
Pilarka MSA 200 C-B, bez akumulatora i
ładowarki
Pilarka akumulatorowa o większej mocy

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 200 C-B o większej mocy
przeznaczona do zastosowania na terenach wymagających
zachowania ciszy, brak konieczności stosowania ochrony słuchu. W
porównaniu z modelem MSA 160 C-B wydajność cięcia większa aż o
44%. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, praktyczny
korek zbiornika, piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję i
wydajność cięcia, metalowa przypora.

ⓘ  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z
instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy
przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej. 
W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u
Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video kliknij tutaj

Wersja Cena

MSA 200 C-B, bez
akumulatora i ładowarki 
12512000112

1 599,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

   

Dane techniczne

AGROKULTURA ZMY Mateusz Tabor
Lipowa 6
74-300 Myślibórz
PL
Tel: +48 577 070 380

Logo dealera

    

Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia cm 30

Akumulator litowo-jonowy System AP

Ciężar bez akumulatora kg 3,3

Dł.prowadnicy cm 30

Podziałka piły łańcuchowej 1/4 " P

Zalecany akumulator AP 300

Czas pracy z AP 100 min do 18

Czas pracy z AP 300 min do 40
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLqMYrH0iZo15fnIveY17JGLYcHLhKnNDT
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/


Wyposażenie

Czas pracy z AP 300 S min do 50

Czas pracy z AR 1000 min do 110

Czas pracy z AR 2000 min do 160

Czas pracy z AR 2000 L min do 175

Czas pracy z AR 3000 min do 200

Czas pracy z AR 3000 L min do 260

Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic Picco Micro 3 (PM3)

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 84

Poziom mocy akustycznej dB(A) 95

Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4,6/3,9

 Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicą i piłą łańcuchową
 Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.
 Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
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Wyposażenie podstawowe
Obsługa oburęczna
Specjalnie uformowany uchwyt przedni i komfortowy uchwyt tylny umożliwiają wygodną i pewną pracę we wszystkich pozycjach
roboczych.

Uchwyt tylny
Czarna powłoka z miękkiego tworzywa znajdująca się na uchwycie tylnym zapewnia pewny chwyt we wszystkich pozycjach roboczych.
Dźwignię z przełącznikiem odbezpiecza się wciskając przycisk umieszczony nad dźwignią.

Silnik elektryczny EC
Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność
akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i
niemalże brakiem zużycia mechanicznego.

QuickStop Super (Q)
Dodatkowy hamulec zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo. Piła łańcuchowa zatrzymuje się natychmiast nie tylko w przypadku
odpowiednio mocnego odbicia lub uruchomienia osłony dłoni, lecz także w przypadku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki. Ten jedyny w
swoim rodzaju hamulec piły łańcuchowej zapewnia doskonałą ochronę we wszystkich pozycjach roboczych.

Praktyczny korek zbiornika
Uzupełnianie i kontrolę poziomu oleju ułatwia przezroczysty korek zbiornika. Łatwe i szybkie otwieranie bez użycia narzędzi.

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)
Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła
łańcuchowa może zostać napięta za pomocą koła nastawczego bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Wyposażenie dodatkowe



Akcesoria

Ładowarka
STIHL oferuje trzy ładowarki: standardową AL 100 i szybkie AL 300 i AL 500. Wyjątkowo wydajna ładowarka AL 500 przeznaczona jest
do ładowania mocnych akumulatorów AP 115, AP 180 i AR 900, ale można jej również użyć do ładowania pozostałych akumulatorów.

Akumulator litowo-jonowy
Mocne akumulatory litowo-jonowe są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi STIHL i VIKING. Akumulator można
ładować setki razy bez odczuwalnej utraty jego pojemności. Brak efektu pamięci, wysoka i niezmienna moc przez cały czas pracy.

Pas na akumulator
Akumulator należy umieścić w kieszeni na pasie a lekki adapter
podłączyć do gniazda akumulatora na urządzeniu. Całkowity ciężar
urządzenia ulega zmniejszeniu o 1,7 kg. Kabel i adapter zapewniają
szybkie połączenie akumulatora i urządzenia.

618,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

AL 300
Do akumulatorów STIHL AK, AP i AR. Konstrukcja umożliwiająca
mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem stanu pracy
(LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

409,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Akumulator AP 100
Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL AP. Bardzo
mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4

https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/20cf892d-48b4-4929-994b-590bcdc20df8/pas-do-akumulatora/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/20cf892d-48b4-4929-994b-590bcdc20df8/pas-do-akumulatora/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/f361ff17-a1d3-44a8-90fb-c8cdd84d8137/szybka-ladowarka-al-300/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/f361ff17-a1d3-44a8-90fb-c8cdd84d8137/szybka-ladowarka-al-300/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/5a484d1f-16d2-4066-b906-db0e4fd4ec02/akumulator-ap-100/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/5a484d1f-16d2-4066-b906-db0e4fd4ec02/akumulator-ap-100/


LED). Dostępne w wersjach o różnej pojemności. Energia akum. 94
Wh, 0,9 kg.

499,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Dodatkowa kieszeń na akumulator
Dodatkowa kieszeń, którą mocuje się na pasie na akumulator służy
do przechowywania dodatkowych akumulatorów, okularów
ochronnych czy rękawic.

89,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Szybka ładowarka AL 300
Do akumulatorów STIHL AK, AP i AR. Konstrukcja umożliwiająca
mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem stanu pracy
(LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

409,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Akumulator AP 200
Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL AP. Bardzo
mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4
LED). Dostępne w wersjach o różnej pojemności. Energia akum.
187 Wh, 1,3 kg. Kompatybilne z ładowarkami AL 101, AL 300 i AL
500.

799,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/56ca799d-5dbe-4128-94d9-9edb6e7e32ab/kieszen-do-pasa-do-akumulatora/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/56ca799d-5dbe-4128-94d9-9edb6e7e32ab/kieszen-do-pasa-do-akumulatora/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/f361ff17-a1d3-44a8-90fb-c8cdd84d8137/szybka-ladowarka-al-300/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/f361ff17-a1d3-44a8-90fb-c8cdd84d8137/szybka-ladowarka-al-300/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/70e4ae47-87ed-4d34-b439-59eae83dee81/akumulator-ap-200/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/70e4ae47-87ed-4d34-b439-59eae83dee81/akumulator-ap-200/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/


Szybka Ładowarka AL 500
Do akumulatorów STIHL AK, AP i AR. Konstrukcja umożliwiająca
mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem stanu pracy
(LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

619,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Ładowarka AL 101
Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu
naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i
mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy
montaż na ścianie.

219,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

AR 1000
Plecakowy akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 626 Wh
umożliwiający długą pracę bez konieczności ponownego ładowania.
Bluetooth® do połączenia z platformą STIHL connected. Solidna
obudowa ze zintegrowanym uchwytem transportowym i
wskaźnikiem naładowania (LED). Możliwość bezpośredniego
połączenia z RMA 765 V. W połączeniu z systemem nośnym AR L i
przewodem zasilającym AR L odpowiednie do urządzeń z gniazdem
wtykowym, a w połączeniu z adapterem AP do urządzeń z komorą
akumulatora. Dopuszczalna praca podczas deszczu.

3 199,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/ead2c84d-e001-467b-b2d3-eeeb9facae2b/szybka-ladowarka-al-500/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/ead2c84d-e001-467b-b2d3-eeeb9facae2b/szybka-ladowarka-al-500/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/ladowarka-al-101/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/ladowarka-al-101/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/akumulator-plecakowy-ar-1000/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/akumulator-plecakowy-ar-1000/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/










 Rezerwacja

 Kup online i odbierz

 Kup online z wysyłką

 Kup online i zapłać za pobraniem.

Pokrywa komory akumulatora AP
Do zamykania komory akumulatora w urządzeniach
akumulatorowych STIHL z systemem akumulatorowym PRO. W
przypadku długiego przechowywania chroni urządzenie przed
kurzem i brudem.

13,50 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i
specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi
bezpieczną pracę.

Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny
serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej
informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za
pobraniem.

https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/2d3dd7cf-8111-4028-a8a9-73165dc7b549/pokrywa-komory-akumulatora-ap/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/product/2d3dd7cf-8111-4028-a8a9-73165dc7b549/pokrywa-komory-akumulatora-ap/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/

