PERSINFORMATIE STIHL
De perfecte machine voor maaien op hellingen –
de ruggedragen motorzeis met Elektrostart
Puurs, maart 2016
Maaien op een helling, op steile bermen of in smalle
greppels: met de ruggedragen motorzeis STIHL FR 460 TCEFM is het ook mogelijk om moeilijk terrein zelf te
onderhouden. De motor wordt dankzij een comfortabel
draagsysteem op de rug gedragen en is flexibel met de
maaiboom

verbonden.

Dat

zorgt

voor

meer

bewegingsvrijheid en kost minder energie, zodat u langer
kunt werken. Ook de nieuwe innovatieve Elektrostart en het
beproefde

motormanagementsysteem

STIHL

M-Tronic

maken de bediening aanzienlijk comfortabeler.

De nieuwe ruggedragen motorzeis STIHL FR 460 TC-EFM
combineert tal van beproefde STIHL technologieën in één machine. Nieuw en uitermate handig is de Elektrostart. Daarmee
kunt u de machine na een korte onderbreking weer starten terwijl u de motor gemakkelijk op uw rug draagt. Zo loont het de
moeite om het toestel ook tijdens korte werkonderbrekingen uit
te schakelen. Een ontlasting voor zowel de gebruiker als het
milieu. Optioneel kan de motorzeis bij temperaturen onder 0°C
traditioneel met een trekkabel worden bediend. Dankzij de ErgoStart functie vergt dit niet veel kracht. Het elektronische motormanagementsysteem M-Tronic levert daarbij optimale prestaties: dit systeem meet permanent de buitentemperatuur, de
motortemperatuur, de kwaliteit van de brandstof en de hoogte.
Aan de hand van deze parameters worden het optimale ontstekingspunt en de brandstofdosering berekend. Dat betekent:
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koude start of warme start, volledig geladen of vrijloop – de motorzeis springt onmiddellijk aan en levert steeds maximale prestaties bij beperkt brandstofverbruik.
___________________________________________________________________

Technische gegevens
Ruggedragen motorzeis
STIHL FR 460 TC-EFM
Motortechnologie:

2-MIX-motor

Cilinderinhoud (cm3):

45,6

Vermogen (kW):

2,2

Gewicht (kg)*:

11,4

Tankinhoud (cm3):

750

Geluidsvermogensniveau
(dB(A)):**
Handgreep:

101
(met AutoCut)
115
(met AutoCut)
beugelhandgreep

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

3,5/3,6
(met AutoCut)

Geluidsdrukniveau(dB(A)):**

Standaard snijgereedschap:
Uitrusting:
Vrijblijvende aanbevolen verkoopprijs (euro):****

Grassnijblad 230-4
Elektrostart (F)
ErgoStart (E)
M-Tronic (M)
1.299,00

Verkrijgbaar bij de vakhandel
* zonder snijgereedschap en bescherming; ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); ***
K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s², **** Opgegeven prijzen telkens incl. 21% btw.
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Beeldmateriaal

De motorzeis STIHL FR 460 TC-EFM is uitgerust met tal van
praktische technologieën zoals Elektrostart en het motormanagementsysteem M-Tronic.
Foto: STIHL
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Het onderhoud van hellingen en steile bermen vormt geen probleem meer met de ruggedragen motorzeis STIHL FR 460 TCEFM die bovendien meer bewegingsvrijheid biedt.
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 34 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 2014 met 14.297 medewerkers een
wereldwijde omzet van 2,98 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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