eerste indruk

Tekst en foto’s Henk Beunk

blijft het gewicht van de 661 afgetankt en
met ketting onder de 10 kg. Daar valt ook
voor een redacteur kortstondig goed mee
te werken. Het standaardblad is 50 cm lang,
maar 63 cm is ook een optie.
De MS 661 M-C heeft Stihls eigen 2-Mix
motor met een inhoud van 91 kubieke centimeter. Ten opzichte van een normale tweetaktmotor met vergelijkbaar vermogen verbruikt de 2-Mix volgens Stihl 20 procent
minder brandstof en stoot hij 50 procent
minder schadelijke deeltjes uit. M-Tronic,
het elektronisch management, zorgt daarnaast voor probleemloos starten, ongeacht of
de motor koud of warm is. Ematic zorgt
ervoor dat de ketting steeds de juiste hoeveelheid olie krijgt. De MS 661 C-M is deze maand
al verkrijgbaar en is de grote troef op de
Stihl Timbersports Series op 25 en 26 oktober in de Porsche-Arena in Stuttgart. Alle
deelnemers moeten daar in de ‘stock-klasse’
werken met hetzelfde merk en type zaag en
dat is dus de Stihl MS 661.
De nieuwe motorzaag is er in twee uitvoeringen: als C-M en als C-M W. Die laatste
heeft een elektrische verwarming van de
handgrepen, waardoor die 0,1 kg zwaarder
en 44 euro duurder is. Stihl geeft voor de
M-C een prijs op (zonder blad en ketting) van
1.499 euro en voor de M-C-W van 1.534 euro.
Beide prijzen zijn inclusief btw.

Veel ander nieuws
Op de jaarlijkse persconferentie van Stihl
toonde de fabrikant traditioneel al het

Stihls nieuwe krachtpatser

nieuws voor het komende seizoen. Behalve
met MS 661 M-C komt Stihl ook met een
nieuwe MS 362 M-C. Deze kettingzaag heeft
een cilinderinhoud van 59 cm3 en een vermogen van 3,5 kW (4,8 pk). Hij is volgens
Stihl zowel geschikt voor de prof als voor de
serieus zagende particulier. De MS 362 M-C
is net als de 661 sterker en lichter dan zijn
voorganger. Kaal weegt deze zaag 5,8 kg.
De prijs is vanaf 1.117 euro, inclusief btw.

Met de snellader is de accu dan na 25 minuten weer ‘vol’. Met één extra accu kun je dus
theoretiesch continu werken.
Met accu, zaagblad (25 of 30 cm) en ketting
weegt de 85 HTA 6,5 kg. Hij heeft een maximale lengte van 3,9 meter, waarmee je dan
tot zo’n 5 meter hoogte kunt zagen.

Nieuw carving-blad

Draaiwieltje
Nieuw in het particuliere segment is de bosmaaier FS 94 C. Deze heeft net als zijn grotere
familieleden ErgoStart. Een noviteit is Ecospeed: via een draaiwieltje aan de handgreep
is het maximumtoerental in te stellen. Dat
hoef je dus niet met het handgashendeltje te
doen – die kun je gewoon tegen de aanslag
trekken. De verwachte resultaten zijn een
ontspannen rechterwijsvinger, minder
lawaai en een lager verbruik. De FS 94 C
heeft 0,9 kW aan vermogen en is naar keuze
leverbaar met een rondomgreep of de gangbare brede handgreep. Hij ligt in januari bij
de dealer.
De HT 56 C is een nieuwe stokzaag van
Stihl, met een 27,2 cm3 motortje dat 0,8 kW
(1,1 pk) levert. Geheel uitgeschoven heeft hij
een lengte van 2,8 meter waarbij het zaagblad van 25 cm dan probleemloos tot een
hoogte van 4 meter kan werken. De HTA
85-stokzaag is eveneens nieuw. De A staat
voor de 36-volts AP180-accu, die de zaag zo’n
40 minuten ononderbroken kan aandrijven.

Speciaal voor kunstenaars met de kettingzaag
introduceert Stihl een nieuw zaagblad met een
radius in de punt van slechts 8 mm (diameter
16 mm). Uiteraard draait de ‘kwart-inch’-ketting
daar nog omheen, maar dat neemt niet weg
dat er met dit blad zeer gedetailleerd werk te
leveren valt, vooral als dat de diepte van het
hout in gaat. Voor boomchirurgen kan het blad
ook bijzonder functioneel zijn. Met de markeringsgroeven op het blad blijf je daarbij goed
van de diepgang op de hoogte. Stihl hanteert
een prijs voor het blad (zonder ketting) van
89 euro, inclusief btw.

Nieuwe lichte motorzeis met regelbaar maximumtoerental

De nieuwe Stihl MS 661 C-M-motorkettingzaag moet zijn voorganger MS 660 doen vergeten. De kans dat dat
lukt is groot, want de 661 heeft veel sterke punten. Behalve deze nieuwe motorzaag toonde Stihl een regelbaar
maximumtoerental voor de bosmaaier en nieuwe stokzagen.

D

e motorkettingzaag is wat Stihl
betreft, nog lang niet aan het eind
van zijn Latijn. Weliswaar rukt de
accuversie op, maar de plaats innemen van
een professionele benzinezaag doet hij de
eerste tien jaar nog niet, voorspelt een Stihltopman half september tijdens de jaarlijkse
persconferentie in Waiblingen, de Duitse
thuisbasis van Stihl. Daar presenteerde de
fabrikant de MS 661 C-M. Met een vermogen
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van 5,4 kW (7,3 pk) en een gewicht van
7,4 kg. Met een specifiek gewicht van
1,37 kg/kW is deze motorkettingzaag volgens
Stihl de lichtste kettingzaag in zijn klasse.
Ten opzichte van voorganger MS 660 kreeg
de 661 meer vermogen (0,2 kW) zonder dat
het gewicht toenam. Daarnaast claimt Stihl
een 50 procent lager trillingsniveau, waardoor de handelbaarheid flink verbetert. Met
het Rollomatic ES Light zaagblad van 71 cm

De FS 94 C is Stihls nieuwe lichte motorzeis. Hij heeft 0,9 kW vermogen en
is naast de brede handgreep ook leverbaar met de rondomgreep.

Met Ecospeed (de draaiknop rechts) is het maximumtoerental in te
stellen, terwijl je de handgashendel volledig kunt indrukken.
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