
Hoger, lichter, stiller NIEUW

We geven u graag advies: www.stihl.be en www.stihl.nl

* Zonder snijgereedschap en accu
**  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 van motor-
zaag kan de werkelijke zaaglengte 
korter zijn dan opgegeven

 Standaarduitrusting
� PM3: Picco Micro 3
T  Tophandle

De volle acculading van STIHL
  Dankzij de moderne accutechnologie van STIHL kunt u met één druk 
op de knop geruisloos en zonder emissies werken. Daardoor kunt 
u de STIHL MSA 160 T in geluidsgevoelige omgevingen en zonder 
gehoorbescherming gebruiken. De elektronisch gestuurde EC-motor 
heeft een bijzonder hoog rendement.

Handig en uitgekiend
  De zeer lichte zaag voor boomverzorging kunt u met het uitklapbare 
oog vasthangen. En dankzij de met rubber beklede rechtse handgreep 
kunt u de zaag altijd comfortabel geleiden. De nieuwe accu AP 115 met 
zijn aangepaste gewicht biedt een perfect evenwicht tijdens het werk. 
En het perfect afgestemde snijgereedschap combineert een hoog 
zaagvermogen met een hoge zaagkwaliteit.

STIHL biedt ook de passende 
toebehoren voor uw accumachine. 
Meer informatie vindt u online 
of bij uw vakhandelaar.

MSA 160 T

Accutechnologie Lithiumionen

Motorprincipe borstelloze EC-motor

Gewicht (kg)* 1,9

Geluidsdrukniveau** (dB(A)) 81

Geluidsvermogenniveau** (dB(A)) 93

Trillingsniveau links/rechts *** (m/s²) 2,5/2,5

Oilomatic zaagketting   Steek/Type ¼" P/PM3 �

Rollomatic-zaagbladen (zaaglengte, cm)**** 25/30/35

Uitklapbaar oog

Zijdelingse kettingspanner

Kettingrem QuickStop Super

Gereedschapsloze tankdop

Transparante olietank

Acculaadtijden AP 115

Acculaadtijd AL 100: 140 Min.

Acculaadtijd AL 300: 55 Min.

Acculaadtijd AL 500: 25 Min.

Het accusysteem van STIHL. 
Eén accu, zoveel machines.

De motorzaag
STIHL MSA 160 T

De nieuwe zaag voor boomverzorging
STIHL MSA 160 TDe STIHL MSA 160 T in het kort
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Van deze zaag hebben de 
meeste omwonenden nog 
nooit iets gehoord.

Hoger, lichter, stiller: de handige accumotorzaag STIHL MSA 160 T 

wordt de nieuwe norm voor de professionele boomverzorging. 

Met een gewicht van 1,9 kg* en de lichte, speciale accu AP 115 

toont ze zich bijzonder ergonomisch en wendbaar wanneer u in 

een boom moet klimmen of op een hoogtewerker staat. De STIHL 

MSA 160 T met de moderne STIHL accutechnologie zorgt ervoor 

dat u met één druk op de knop geruisloos en zonder emissies kunt 

werken. Daardoor kunt u de zaag probleemloos in geluidsgevoelige 

omgevingen en zonder gehoorbescherming gebruiken.

De volle acculading van STIHL

1   Ongehoord stil  
Hier maakt niemand zich druk om het geluid: de nieuwe 
accumotorzaag werkt extreem stil en is dus perfect geschikt 
voor het werken in geluidsgevoelige omgevingen. Ook de 
arbeidsveiligheid en het comfort nemen toe. De STIHL 
MSA 160 T is immers zo stil dat u zonder gehoorbescherming 
kunt werken. Daardoor werkt u prettiger en kunt u gemakkelijker 
met uw collega‘s op de begane grond communiceren.

2   Eenvoudig starten
Op elk moment klaar: de MSA 160 T start heel eenvoudig en 
snel, gewoon met een druk op de knop. Ze is altijd gebruiksklaar. 
Herhaaldelijk starten is er niet meer bij. Ook het stationaire draaien 
valt weg.

3   Krachtig en milieuvriendelijk 
Zuiver werk: de elektronisch gestuurde EC-motor zet de energie 
uit de accu efficiënt in vermogen om. De zaag stoot helemaal 
geen emissies uit en is zo goed als slijtagevrij.

Handig en uitgekiend

4   Een absoluut lichtgewicht 
Comfort op elke hoogte: de MSA 160 T is met haar 1,9 kg* een echt 
lichtgewicht. Met de speciaal ontwikkelde accu AP 115 van 1,2 kg ligt 
de zaag in uw hand perfect in evenwicht. Maar ook andere accu’s uit 
het modulesysteem van STIHL zijn compatibel met deze zaag.

5   Perfect afgestemd snijgereedschap
Een scherp duo: de zaagketting ¼” Picco Micro 3 (PM3) 
is speciaal op het smalle zaagblad van de accumotorzaag 
afgestemd. Daardoor onderscheidt ze zich door een bijzonder 
rustige en terugslagarme loop en combineert ze een krachtig 
zaagvermogen met een hoge zaagkwaliteit.

6   Snel accelereren, snel stoppen  
Een scherp duo: de zaagketting 1/4” Picco Micro 3 (PM3) is spe-
ciaal op het smalle zaagblad van de accumotorzaag afgestemd. 
Daardoor onderscheidt ze zich door een bijzonder rustige en te-
rugslagarme loop en combineert ze een krachtig zaagvermogen 
met een hoge zaagkwaliteit.

7   Op alle punten goed uitgerust  
Tot in de kleinste details goed doordacht: dankzij de ingebouwde 
vochtbescherming is de accuzaag ook bij regenweer bruikbaar. 
Bovendien is ze voorzien van een uitklapbaar oog zodat u ze aan 
uw riem kunt hangen, en heeft de rechtse handgreep een zachte 
bekleding zodat u de machine altijd veilig in de hand heeft.

*Zonder snijgereedschap en accu

De productvoordelen van 
de STIHL MSA 160 T


