
ACCU POWER voor gazons NIEUWSTIHL  
accugrasmaaiers 
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Nieuwe producten + accuvarianten

Meer power  
voor uw tuin.

Bij STIHL vindt u precies die accugrasmaaier die bij u en uw tuin past. Licht en sterk of 

compact en krachtig: met uw nieuwe STIHL accugrasmaaier werkt u draadloos, moeiteloos 

en emissieloos in uw tuin. Dankzij ACCU POWER made by STIHL.

RMA 235

RMA 339

RMA 339 C

RMA 448 TC

RMA 443 TC

RMA 443 C

RMA 2 RT
RMA 443

COMPACT AccuSysteem   
Het lichte accusysteem met een hoog vermogen maakt 
ambitieuze en veeleisende tuinliefhebbers enthousiast – 
perfect voor kleine en middelgrote gazons.

PRO AccuSysteem   
Het krachtige accusysteem met innovatieve, energierijke 

lithium-ionaccu's zorgt bij het grasmaaien voor extra 
maaivermogen - ideaal voor middelgrote gazons.
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Gebruikerscomfort

Maaien zonder moeite, 
en zonder uitlaatgassen. 
Ontdek nieuw comfort bij tuinieren. Licht en wendbaar op de grond,  

eenvoudig te transporteren en eenvoudig op te bergen: grasmaaiers met 

STIHL accusystemen maken het u in elk opzicht gemakkelijk. En het mooiste 

is: de verwisselbare accu's zijn compatibel met veel andere accumachines  

uit het STIHL assortiment. Eén accu, veel toepassingsmogelijkheden!

Energiebesparend en krachtig  
STIHL accugrasmaaiers beschikken 
over een efficiënte snij technologie 
en zetten de  energie met het hoog-
ste rendement om in maairesultaat – 
zo werkt u krachtenbesparend.

Draadloos en flexibel  
Ongehinderd werken zonder 
aan kabels te trekken en zonder 
onnodige onderbrekingen. Mo-
derne accutechnologie en een 
uniek grasopvangsysteem ge-
ven alle ambitieuze tuinliefheb-
bers de nodige vrijheid.

Wendbaar en comfortabel 
Dankzij de compacte afmetingen 
en de vrijheid van maaien zonder 
kabel, bereikt u moeiteloos alle 

uithoeken van het gazon.
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Gebruikerscomfort

De uitrusting –  
een klasse op zich.
Met de STIHL accutechnologie biedt u het hoofd aan alle uitdagingen   

en blijft u tegelijkertijd geheel ontspannen. En dat ligt niet alleen aan  

de indrukwekkende eigenschappen van de STIHL accusystemen, maar  

ook aan de vele uitrustingsdetails. Het resultaat: uitstekende mobiliteit  

en ultiem comfort bij het grasmaaien.

Energie-efficiënt accugebruik 
Om het vermogen van de  
lithium-ionaccu's optimaal in  
te zetten voor het maaiwerk, 
past de ecomodus het toerental 
van de motor automatisch aan 
het op dat moment benodigde  
vermogen aan.

Effectief afgemaaid gras met stromingsgeoptimaliseerd mes  
Het stromingsgeoptimaliseerde windvleugelmes produceert in de aero-
dynamische behuizing een luchtstroom, die het gras voor het afsnijden  
opricht en vervolgens in de grasopvangbox blaast of bij het mulchen 
 optimaal verspreidt. Dit staat garant voor een uiterst efficiënt gebruik  
van de machine bij optimale maaiprestaties.Innovatief monostuur  

De handige hoogteverstelling  
en de eenvoudig uit te nemen  

grasopvangbox maken ergo-
nomisch werken mogelijk.

Comfortabele wielaandrijving   
Vooral bij grote oppervlakken en tegen hellingen op 
vergemakkelijkt de wielaandrijving het grasmaaien. 
En dankzij de massieve metalen assen en robuuste 
lagers gaat deze bijzonder lang mee.

Individuele snijhoogteverstelling   
Eenvoudig en gemakkelijk voor een 
 optimale verzorging van het gazon:  
de centrale snijhoogteverstelling.  
Hogere instelling bij sterk belaste 
 zomergazons. Lagere hoogte voor  
het maaien in de herfst.

Geïntegreerde inhoudsindicatie  
Eén blik op de grasopvangbox is 
 voldoende. De inhoudsindicatie  
toont precies aan wanneer u hem  
best ledigt.

Uitklapbare grasopvangbox  
voor eenvoudig leegmaken   
De door het mes gecreëerde luchtstroom 
vult de grasopvangbox bijzonder doelmatig. 
Het ledigen gebeurt dankzij het tweedelige 
boxdesign snel en eenvoudig.
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STIHL COMPACT AccuSysteem 

De nieuwe accugrasmaaiers met het STIHL COMPACT 

AccuSysteem rijden moeiteloos over het gras, zonder 

storende kabel. In plaats daarvan manoeuvreert u dankzij 

de compacte constructie de grasmaaier ook moeiteloos 

door nauwe doorgangen in uw tuin.

In een handomdraai, in plaats 
van vooruit en achteruit 
Eenvoudig te hanteren, krachtig bij het maaien. 
Grasmaaiers met het STIHL COMPACT 
AccuSysteem glijden dankzij de ecomodus 
uiterst energie-efficiënt over het gazon. Ideaal 
voor kleine en middelgrote gazonoppervlakken.

Ergonomisch werken  
Het comfortabel monostuur, individueel op hoogte 
 instelbaar, maakt zowel eenvoudig rijden als leeg-
maken mogelijk. Nu ook beschikbaar in het STIHL 
 COMPACT AccuSysteem, bij het model RMA 339 C. 

Licht, 
onvermoeibaar, sterk.
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STIHL COMPACT AccuSysteem 

Klaar voor elke uitdaging. 
Het STIHL COMPACT AccuSysteem biedt u zekerheid en gemak bij het onderhoud van uw tuin. 

Welk model u ook kiest, u bent in elk geval verzekerd van veel vermogen, eenvoudige bediening 

en ontspannen werken. Plus de betrouwbare kwaliteit die te danken is aan de ervaring van 90 jaar 

ontwikkelen en toepassen van motormachines in bossen en tuinen.

 = standaard    = ombouwkit optioneel  – = ombouwkit niet mogelijk

RMA 235 RMA 339 RMA 339 C

Technische kenmerken 

Ecomodus 1

Comfortabel monostuur – –

Opklapbare grasopvangbox 

Centrale hoogteverstelling 

Stromingsgeoptimaliseerd 
mes 

Algemene technische gegevens 

Snijbreedte 33 cm 37 cm 37 cm

Snijhoogte 25 – 65 mm 30 – 70 mm 30 – 70 mm

Snijhoogteverstelling 5-voudig (centraal) 5-voudig (centraal) 5-voudig (centraal)

Mulchfunctie –

Grasopvangbox 30 l 40 l 40 l

Werktoerental 3.300 omw./min 3.350 omw./min 3.350 omw./min

Type accu Li-ion COMPACT Li-ion COMPACT Li-ion COMPACT

Werkoppervlak²
bij 100 % lading

Maximaal 200/300 m² 
(AK 20/AK 30)

Maximaal 300/400 m² 
(AK 20/AK 30)

Maximaal 300/400 m² 
(AK 20/AK 30)

Aanvullende technische gegevens

Machine L x B x H 127 x 37 x 108 cm 122 x 42 x 107 cm 135 x 43 x 110 cm

Gewicht machine 14 kg 14 kg 16 kg

Verpakking L x B x H 76 x 40 x 43 cm 79 x 43 x 54 cm 79 x 43 x 54 cm

Artikelnummer 6311 011 1410 6320 011 1415 6320 011 1420

Compacte afmetingen 
Ruimtebesparend design en slimme 
opbergmogelijkheid. Gereedschapsloos  
inklappen van de duwstang is standaard 
bij accugrasmaaiers.

AK 20/30 accu's

Standaardlader

AK 20 / AK 30 // De standaardaccu's 
van het STIHL COMPACT AccuSysteem  
De lithium-ionaccu's met een spanning 
van 36 V leveren 118 Wh (AK 20) en 
180 Wh (AK 30). De werktijd is afhankelijk 
van het betreffende machinetype. Met 
acculadingweergave (led). Compatibel 
met de laders AL 101, AL 300 en AL 500.

AL 101 // De standaardlader voor accu's 
van het STIHL COMPACT AccuSysteem 
Met ledweergave van de bedrijfstoestand 
en passieve accukoeling, klittenband 
om de kabel op te rollen. Wandmontage 
mogelijk.

1 Ecomodus bij de RMA 235 kan niet worden uitgeschakeld.

2   Werkoppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. 
Behalve het type accu dat wordt gebruikt, beïnvloeden 
andere factoren het daadwerkelijke werkoppervlak, zo-
als de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte 
en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mul-
chen, enzovoort. Door bijladen of het gebruik van meer-
dere accu's kan het werkoppervlak worden vergroot.
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STIHL PRO AccuSysteem 

Compact, 
comfortabel, 
krachtig.

Het STIHL PRO AccuSysteem is met zijn innovatieve, krachtige lithium-ionaccu's de eerste 

keuze voor middelgrote gazons. De hoge energiedichtheid van de accu's maakt deze veelzijdig 

inzetbaar. Daarnaast zijn de accugrasmaaiers niet alleen zeer sterk, maar ook compact en 

comfortabel, dus precies wat u nodig heeft als veeleisende tuinliefhebber die draadloos en 

zonder uitlaatgassen wil genieten van het werken in de tuin.

Ook op lastige plaatsen 
 alles onder controle 
Veel vermogen, wendbaar 
in het gebruik: de moderne 
 lithium- ionaccu's bieden lang-
durige prestaties, de beste 
maairesultaten en volledige 
bewegings vrijheid  tot in alle 
hoeken.

Mulchen met aandrijving  
Het vermogen van het STIHL PRO 
 Accu Systeem biedt het extra comfort 
van motoraandrijving bij verschillende 
 modellen. Ook bij de RMA 2 RT, de 
 mulchmaaier onder de accugrasmaaiers. 

Eenvoudig opbergen 
De compacte afmetingen, het gereed-
schapsloos inklapbaar monostuur 
en geïntegreerde handgreep maken 
ook het transport en opbergen van 
de accugrasmaaiers heel gemakkelijk.
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STIHL PRO AccuSysteem 

De volle lading STIHL. 
Het STIHL PRO AccuSysteem staat voor professioneel vermogen en langdurig onderhoud van 

uw gazon.  Met of zonder mulchfunctie, met of zonder optionele wielaandrijving, de grasmaaiers 

van de PRO-lijn bieden alle hobbytuiniers de ideale mix van kracht en comfort.  

RMA 443 RMA 443 C RMA 443 TC RMA 448 TC RMA 2 RT

Technische kenmerken 

Ecomodus

Comfortabel monostuur – –

Opklapbare grasopvangbox –

Centrale hoogteverstelling –

Stromingsgeoptimaliseerd 
mes 

–

Algemene technische gegevens 

Snijbreedte 41 cm 41 cm 41 cm 46 cm 46 cm

Snijhoogte 25 –75 mm 25 –75 mm 25 –75 mm 25 –75 mm 25 – 85 mm

Snijhoogteverstelling 6-voudig (centraal) 6-voudig (centraal) 6-voudig (centraal) 6-voudig (centraal) 4-voudig (per as)

Mulchfunctie

Grasopvangbox 55 l 55 l 55 l 55 l –

Werktoerental 3.150 omw./min 3.150 omw./min 3.150 omw./min 3.150 omw./min 3.150 omw./min

Type accu Li-ion PRO Li-ion PRO Li-ion PRO Li-ion PRO Li-ion PRO

Werkoppervlak1

bij 100 % lading
Maximaal 350 m² 

(AP 200)
Maximaal 350 m² 

(AP 200)
Maximaal 350 m² 

(AP 200)
Maximaal 450 m² 

(AP 300)
Maximaal 500 m² 

(AP 300)

Aanvullende technische gegevens

Machine L x B x H 138 x 49 x 107 cm 138 x 49 x 108 cm 138 x 49 x 108 cm 147 x 50 x 113 cm 140 x 50 x 105 cm

Gewicht machine 20 kg 21 kg 23 kg 24 kg 23 kg

Verpakking L x B x H 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm 49 x 92 x 51 cm

Artikelnummer 6338 011 1401 6338 011 1411 6338 011 1420 6358 011 1420 6357 011 1400

1  Werkoppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het type accu dat wordt gebruikt, beïnvloeden andere factoren het daadwerkelijke werkoppervlak, zoals de staat van het gazon 
(obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door bijladen of het gebruik van meerdere accu's kan het werkoppervlak worden vergroot.

 = standaard    = ombouwkit optioneel  – = ombouwkit niet mogelijk

Nog meer verzorging voor het gazon 
Met de mulchkit, bestaande uit een mulchhulpstuk en een multimes, 
sluit u het maaidek af en zorgt u ervoor, dat het versgemaaide 
gras zeer fijn wordt versnipperd en als natuurlijke mest vol 
voedingsstoffen tussen de grassprieten terugvalt.

Transporthouder voor tweede accu 
De transporthouder biedt plaats 
aan een tweede accu. Daarmee kan 
u bij grotere oppervlakken snel van 
accu wisselen en direct doorwerken.

AP accu's 

AL laders 

AP 200 / AP 300 // De accu's van het 
STIHL PRO AccuSysteem 
De krachtige lithium-ionaccu's leveren 
151 Wh respectievelijk 227 Wh. De 
 werktijd is afhankelijk van het betreffende 
machinetype. Met acculadingweergave 
(4 leds). Compatibel met de laders AL 101, 
AL 300 en AL 500.

AL 101 / AL 300 / AL 500 // De standaard- 
en snelladers voor accu's van het  STIHL 
PRO AccuSysteem 
Met ledweergave van de bedrijfstoestand 
en passieve accukoeling, klittenband om de 
kabel op te rollen. Wandmontage mogelijk.
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www.stihl.be / www.stihl.nlUw STIHL dealer: 


