PERSINFORMATIE STIHL
De nieuwe generatie snijgarnituren –
lagere maaihoogte, dikkere draad, minder trillingen

Puurs, 20 mei 2016
STIHL presenteert een nieuwe generatie maaikoppen voor professioneel gebruik. De maaikoppen STIHL AutoCut 36-2, 46-2 en
56-2 voor bosmaaiers met een groot prestatievermogen maken
een bijzonder lage maaihoogte mogelijk en kunnen, indien gewenst, met dikkere maaidraden worden gebruikt dan de vorige
modellen. Tijdens het gebruik volstaat het om de ondergrond
even aan te tikken met de maaikop, en de lengte van de maaidraad past zich meteen automatisch aan. Betrouwbaar als altijd:
de maaidraad kan snel en eenvoudig, zonder gereedschap, worden aangevuld. Ook de nieuwe hoogtechnologische driedelige
maaidraad STIHL CF3 Pro is daarvoor geschikt.

De nieuwe generatie tweedraadse maaikoppen STIHL AutoCut
36-2, 46-2 en 56-2 werd ontwikkeld voor veeleisende professionele maai- en opschoningswerken. Met het gloednieuwe design van de maaikop en de mogelijkheid om maaidraden met
een diameter van maximaal 3,3 mm te gebruiken, kunnen
groenruimten – zowel droog als nat – worden gemaaid tot
slechts 42 mm hoog. Bovendien zijn de maaikoppen nog beter
uitgebalanceerd, voor nog minder trillingen tijdens het werken.
Ook het aanvullen van de maaidraad werd vereenvoudigd en
kan zonder gereedschap. De maaikopppen STIHL AutoCut 362, 46-2 en 56-2 voor bosmaaiers met een groot prestatievermogen zijn nu verkrijgbaar bij de vakhandel.
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Een sterke aanvulling: Hightech maaidraad CF3 Pro
De eveneens nieuwe driedelige hoogtechnologische maaidraad
STIHL CF3 Pro is de perfecte aanvulling voor de AutoCutmaaikoppen. Hij bestaat uit drie lagen hoogwaardige polyamide
combinaties, waarvan er één versterkt is met koolstofvezelpartikels. Dat maakt de hoogtechnologische draad zeer slijtvast en
tegelijk bijzonder elastisch. Het nieuwe draadprofiel zorgt voor
een optimale krachtoverbrenging en een uitmuntend maaivermogen en reduceert bovendien de gebruikelijke fluittonen tijdens het gebruik.
De CF3 Pro is niet alleen compatibel met de AutoCutmaaikoppen, maar met nog veel andere maaikoppen van
STIHL.

Maaikoppen: technische gegevens
STIHL
AutoCut 36-2

STIHL
AutoCut 46-2

STIHL
AutoCut 56-2

Minimale maaihoogte
(mm):

42

42

42

Maaidraad, maximale diameter
(mm):

3,3

3,3

3,3

Maximum aantal
stukken draad:

2

2

2

Compatibele bosmaaiers

FS 130 – FS 240
FR 350 – FR 460
FR 480

FS 260 – FS 490

FS 510 - FS 560

26 euro

34 euro

36 euro

Vrijblijvende adviesprijs:*

Onmiddellijk verkrijgbaar bij een erkende vakhandelaar
* Opgegeven prijzen incl. 21% BTW.
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Driedelige maaidraad: technische gegevens
STIHL CF3 Pro

Diameter / lengte (op rol):

Vrijblijvende adviesprijs:*

2,7 mm / 27 m resp. 55 m
3,0 mm / 22 m resp. 45 m
3,3 mm / 36 m

vanaf 16 euro

Onmiddellijk verkrijgbaar bij een erkende vakhandelaar
* Opgegeven prijzen incl. 21% BTW.

Beeldmateriaal

De nieuwe generatie maaikoppen STIHL AutoCut (hier STIHL
AutoCut 56-2) maakt een bijzonder lage maaihoogte mogelijk
en zorgt voor nog minder trillingen dan bij de vorige modellen
dankzij het vernieuwde design van de maaikop.
Foto: STIHL

3/4

PERSINFORMATIE STIHL

De STIHL CF3 Pro (zie afbeelding) is uit drie componenten opgebouwd. De lagen bestaan uit hoogwaardige polyamide combinaties, waarvan er één versterkt is met koolstofvezelpartikels.
Door het twisten zorgt de maaikop bovendien voor minder fluittonen tijdens de rotatie. Het nieuwe profiel staat dan ook garant
voor een nog beter maaivermogen.
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 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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