PERSINFORMATIE STIHL
Supercomfortabel snoeien met de accuheggenschaar
HLA 56 van STIHL
Puurs, 17 april 2019
STIHL breidt met de HLA 56 heggenschaar zijn COMPACT
AccuSysteem verder uit. Deze lichtgewicht heggenschaar op
steel is ideaal voor de hobbytuinier. De hoogwaardige eenzijdig
geslepen messen in druppelvorm en de draaibare mesbalk maken
snoeien kinderspel. Zo snoei je zowel boven je hoofd als verticaal
maar ook laag tegen de grond vanuit een comfortabele positie. De
HLA 56 is bovendien zo stil dat je geen gehoorbescherming nodig
hebt. Met daarnaast ook de lange steel met optioneel verlengstuk
van 50 cm en krachtige 36 V lithium-ion accu is dit toestel een
echte must have.
STIHL heeft met de HLA 56 heggenschaar weer een technologisch
hoogstandje op de markt gebracht. Een lichtgewicht heggenschaar
met tal van praktische voordelen.
Vlijmscherpe messen
De HLA 56 is uitgerust met eenzijdig geslepen messen met grote
tandafstand en geïntegreerde snijbescherming in druppelvorm. Met
een bladlengte van 45 centimeter snoei je zelfs takken met een
diameter van 12 millimeter. Bovendien garandeert de elektronica een
constant hoog aantal slagen, zelfs bij wisselende belastingen.
Overal toepasbaar
Het mooie aan deze heggenschaar? De universele toepasbaarheid.
Met een totale lengte van 2,1 meter is het mogelijk om te snoeien tot
op een hoogte van 4 meter vanaf de grond. Met een mesbalk die je
zonder gereedschap kan verstellen van -45° tot + 90° past de
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heggenschaar zich aan elke taak aan. Van verticaal snoeien tot werk
vlakbij de grond of boven je hoofd.
Helemaal in balans
Daarnaast blinkt de HLA 56 ook uit op gebied van comfort en uitrusting.
De heggenschaar is perfect uitgebalanceerd en comfortabel te
hanteren in iedere positie. De ergonomische beugelhandgreep maakt
het werk extra licht.
Compatibele accu
De accuheggenschaar is uitgerust met een krachtige 36 V lithium-ion
accu uit het STIHL COMPACT AccuSysteem. Hierdoor is de HLA 56
compatibel met alle accu’s uit dit systeem. Handig dus als je meerdere
accumachines hebt. Je kan je accu en lader voor elke machine
gebruiken. Van grasmaaiers tot bladblazers en kettingzagen.
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Foto’s

Met de lichtgewicht accuheggenschaar op steel STIHL HLA 56
kunnen particuliere tuinbezitters of conciërges hoge heggen
gemakkelijk en snel snoeien vanaf de grond.
Foto: STIHL
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Technische gegevens
Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem
STIHL HLA 56
Accutechnologie:
Motorprincipe:

Lithium-ion
DC-Motor

Gewicht (kg): *

3,8

Totale lengte (m):

2,1

Transportlengte (m):

1,15

Snoeidikte (mm):

12

Zaagbladlengte (cm):

45

Tandafstand (mm):

33

Geluidsdrukniveau (dB(A)): **

82

Geluidsvermogenniveau (dB(A)): **

93

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

Uitrusting:

< 3,5
Mesbalk, in 7 trappen
verstelbaar van -45° tot +90°,
deelbare schacht met
elektrische scheidingspositie;
schacht met beugelhandgreep,
muurbeugel

Vrijblijvende adviesprijs (euro): ****
•

STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel
in een set met AK 10 accu en AL 101
lader

•

STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel
(zonder accu en lader)

299
239

* zonder accu ** K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A); *** K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG
= 2 m/s; **** Prijzen inclusief 21% btw.
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Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem
STIHL HLA 56
Prestatievermogen met de
accu AK 20
•

Accuspanning (V):

36

•

Energie-inhoud (Wh):

72

•

Looptijd (min.):

50

•

Laadtijd met AL 101 lader
80% / 100% (min.):

70 / 95

Vrijblijvende adviesprijs (euro): ****
• STIHL AK 20 accu
• STIHL AL 101 lader

79
49

**** Prijzen inclusief 21% btw.

Over STIHL
De STIHL Groep, met maatschappelijke zetel in Waiblingen in Duitsland, ontwikkelt, produceert en
verkoopt tuinmachines en bos- en natuurbeheeruitrusting. En dat voor verschillende doelgroepen. Van
landschapsonderhoud over de bouwsector tot particuliere gebruikers. Sinds 1971 is STIHL bovendien het
best verkochte kettingzaagmerk ter wereld. Al deze producten worden via de vakhandel aangeboden. Via
37 eigen distributie- en marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 45.000
vakhandels in ruim 160 landen.
Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL kan u downloaden
van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
Martine De Permentier

John Bosmans

Andreas STIHL NV

Andreas STIHL NV

Veurtstraat 117

Veurtstraat 117

B-2870 Puurs

B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65

 +32(0)52 31 55 68

martine.de-permentier@stihl.be

 john.bosmans@stihl.be

5/5

