
Dla tych, którzy pracują  
w koronach drzew. NOWOŚĆPilarka spalinowa 

STIHL MS 193 T

Technika leśna i akcesoria w najwyższej jakości STIHL

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady:

Nowa pilarka STIHL MS 193 T o niewielkim ciężarze. Z jeszcze bogatszym 
wyposażeniem.
   Materiały eksploatacyjne: Pilarki spalinowe STIHL pracują wyjątkowo ekonomicznie. Specjalnie dla nich STIHL 

stworzył specjalne paliwo, oleje i środki smarne, które idealnie współpracują z pilarkami.

   Narzędzia i wyposażenie: Dobre narzędzia są niezastąpione podczas pracy. Dlatego STIHL proponuje szeroki 
asortyment narzędzi i wyposażenia.  

   Odzież ochronna: W wysokiej jakości odzieży  ochronnej pracuje się wydajniej i bezpieczniej. Dlatego STIHL  
oferuje bogaty wybór komfortowej odzieży ochronnej, która spełnia wysokie standardy jakościowe firmy STIHL.

Macie Państwo pytania dotyczące produktów STIHL i wyposażenia? Nasi dealerzy w Państwa okolicy są do Waszej 
dyspozycji. Dalsze informacje znajdą Państwo na www.stihl.pl.

www.stihl.pl
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Nowa pilarka STIHL MS 193 T

Zawsze gotowa do pracy  
na najwyższym poziomie.

Pilarka STIHL MS 193 T znakomicie nadaje się do pielęgnacji 

drzew w miastach, na terenach zielonych oraz w sadach. Pilarka 

STIHL MS 193 T to połączenie wysokiej mocy z niewielkim 

ciężarem i wysokim komfortem pracy. Zapewnia to oszczędny 

silnik 2-MIX o mocy 1,3 kW, kompaktowa konstrukcja oraz 

przemyślane detale wyposażenia takie jak praktyczna nakrętka 

pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem 

oraz składane zawiesie. 

 
Pilarki zostały zaprojektowane specjalnie do prac w koronach drzew i mogą być stosowane 
wyłącznie przez osoby, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew.
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Zalety produktu

Pilarka MS 193 T to pełen komfort  
obsługi i niski poziom drgań.

Mocna, czysta i oszczędna

1  Silnik STIHL 2-MIX
Pełna moc, mniejsza emisja spalin: oszczędny silnik STIHL 2-MIX  
to efektywne połączenie cylindra skonstruowanego w wydajnej 
technice czterokanałowego systemu przepłukiwania cylindra. Dzięki 
temu zużycie paliwa jest optymalne a wysoki moment obrotowy 
osiągany w szerokim zakresie obrotów. Nawet do 70 % mniejsza 
emisja spalin i do 20 % mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z  
silnikami dwusuwowymi STIHL o podobnej mocy bez technologii 
2-MIX. 

Komfortowa obsługa

2  Nakrętka z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Podczas zdejmowania pokrywy koła napędowego nakrętka nie 
zgubi się, ponieważ jest połączona z pokrywą.

3  Boczny napinacz piły łańcuchowej
Boczny napinacz umożliwia  wygodne napinanie piły łańcuchowej  
z zachowaniem bezpiecznej odległości od jej ostrych elementów.

4   Kompaktowa budowa i ergonomiczne usytuowanie uchwytu
Pilarka spalinowa posiada wytrzymałą, gładką obudowę,  
kompaktowe wymiary i zwartą konstrukcję. Manewrowanie  
pilarką w koronach drzew jest dzięki temu znacznie ułatwione.

5  Składane zawiesie
Do zawiesia mocowana jest lina transportowa służąca do  
opuszczania pilarki podczas pracy na wysokości. Złożone zawiesie 
nie przeszkadza zarówno podczas pracy jak i przechowywania 
urządzenia.

Optymalne prowadzenie

6  Profesjonalny system antywibracyjny
W spokoju siła: Profesjonalny system antywibracyjny redukuje 
wartość drgań, co przyczynia się do oszczędzania siły operatora  
i wpływa na precyzję cięcia.

7   Piła łańcuchowa STIHL 3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3)  
z niskim poziomem drgań i niewielką skłonnością do odbić

Piła łańcuchowa typu „półdłuto“ jest  
idealnie dopasowana do pilarki  
spalinowej. Jest ona węższa od innych  
pił łańcuchowych i posiada wysoką 
wydajność.

Profesjonalny system  
antywibracyjny
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Piła łańcuchowa STIHL 3/8" P
Picco Micro Mini 3 (PMM3) 
z niskim poziomem drgań 
i niewielką skłonnością do 
odbić

Kompaktowa konstrukcja i 
ergonomiczne usytuowanie 

uchwytu
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Nakrętka z zabezpieczeniem 
przed zgubieniem
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2Składane zawiesie5

Boczny napinacz 
piły łańcuchowej
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Silnik STIHL 2-MIX 1
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Pilarka STIHL MS 193 T – przegląd

Sprawna w sadzie.  
Pewna w rękach.

MS 193 T MS 193 TC-E

Pojemność skokowa (cm³) 30,1 30,1

Moc (kW / KM) 1,3 / 1,8 1,3 / 1,8

Ciężar (kg)* 3,3 3,4

Stosunek ciężaru do mocy (kg / kW) 2,5 2,6

Poziom ciśnienia akustycznego** (dB(A)) 99 99

Poziom mocy akustycznej** (dB(A)) 112 112

Wartość drgań*** lewy / prawy (m / s²) 2,9 / 3,1 2,9 / 3,1

Piła łańcuchowa Oilomatic Podziałka / Typ 3/8" P / PMM3  3/8" P / PMM3  

Prowadnica Rollomatic (długość cięcia, cm)**** 30, 35 30, 35

Pojemność zbiornika na paliwo / olej (cm³) 270 / 220 270 / 220

Silnik STIHL 2-MIX

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Składane zawiesie

System antywibracyjny STIHL

STIHL ErgoStart –

Zapłon sterowany mikroprocesorem

Praktyczne korki zbiorników

System smarowania STIHL Ematic

*  Bez paliwa, prowadnicy  i piły łańcuchowej
**  Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
***  Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

****  W zależności od typu pilarki rzeczywista długość cięcia może  
być niższa niż długość podana w tabeli.

 Wyposażenie seryjne
 PMM3: Picco Micro Mini 3
T = Górne uchwyty
E = ErgoStart

Oryginalne piły łańcuchowe STIHL: najlepsze wyniki dzięki  
najwyższej  jakości 
   Sukces produktów STIHL: STIHL jest jedynym producentem pilarek spalinowych na 

świecie, który sam konstruuje również piły łańcuchowe i prowadnice.

    Jakość produkcji STIHL: Piły łańcuchowe STIHL cechuje szwajcarska precyzja wykonania 
gwarantowana przez zakłady STIHL w Wil w Szwajcarii. Powstają one na specjalnych 
maszynach, również zaprojektowanych i wyprodukowanych przez STIHL.

      Najwyższa wydajność cięcia: Piły łańcuchowe STIHL zapewniają najlepsze rezultaty cięcia nie tylko w pilarkach 
STIHL, ale także w urządzeniach innych producentów.

Wyposażenie STIHL MS 193 T

 Silnik 2-MIX
 Nakrętka z zabezpieczeniem przed zagubieniem
 Boczny napinacz piły łańcuchowej
 Kompaktowa konstrukcja i ergonomiczne umiejscowienie uchwytu
 Składane zawiesie
 Profesjonalny system antywibracyjny
  Piła łańcuchowa STIHL 3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3) z niskim  
poziomem drgań i niewielką skłonnością do odbić

 Opcjonalnie: 1/4" P Picco Mini 3 (PM3)

STIHL MS 193 TC-E z dodatkową funkcją ErgoStart

Ręczna pompa paliwowa w połączeniu ze STIHL ErgoStart (E) umożliwia  
komfortowe uruchamianie urządzenia. Ilość koniecznych pociągnięć za linkę  
rozrusznika  zostaje zredukowana do minimum.
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