PERSINFORMATIE STIHL
Knip knip, hoera!
STIHL presenteert de accuheggenschaar HSA 45

Puurs, 28 juli 2017.

Met de stille en handige accuheggenschaar HSA 45 van
STIHL houdt u heggen moeiteloos in vorm. Dit voordelige
instapmodel is ideaal voor kleine tuinen. Met een totaal
gewicht (inclusief accu) van slechts 2,3 kg is de machine
bijzonder handig. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionaccu
van 18 V kunt u de verlengkabel en gehoorbescherming
voortaan achterwege laten. De geavanceerde geometrie
van het 50 cm lange mes zorgt voor onberispelijke
snoeiresultaten en een snel werktempo.

Met

de

accuheggenschaar

HSA

45

kan

onophoudelijk

woekerend groen snel en gemakkelijk worden gesnoeid.
Dankzij de accutechnologie behoren vervelende verlengkabels
definitief tot het verleden. Bovendien is de machine stil en stoot
ze geen uitlaatgassen uit. De nodige aandrijfkracht wordt
geleverd door een geïntegreerde lithium-ionaccu met een
vermogen van 18 V, goed voor 40 minuten snoeiwerk. De
machine kan vervolgens via een aparte laadkabel worden
opgeladen. Een laadindicator met vier leds geeft de resterende
arbeids- en laadtijd aan. Zodra de accu volledig is opgeladen,
stopt de laadprocedure automatisch.
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Minder gewicht, meer comfort
Dankzij

de

vast

ingebouwde

accu

is

de

HSA

45

accuheggenschaar bijzonder licht. Zijn lage, tot het absolute
minimum beperkte, en perfect uitgebalanceerde gewicht van
slechts 2,3 kg verlicht de armen van de gebruiker en verzekert
accuraat snoeiwerk. De tweehandsbediening, uitgerust met een
ergonomische softgreep, staat garant voor precieze en
betrouwbare resultaten, ongeacht de werkhoek.

Een lang, vlijmscherp mes
Dankzij de uitgekiende geometrie van het 50 cm lange,
eenzijdig geslepen mes kunt u hagen en andere struiken
bijzonder snel en gemakkelijk in vorm snoeien. Met een
tandafstand van 24 mm laten zelfs de jaarlijkse uitlopers zich
moeiteloos knippen. De zwaardbeschermer, geïntegreerd in de
punt van het mes, heeft een dubbele functie. Enerzijds
beschermt

hij

het

mes

tegen

beschadigingen

bij

werkzaamheden bij een muur of vlakbij de grond. Anderzijds is
de geïntegreerde bevestigingshaak handig voor montage aan
de

muur.

Hierdoor

kan

de

machine

gemakkelijk

plaatsbesparend worden opgeborgen. De activeringssleutel
biedt nog een extra beveiliging: wanneer de sleutel uit het
toestel wordt getrokken is het onmogelijk om de machine
ongewild te starten. Erg handig als u nieuwsgierige kinderen
hebt of bij onderhoudswerk aan de machine.
___________________________________________________________________
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Foto’s

Het ideale instapmodel voor alle veeleisende hobbytuiniers: met
een totaal gewicht (inclusief accu) van slechts 2,3 kg is de HSA
45 accuheggenschaar extreem licht en handig.
Foto: STIHL

De nodige aandrijfkracht wordt geleverd door een
geïntegreerde lithium-ionaccu met een vermogen van 18 V. Het
kwalitatief hoogstaande STIHL mes levert onberispelijke
snoeiresultaten en zorgt dat het werk goed opschiet. De
capaciteit van de accu bedraagt tot 80 m² haag.
Foto: STIHL
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Technische gegevens
Accuheggenschaar
HSA 45
Accutechnologie:
Motorprincipe:
- Accuspanning (V):
- Energie-inhoud (Wh):
- Capaciteit (Ah):
Looptijd accu (min):

Lithium-ion
DC
18
36
2,0
40

Bereik accu (i.f.v. gebruik)

Tot 80 m²

Laadtijd accu 80 % / 100 % (min):

145 / 210

Gewicht (kg):

2,3

Geluidsdrukniveau (dB(A)):*

71

Geluidsvermogenniveau (dB(A)):*

82

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

1,4/1,5

Snijlengte mes (cm):

50

Tandafstand (mm):

24

Aantal slagen (1/min):
Uitrusting:

Vrijblijvende adviesprijs
HSA 45 met accu (geïntegreerd) en
laadkabel LK 45 (euro):***

2.500
Softgreep,
zwaardbeschermer,
ophangoog (bevestiging
tegen wand)
129,00

Beschikbaar bij uw STIHL dealer
* K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²; ***
prijzen inclusief 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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