Kenmerken van de
STIHL HSA 25

De accu gras- en buxusschaar
STIHL HSA 25

STIHL HSA 25

Gewicht (kg)*
Aantal slagen (1/min)
Laadtijd (u)
Looptijd (min)
HSA 25 met

Lithium-ion
0,6
2.000
3-5
tot 110
Struikmessen

Snijlengte (mm)

170

Geluidsdrukniveau** (dB (A))

70

Geluidsniveau** (dB (A))

80

Trillingswaarde*** (m/s²)

1,2

HSA 25 met
Snijbreedte (mm)
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chloorvrij gebleekt papier.

Accutechnologie

Grasmessen
115

Geluidsdrukniveau** (dB (A))

73

Geluidsniveau** (dB (A))

80

Trillingswaarde*** (m/s²)

1,4

* 	zonder accu, met snijgereedschap
** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB (A)
*** K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Hoog bedieningscomfort
Inclusief:
	STIHL HSA 25 met struik- en grasmessen
en mesbescherming
Lader
	Tas uit zwart textiel met ophangvoorziening,
voor transport en opslag

 e accu gras- en buxusschaar STIHL HSA 25 is bijzonder licht en
D
wendbaar. Hiermee kunt u kleine struiken perfect in model snoeien.
De ergonomische rubberen greep maakt het werken aangenaam.
De snoeimessen bewegen zich in tegengestelde richting, dit zorgt
voor weinig trillingen en een rustige werking.

Draadloos tuinplezier
 De accu gras- en buxusschaar STIHL HSA 25 werkt zonder kabel.
De accu biedt een looptijd van ongeveer 110 minuten zonder
pauze, en de machine kan op elk moment worden uitgerust met
een reserveaccu (toebehoren).

Uw STIHL vakhandelaar:

www.stihl.be / www.stihl.nl

Handig snoeien
tot in detail.

Accu gras- en buxusschaar
STIHL HSA 25

Productvoordelen van de STIHL HSA 25

Met de accu gras- en buxusschaar STIHL HSA 25 geeft u vorm aan
elk hoekje van uw tuin. Vooral voor de kleine details is deze lichte
en wendbare machine zeer precies en eenvoudig te bedienen. De
STIHL HSA 25 is uitermate geschikt voor het in vorm snoeien en
onderhouden van kleinbladige en groenblijvende sierstruiken en
heggen en het trimmen van gazonranden. De krachtige accu biedt
u een grote bewegingsvrijheid en een lange looptijd.

Nauwkeurige snoeigeleiding
	
Licht, handig en precies
Klein, maar handig: door het lage gewicht en het extra korte
snoeigereedschap is de STIHL HSA 25 bijzonder wendbaar en
eenvoudig te bedienen. Daardoor is een precieze snoeigeleiding
heel gemakkelijk en ideaal voor gedetailleerd snoeiwerk van
heggen en struiken en het nauwkeurig trimmen van gazonranden.

Aangenaam in gebruik
	
Handig en stil
Een stevige handgreep: door de ergonomische, rubberen
handgreep ligt de STIHL HSA 25 veilig en comfortabel in de
hand. De snoeimessen bewegen zich in tegengestelde richting
waardoor de machine vlot te bedienen is, zonder hinderlijke
trillingen. Het resultaat: perfect gesnoeide heggen en
gazonranden.
	
Draadloos en onvermoeibaar
De STIHL HSA 25 biedt u een grote bewegingsvrijheid en een
lange looptijd. Een acculading gaat tot 110 minuten mee en de
machine kan op elk moment worden uitgebreid met een
reserveaccu (toebehoren).
	
Veilig en flexibel
Eén druk op de knop volstaat: gras- en struikmessen kunnen
snel en eenvoudig zonder gereedschap gewisseld worden.
Hierbij wordt de basis van de machine losgekoppeld, zonder
dat u de messen moet aanraken.

Hoog vermogen
	
Krachtige dubbelwerkende messen
Superscherp: de lasergeharde en diamantgeslepen messen
snoeien takken tot een diameter van 8 mm. Bovendien werken
de twee overlappende messen dubbel, wat de prestaties
duidelijk verbetert. Met 2.000 dubbele slagen per minuut krijgt
u een zuiver snoeiresultaat.

Tijd voor een nieuwe snit.
Tijd voor de STIHL HSA 25.

	
Hoogwaardige materialen
Typisch STIHL: de transmissie binnenin de STIHL HSA 25 is
gemaakt van hoogwaardig metaal. Ook de accu is bijzonder sterk
dankzij een rubberen ring die als stootrand dient. Niet geschikt
voor takken, bladeren en grassprieten. Wel geschikt voor u,
omdat u heel lang zult kunnen genieten van uw accu gras- en
buxusschaar.

