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Ny generasjon motorsager med lavere
utslipp
STIHL lanserer en ny generasjon motorsager som oppfyller utslippskravene i
henhold til EU5, og har lavere utslipp enn sine forgjengere. MS 151 og MS
194 er to nye smidige motorsager med lav vekt, mens MS 201 kommer som
oppdatert utgave. Den nye generasjonen har mer kraft og økt dreiemoment,
samt er lette å håndtere.

De nye motorsagene MS 151 og MS 194 har mer kraft og et høyere
dreiemoment sammenlignet med sine forgjengere MS 150 og MS 193. Økt
dreiemoment kombinert med lav vekt gjør at motorsagene er smidige å
manøvrere. MS 201 kommer som oppgradert modell, og har fått M-Tronic 3.0.

– Funksjonen M-Tronic 3.0 gjør at kalibreringen for optimal prestasjon blir
enklere enn tidligere. Samtidig blir den enda lettere å starte når den er varm,
sier Mats Gustafsson, nordisk produktsjef i STIHL.
Sterkere og mindre miljøbelastning
Sylindervolumet økes og mer kraft kommer ut, men motorsagene oppfyller
likevel utslippskravene i henhold til EU5. De nye motorsagene ligger i tre
ulike kubikk-klasser, og samtlige holder en meget lav vekt.
– Samtidig som vi har lykkes med å levere mer kraft i motorsagene har vi
også kunnet minske utslippene og følge de EU-reguleringene som gjelder. MS
151, som er den mindre modellen, er til og med verdens letteste motorsag
med bakhåndtak, sier Mats Gustafsson.

Alle de tre modellene er tilgjengelige både med bakhåndtak og topphåndtak.
Arborister som behøver en smidig motorsag med lav vekt for beskjæring kan
velge mellom MS 151 T, MS 194 T og MS 201 T, alle med topphåndtak.
Samtlige tre modeller med bakhåndtak egner seg til tynning, beskjæring og
kapping av fyringsved. MS 194 med bakhåndtak og begge modellene av MS
151 EasyStart-funksjon som gjør at motorsagene starter lettere, uten at det
trengs større kraft.
Tekniske fakta

MS 151 MS 194 MS 201

Motor

2-MIX

2-MIX

2-MIX

Sylindervolum (cm )

23,6

31,8

35,2

Effekt (kW)

1,1

1,40

1,8

Dreiemoment (Nm)

1,1

1,5

1,75

Vekt (T-modeller) (kg)

2,60

3,30

3,70

Vekt-/effektforhold (kg/kW)

2,4

2,35

2,1

Lydtrykknivå dB(A)

96

101

100

Lydeffektnivå dB(A)

112

116

115

3

2

Vibrasjon (m/s ) Venstre Høyre 4,9 4,9 3,4 3,6 3,5 3,1
3

Tankvolum (cm )

200

270

310

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Mats Gustafsson, nordisk
produktsjef STIHL, (+46) 302-248 00, mats.gustafsson@stihl.se

STIHL utviklet den første kjedesagen i 1926, deretter har det tilkommet
mange produkter for skog og hage. Nå omfatter STIHL-gruppen
datterselskaper i ca. 140 land og produksjon i flere land. Ønsker du å vite mer
om STIHL konsernet, historie og utvikling, verdensnyheter fra STIHL eller
hvor vi finnes representert rundt om i verden. Sjekk www.stihl.no
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