
STIHL MS 362
Šampión v akejkoľvek profesionálnej disciplíne
Vysoký výkon, nízka spotreba a ľahká obsluha 

– s týmito kvalitami sa nová MS 362 drží na 

špičke ligy. Či už stínate, odvetvujete alebo 

režete – táto vysoko výkonná píla predvádza 

úžasný výkon, ktorý na profesionála okamžite 

urobí dojem. Inovatívna technológia motora, 

nový systém dlhodobej filtrácie vzduchu, 

efektívny antivibračný systém a nízkovibračná 

vysoko výkonná reťaz, sú len niektoré 

charakteristické znaky, ktoré posúvajú tento 

nový profesionálny model pred konkurenciu. 

Svoje schopnosti naplno ukáže počas 

každodennej práce v lesníctve. S vysokým 

krútiacim momentom a nízkymi vibráciami je 

používanie pohodlné a efektívne.

Technológia: vynikajúca
Vrstvený čistiaci systém, systém dlhodobej 

filtrácie vzduchu, efektívny antivibračný 

systém, zapaľovanie riadené mikroprocesorom: 

táto nová píla dostupná na našom trhu v dvoch 

rôznych variáciách, má všetko, čo si profesionál 

môže priať, čo sa týka požiadaviek na výkon, 

jednoduchosť používania a údržbu.

Vybavenie: praktické
Základné užitočné riešenia vybavenia ako sú 

rýchloupínací kryt, uzávery STIHL bez potreby 

použitia náradia a rýchlonapínanie reťaze, robia 

z novej píly ideálny profesionálny stroj. Každá 

akcia  - štartovanie, tankovanie, údržba – je rýchla 

a jednoduchá.

Výkon: profesionálny
Perfektný pomer výkonu a hmotnosti 

1,7 kg/kW – STIHL MS 362 je skutočné 

dynamo. S dynamickým zrýchlením, 

vysokým krútiacim momentom a praktickými 

funkciami sa ľahko vysporiada s výzvami 

na profesionálnej úrovni. STIHL MS 362 

takisto spĺňa prísne predpisy EU o emisiách 

a vibračných hladinách.
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NOVIN
KA  silný, čistý chod, efektívna

 redukované vibrácie
 optimálna hmotnosť a dlhá životnosť
 jednoduchá obsluha
 ľahká údržba a servis



www.stihl.sk

Špičkový výkon pre profesionálov
Výber je na Vás: nová motorová píla STIHL MS 362 je dostupná 
v dvoch rôznych verziách. Ktorúkoľvek si však vyberiete, máte 
zaručný výrobok prvej triedy. Technológia a funkcie novej píly 
STIHL MS 362 ponúkajú nekompromisnú kvalitu. Jej prevedenie, 
komfort, efektivita a absolútna spoľahlivosť zanechávajú dlhodobý 
dojem. Táto motorová píla je neustále profesionálna.

STIHL MS 362 STIHL MS 362 W

Zdvihový objem (cm³) 59,0 59,0

Výkon (kW / k ) 3,4 / 4,6 3,4 / 4,6

Hmotnosť (kg)* 5,9 6,0

Pomer výkonu k hmotnosti (kg/kW) 1,7 1,8

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 103,0 103,0

Hladina akustického výkonu (dB(A)) 114,0 114,0

Hladina vibrácií ľavá/pravá 3,5 / 3,5 3,5 / 3,5

Pílová reťaz 3/8” Rapid Super Comfort 3/8” Rapid Super Comfort

Objem palivovej / olejovej nádrže (cm3) 600 / 325 600 / 325

Dĺžka pílovej lišty 40 40

Systém dlhodobej filtrácie vzduchu • •

Antivibračný systém • •

ElastoStart • •

Zariadenie pre bočné napínanie reťaze – •

Elektrické vyhrievanie rukoväte – •

Má všetko, čo profesionál potrebuje
Nová generácia motorových píl má všetko potrebné na efektívnejšiu a pohodlnejšiu prácu 
v lesnom hospodárstve. S vysokým krútiacim momentom, plynulým chodom a praktickými 
funkciami, sa motorová píla MS 362 prereže konkurenciou v stínaní, odvetvovaní, rezaní 
a starostlivosti o porast. Voľba číslo 1 pre akéhokoľvek profesionála, ktorý chce vo svojej práci 
výkon aj komfort.

 • - v štandardnej výbave    * - bez paliva, oleja, pílovej lišty a reťaze
Zmena údajov vyhradená


