AccuSysteem, werkt deze machine zo stil dat
ze de hele dag zonder gehoorbescherming gebruikt kan
worden. Daardoor leent de machine zich bijzonder goed voor
werkzaamheden

in

geluidsgevoelige

omgevingen,

bijvoorbeeld in de buurt van scholen, ziekenhuizen en
begraafplaatsen

of

in

woongebieden.

De

nieuwe

accubosmaaier bestaat in twee uitvoeringen: de FSA 130 met
dubbele handgreep en de FSA 130 R met beugelgreep. In de
praktijk

overtuigen

beide

modellen

met

een

perfecte

ergonomie en met talrijke praktische details.

De nieuwe FSA 130 combineert de stevige constructie van de
STIHL benzinebosmaaiers met de voordelen van de STIHL
accutechnologie. De aandrijfas, het maaistuur, de steel en de
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aandrijving van de FSA 130 zijn dezelfde als die van het nieuwe
benzinemodel,

de

FS

131.

Dat

betekent

dat

de

STIHL

snijgarnituren op beide machines gebruikt kunnen worden. De
FSA 130 die standaard met het grassnijblad GSB 260-2 uitgerust
is, wordt door een borstelloze, elektronisch gestuurde elektrische
motor (EC) aangedreven. Die

wordt op haar beurt door een

krachtige accu van 36 V gevoed.
Individueel regelbaar toerental – langer, stiller, rustiger
Het motortoerental kan op drie niveaus ingesteld worden en
garandeert daardoor een bijzonder lange werkingsduur: in de
twee eerste niveaus kan het toerental individueel en traploos aan
de specifieke werksituatie aangepast worden; in het derde niveau
wordt het toerental automatisch geregeld. Het resultaat daarvan is
dat de machine, met de ruggedragen accu AR 3000 en het
grassnijblad, bij volle belasting een looptijd tot 420 minuten heeft.
De nieuwe FSA 130 is dus tegen elke opdracht opgewassen.
Doordat het toerental heel precies op de werksituatie afgestemd
kan worden, is het mogelijk om heel energie-efficiënt te werken:
de looptijd van de accu bij gedeeltelijke belasting neemt duidelijk
toe, terwijl het snijgarnituur minder de neiging vertoont om te
slingeren. Dankzij de beschermkap voor de AR-accu is de nieuwe
accubosmaaier zelfs bij vocht en regenweer bruikbaar.
De nieuwe lichtheid – externe accu’s voor een perfect
evenwicht
Een lithium-ionaccu uit het STIHL AccuSysteem PRO levert de
energie die voor de werking van de FSA 130 nodig is. Alle accu’s
uit dat modulaire systeem zijn compatibel met de machine. De
accu wordt in een gordeltas of op de rug gedragen en is via een
aansluitkabel met de machine verbonden. Door de accu op het
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lichaam te dragen, daalt het gewicht van de machine zodat die
uitstekend in balans is en een hoog arbeidscomfort biedt.

Twee handgreepsystemen met één doel: ergonomie op maat
Dankzij zijn lage gewicht van maar 4,4 kg (zonder accu) en zijn
uitstekende balans is de FSA 130 de ideale machine voor grote
maaiwerken. Ze is voorzien van een dubbele handgreep waarmee
men

de

kenmerkende

maaibewegingen

zonder

veel

krachtinspanningen kan uitvoeren. De hoek van de greep kan
zonder gereedschap met een duimschroef aangepast worden.
Ook de ophangrail voor de draaggordel maakt een individuele
instelling mogelijk. Dat alles zorgt voor een optimale ergonomie,
of anders gezegd, tijdens het werk spaart de gebruiker zijn
krachten, wat vooral bij grote opdrachten van belang is. De
accubosmaaier is ook als FSA 130 R (3,7 kg) met een
beugelgreep en met de maaikop AutoCut C 26-2 beschikbaar.
Ideaal om heel precies langs heggen, wegen en trappen of rond
bomen onkruid te verwijderen.
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Fotomateriaal

Stil, krachtig en zonder uitlaatgassen: de accubosmaaier STIHL
FSA 130 (foto links) leent zich perfect voor professioneel
groenonderhoud in geluidsgevoelige omgevingen, bijv. in de buurt
van scholen en ziekenhuizen of in woongebieden. Om terreinen
onkruidvrij te maken is de accubosmaaier ook in een versie met
een beugelgreep (R) beschikbaar, de FSA 130 R (foto rechts).
Foto: STIHL

De accu AR 3000 wordt comfortabel op de rug gedragen en via
een aansluitkabel met de machine verbonden. Daardoor
vermindert het gewicht van de nieuwe accubosmaaier zodat die
uitstekend in balans is en de gebruiker bij het werk zijn krachten
kan sparen.
Foto: STIHL
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Technische gegevens
Accubosmaaier
FSA 130

FSA 130 R

Lithium-ion
EC-motor, zonder
borstels

Lithium-ion
EC-motor, zonder
borstels

Gewicht (kg): *

4,4

3,7

Geluidsdrukniveau (dB(A)):
**

78

80

Geluidsvermogenniveau
(dB(A)): **

92

94

Dubbele handgreep

Beugelgreep (R)

1,9 / 1,1

3,5 / 3,3

Standaard snijgarnituur:

Grassnijblad
GSB 260-2

Maaikop
AutoCut C 26-2

Diameter snijcirkel (mm):

260

420

Robuuste aandrijfas,
elektronische
detectie
snijgarnituur,
gereedschapsloze
instelling van greep,
ophangrail,
draaggordel

Robuuste aandrijfas,
elektronische
detectie
snijgarnituur,
ophangrail,
draaggordel

499,00

499,00

Accutechnologie:
Motorprincipe:

Greepsysteem:
Trillingsniveau links/rechts
(m/s²): ***

Uitrusting:

Vrijblijvende adviesprijs
(euro): ****
STIHL FSA 130 / FSA 130 R
zonder accu
Beschikbaar bij uw STIHL dealer.
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Accubosmaaier
FSA 130

FSA 130 R

Prestatievermogen met de accu AP 300:
 Accuspanning (V):
 Accu-energie (Wh):
 Looptijd bij maaiwerken
Niveau 1 / Niveau 2 /
Niveau 3 (min):
 Laadtijd met snellader AL
500
80% / 100% (min):

36
227

36
227

85 / 70 / 45

40 / 30 / 20

25 / 35

25 / 35

Prestatievermogen met de accu AR 3000:
 Accuspanning (V):
 Accu-energie (Wh):
 Looptijd bij maaiwerken
Niveau 1 / Niveau 2 /
Niveau 3 (min):
 Laadtijd met snellader AL
500
80% / 100% (min):

36
1.148

36
1.148

420 / 320 / 215

190 / 150 / 125

120 / 160

120 / 160

Vrijblijvende adviesprijs
(euro): ****
AP accu’s
AR accu’s
AL laders

vanaf 139,00
vanaf 899,00
vanaf 99,00

* Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming; ** K -waarde volgens RL
2006/42/EG=2,5 dB(A) met standaardgereedschap, *** K-waarde volgens RL
2006/42/EG=2 m/s² met standaardgereedschap, **** Prijzen telkens incl. 21 % BTW.
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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 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 45.000
vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2016 met
14.920 medewerkers een wereldwijde omzet van 3,46 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:
Martine De Permentier
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

John Bosmans
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65
martine.de-permentier@stihl.be

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