PERSINFORMATIE STIHL
Licht – krachtig – stil
De STIHL MSA 161 T is de nieuwe accukettingzaag voor de
professionele boomverzorger die in de boom of vanop een
hoogtewerker werkt

Puurs, 4 september 2018
De STIHL MSA 161 T is de perfecte kettingzaag voor de
professionele boomverzorger, die in de boom of vanop een
hoogtewerker werkt. De kleine, compacte machine met een
opvallend hoog bedieningscomfort accelereert onmiddellijk en is
direct klaar om fijn en uiterst precies zaagwerk af te leveren. Dode
takken, uitlopers, door parasieten aangetaste takken, en ook de
kruin zelf kunnen met deze handige zaag snel verwijderd worden.
De kettingsnelheid is 40% hoger dan die van het vorige model
(MSA 160 T). De kettingzaag is standaard uitgerust met de
exclusieve STIHL 1/4" zaagketting PM3. Hierdoor scoort de MSA
161 T hoog op het vlak van zaagkwaliteit en zaagprestaties.
Andere troeven van deze goed uitgebalanceerde accuzaag zijn de
lage geluidsemissie en het gewicht van slechts 2,1 kg (zonder
accu en zaagblad). De machine is dan ook bijzonder ergonomisch
om

mee

te

werken,

en

de

gebruiker

heeft

geen

gehoorbescherming nodig. Bovendien is het extra aangenaam
werken zonder uitlaatgassen Allemaal optimale eigenschappen
voor professionele gebruikers die bomen in geluidsgevoelige
gebieden verzorgen.

Overzicht van de details:

Uitstekende zaagprestaties en een overtuigende zaagkwaliteit
Het grotere vermogen van de EC-motor (plus 15%) in combinatie met
het nieuwe kettingwiel zorgt voor een kettingsnelheid van 16 m/s. Dit
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is 40% hoger dan die van het vorige model; de MSA 160 T. Dit
resulteert in duidelijk betere zaagprestaties. De nieuwe accuzaag voor
boomverzorging is uitgerust met de STIHL 1/4" PM3-zaagketting. Die
is speciaal voor accuzagen ontwikkeld en leverteen fijn en uiterst
precies zaagvlak op.
Zeer licht en perfect uitgebalanceerd
De MSA 161 T die (zonder accu en zaagblad) maar 2,1 kg weegt, is
perfect uitgebalanceerd. Ideaal voor een ergonomische bediening van
de machine.

Geen gehoorbescherming vereist
Dankzij de bijzonder lage geluidsemissies is de STIHL MSA 161 T de
perfecte

machine

geluidsgevoelige

voor
zones.

de
De

professionele
gebruiker

boomverzorging
hoeft

zelfs

in

geen

gehoorbescherming te dragen. Daardoor is het met deze kleine,
compacte machine niet alleen aangenamer werken, maar ook veiliger
omdat de communicatie met de collega’s op de grond gemakkelijker
verloopt.

STIHL PRO AccuSysteem
De krachtige EC-motor valt op door zijn hoge koppel. Hij heeft een
krachtige 36V lithium-ionaccu van het STIHL PRO AccuSysteem. Dit
assortiment omvat naast deze kettingzaag nog meer dan 20 andere
machines voor uiteenlopende toepassingen. Er zijn ook accu’s met
verschillende capaciteiten beschikbaar. Voor de MSA 161 T raden we
de accu AP 200 aan.
Praktische details
Een aantal eigenschappen zoals de transparante olietank met een
tankdop die zonder gereedschap te openen en te sluiten is, het
uitklapbare oog om een veerhaak in te bevestigen, of het
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kettingremsysteem STIHL QuickStop Super verhoogt de veiligheid.
Dankzij deze details is de MSA 161 T het ideale gereedschap om in
bomen of vanop een hoogtewerker te werken. Ook de remhendel met
een betere klikbediening, en het nieuwe bedieningsconcept met een
zijdelingse blokkeerknop en een langere grendel voor de gashendel
verhogen het gebruikscomfort. Bovendien staat niets het gebruik van
de zaag bij regenweer in de weg: de zaag en de accu zijn immers tegen
vocht beschermd.

Foto’s

Dankzij de accutechnologie is de nieuwe kettingzaag STIHL MSA 161
T het perfecte gereedschap voor professionele boomverzorging in
geluidsgevoelige zones.

De MSA 161 T die (zonder accu en zaagblad) maar 2,1 kg weegt, is
perfect uitgebalanceerd. Ideaal voor het werk in de hoogte.

Foto’s: STIHL
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Technische gegevens
Kettingzaag voor de boomverzorging – STIHL PRO AccuSysteem
MSA 161 T
Accutechnologie:
Motorprincipe:

Lithium-ion
EC-motor, zonder borstels

Gewicht (kg): *

2,1

Geluidsdrukniveau (dB(A)): **

84

Geluidsvermogenniveau (dB(A)): **
2

Trillingsniveau links/rechts (m/s ):** ***
Zaaggarnituur
- Oilomatic-zaagketting:
- Zaagblad:

94
< 2,5 / < 2,5
STIHL 1/4“PM3
STIHL Rollomatic E Mini, 8Z

Kettingsnelheid (m/s)

16

Zaaglengte (cm): ****

25 / 30

Volume olietank (cm3):

Uitrusting:

Vrijblijvende adviesprijs (euro): *****

105
Transparante olietank,
zonder gereedschap te openen
en te sluiten tankdop, kettingrem
QuickStop Super,
zijdelingse kettingspanner
vanaf 389,00 ******

Beschikbaar bij STIHL dealers
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Kettingzaag voor de boomverzorging – STIHL PRO AccuSysteem
MSA 161 T
Prestatievermogen met de accu AP 200
•

Accuspanning (V):

36

•

Energie-inhoud (Wh):

151

•

Looptijd (min)

31

•

Laadtijd met snellader AL 300
80 % / 100 % (min):

30 / 55

Vrijblijvende adviesprijs (euro): *****
• Accu STIHL AP 200:
• Snellader STIHL AL 300:

199,00
99,00

* zonder accu, zonder zaaggarnituur, zonder bescherming; ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); *** K-factor
volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s2; **** afhankelijk van het type kettingzaag kan de feitelijke zaaglengte kleiner zijn dan
vermeld; ***** prijzen inclusief 21 % btw; ****** prijs van een machine met een zaaglente van 25 cm.

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 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 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
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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-

 john.bosmans@stihl.be

permentier@stihl.be
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