PERSINFORMATIE STIHL
Accupower met pit
De accukettingzaag STIHL MSA 140 C-BQ is stil, licht en
krachtig

Puurs, 25 mei 2017.
Eenvoudig handwerk, terreinen onderhouden of haardhout
zagen:
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gebieden zijn machines nodig die niet alleen krachtig zijn,
maar ook zo geruisloos werken dat de buren niet gestoord
worden. Speciaal voor hen heeft STIHL de accukettingzaag
MSA 140 C-BQ ontwikkeld. Deze machine is een aanvulling op
het COMPACT AccuSysteem en is vanaf nu in de vakhandel te
koop. In een set met accu en lader kost deze zaag 359 euro.

De nieuwe accukettingzaag MSA 140 C-BQ van STIHL is
compact, licht en krachtig en blijft dankzij het ergonomische
ontwerp comfortabel in de hand liggen, zelfs na vele uren werken.
Bovendien gaat dit compacte krachtpakket zo stil te werk dat de
gebruiker geen gehoorbescherming nodig heeft. Zo blijft hij in
contact met de omgeving en worden de zenuwen van de buren
niet op de proef gesteld. Het 30 cm lange zaagblad met de
bijzonder precieze zaagketting, door STIHL zelf ontwikkeld en in
een gespecialiseerde STIHL fabriek in Zwitserland gebouwd, staat
garant voor een zuivere snede. De ketting is optimaal op alle
onderdelen van de kettingzaag afgestemd en kan met de
kettingsnelspanner zonder gereedschap opgespannen worden.
Daardoor is de machine eenvoudig te bedienen. Een krachtige
lithium-ionaccu van 36 V levert de energie om de kettingzaag aan
te drijven. Voor de MSA 140 C-BQ wordt de nieuwe accu AK 30
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aanbevolen. Daarmee is het mogelijk om tot 180 stuks kanthout
van 10 x 10 cm met één acculading door te zagen.

1 Systeem
Zoals de andere accu’s AK 10 en AK 20 is de AK 30 compatibel
met alle machines van het STIHL COMPACT AccuSysteem. Dit
modulaire systeem omvat naast de accu’s en de bijhorende laders
ook een heggenschaar, bladblazer, kantenmaaier, grasmaaier en
twee kettingzagen. Dat is praktisch voor gebruikers met meerdere
machines: die kunnen de accu en de lader in elke machine
gebruiken. Een doordacht detail zijn de twee klikposities van de
accu. In de eerste klikpositie zit de accu vast in de accuschacht
zodat hij er niet kan uitvallen; hij raakt echter nog niet de
contactpunten in de machine. Pas in de tweede positie is de accu
volledig in de machine geschoven en is de machine bedrijfsklaar.

De nieuwe accukettingzaag, die op alle punten de vertrouwde
STIHL kwaliteit heeft, is vanaf nu tegen een voor particuliere
gebruikers aantrekkelijke prijs te koop. In een set met de accu AK
30 en de lader AL 101 kost de MSA 140 C-BQ 359 euro. De prijs
zonder lader en accu is 259 euro.
Fotomateriaal

Met de accukettingzaag STIHL MSA 140 C-BQ tovert u het hout in
uw tuin snel om tot haardhout.
Foto: STIHL

2/4

PERSINFORMATIE STIHL

Dankzij de doordachte details is de STIHL MSA 140 C-BQ
bijzonder ergonomisch en eenvoudig te bedienen. En de buren
zijn blij met de stille accutechniek.
Foto: STIHL
Technische gegevens
Accukettingzaag
MSA 140 C-BQ
met accu AK 30
Accutechnologie:
Motorprincipe:
Accu AK 30:
- Spanning (V):
- Capaciteit (Ah):
- Energie-inhoud (Wh):
Looptijd met accu AK 30 (min.):
Reikwijdte van de accu (toepassing als
voorbeeld):
Laadtijd accu AK 30 (min)
met lader AL 101 (80 % / 100 %):

Lithium-ionen
EC-motor, zonder borstels
36
5,2
187
tot 45
Tot 180 stuks kanthout zagen (10
x 10 cm)
160/205

Gewicht zonder accu (kg):*
Gewicht met accu AK 30 (kg):*

2,6
3,9

Geluidsdrukniveau (dB(A)):**

85

Geluidsvermogenniveau (dB(A)):**

96
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Trillingsniveau links/rechts (m/s²):***

4,3/4,8

Zaaggarnituur:
- Oilomatic-zaagketting:
- Zaagblad:

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

Kettingsnelheid, max. (m/s):

14

Lengte zaagblad (cm):

30
Kettingsnelspanner (B), kettingrem
QuickStop Super (Q)

Uitrusting:
Vrijblijvende adviesprijs:****
STIHL MSA 140 C-BQ in een set met
accu AK 30 en lader AL 101 (euro):****

359,-

STIHL MSA 140 C-BQ zonder accu
en lader (euro):****

259,-

Accu STIHL AK 30 (euro):****
Lader STIHL AL 101 (euro):****

159,49,-

Vanaf nu beschikbaar bij uw STIHL dealer
*incl. 30 cm zaaggarnituur; ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); *** K-factor
volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s; **** Prijzen inclusief 21 % BTW.

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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