STIHL PERSINFORMATIE

Maximale kracht, bijzonder stil:
STIHL presenteert
de krachtigste handgedragen accubladblazer op de markt
Puurs, 11 Juni 2015
STIHL stelt een bijzondere blikvanger voor: de nieuwe accubladblazer
STIHL BGA 100, een geruisloos werkend krachtpakket dat een
indrukwekkende blaaskracht tot 17 newton kan ontwikkelen. De
machine werd nog voor ze op de markt geïntroduceerd werd, bij de
beoordeling van de nieuwigheden in de aanloop naar de Duitse
vakbeurs demopark + demogolf (juni 2015), met een zilveren medaille
bekroond. In combinatie met de eveneens nieuwe, ruggedragen accu
STIHL AR 3000 kan de bladblazer gedurende 6,5 uur met één acculading
gebruikt worden.

De nieuwe STIHL BGA 100 is momenteel de krachtigste, handgedragen
accubladblazer op de markt. Hij biedt drie vermogenniveaus die eenvoudig
met de duim te activeren zijn, en een boostfunctie die op elk moment
ingeschakeld kan worden. Dankzij het bijzonder lage geluidsniveau – de
machine
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geluidsgevoelige gebieden, zoals woonzones, parken en begraafplaatsen,
ingezet worden. De STIHL BGA 100 kan bovendien ook bij regen of vochtig
weer gebruikt worden, waardoor hij zich perfect leent voor professionele
toepassingen in gemeentediensten, in tuin- en landbouwbedrijven of in
facilitaire dienstverlening.

De accubladblazer STIHL BGA 100 is vanaf augustus bij de vakhandelaar s
beschikbaar.
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Technische gegevens
Accubladblazer
STIHL BGA 100
met accu STIHL AR 3000
Accutechnologie:
Motor:
Accuspanning:
Accu-energie:
Accucapaciteit:

Looptijd accu AR 3000:

Laadtijd accu AR 3000
met snellader AL 500 (100 %):

Lithiumion PRO
EC-motor, borstelloos
36 V
1.150 Wh
32 Ah
395 min (niveau 1)
160 min (niveau 2)
100 min (niveau 3)
75 min (boost)
165 min

Laadcycli:

tot 1.200

Gewicht BGA 100:
Gewicht accu AR 3000 (incl.
draagsysteem):

2,5 kg
8,2 kg

Geluidsdrukniveau:*

80 dB(A)

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau:*

90 dB(A)

Trillingswaarde:**

<2,5 m/s2

Luchtdebiet:
Luchtsnelheid:
Blaaskracht:
Uitrusting:

760 m³/uur (niveau 3)
840 m³/uur (boost)
57 m/s (niveau 3)
63 m/s (boost)
14 N (niveau 3)
17 N (boost)
In de lengte verstelbare
blaaspijp
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Vanaf augustus 2015 bij de vakhandelaars beschikbaar
* K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); ** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s

Over STIHL
De groep STIHL 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 meest 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 groep STIHL en persinformatie over de producten van STIHL kunt u
vinden op www.stihl.be en www.stihl.nl .
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STIHL_BGA_100_Produkt.jpg

De krachtigste en tegelijk de stilste: de STIHL BGA 100 is momenteel de
krachtigste, handgedragen accubladblazer op de markt. Bij de beoordeling
van de nieuwigheden ter gelegenheid van de vakbeurs demopark en
demogolf 2015 (Duitsland) werd de bladblazer al met een zilveren medaille
bekroond.
Foto: STIHL

STIHL_AR 3000_Produkt.jpg

De ruggedragen STIHL AR 3000 voorziet de bladblazer BGA 100 urenlang
van energie. De accu rust op een draagstel om het werk voor de gebruiker te
verlichten.
Foto: STIHL
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