
Новият моторен трион STIHL MS 150 TC-E облекчава работата Ви, а допълнителните 
принадлежности я правят още по-лесна.

   Гориво-смазочни материали: моторните триони STIHL работят като по часовник. И за да продължи това дълго време, 

STIHL разработва специални гориво-смазочни материали, които са точно съгласувани с моторните уреди. 

   Инструменти и допълнителни принадлежности: намирането на подходящ инструмент е половината от работата. 

За това STIHL предлага на потребителите, занимаващи се професионално с поддръжка на дървета, широка гама 

инструменти и допълнителни принадлежности за работа в гората, напр. за поддръжка на горски насаждения.

   Защитно облекло: безопасността при работа винаги е на първо място. Ето защо при STIHL ще намерите богат 

асортимент ефективно и комфортно защитно облекло, което без изключение отговаря на високите стандарти за качество 

на STIHL. 

Имате въпроси относно продуктите и допълнителните принадлежности, предлагани от STIHL? Най-близкият до Вас дилър на 

STIHL ще Ви консултира с удоволствие. Допълнителна информация можете да намерите на www.stihl.bg.
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www.stihl.bgС удоволствие ще Ви консултираме:

Допълнителни принадлежности с качество STIHL 

Лек и изключително прецизен Моторният трион 
STIHL MS 150 TC-E



Новият моторен трион STIHL MS 150 TC-E

Лек и прецизен, както никога до сега.
Надежден, както винаги.

Новият моторен трион STIHL MS 150 TC-E допълва перфектно 

оборудването на потребителите, занимаващи се професионално 

с поддръжка на дървета. Той е не само най-лекият моторен трион 

в асортимента на STIHL, но е и изключително прецизен. Независимо 

дали ще кастрите овощни дървета, ще оформяте короните на 

дървета или ще отстранявате изсъхнали клони благодарение на 

разработената от STIHL режеща гарнитура ¼" Picco и професионалната 

антивибрационна система Вие без усилие ще постигате отлични 

фини разрези – дори и при работа в ограничено пространство. 

Иновативният двигател 2-MIX с принцип на продухване, с който 

е оборудван STIHL MS 150 TC-E, осигурява работа без усилие и 

с намален разход на гориво.

Моторните триони за поддръжка на дървета са специално конструирани за работа в короната 
на дървото и са предназначени за използване от потребители, занимаващи се професионално 
с поддръжка на дървета.
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Мощен, прецизен и екологичен

1   Висока производителност, разрези с фино качество

Два елемента в оборудването, които идеално се допълват: 

режещата гарнитура ¼" Picco с ниско ниво на вибрациите и 

слаб обратен удар е оптимално съобразена със задвижващия 

механизъм на STIHL MS 150 TC-E. По този начин мощността на 

двигателя се трансформира перфектно в отлична производителност 

при рязане като крайният резултат са фини разрези.

2   Икономичен двигател 

Двутактовият двигател с техника 2-MIX съчетава предимствата на 

четириканален цилиндър и принцип на продухване. Ето защо при 

работа с STIHL MS 150 TC-E не само се пести до 20%* гориво, но 

и вредните емисии на изгорелите газове са намалени с до 70%* – 

в резултат на което той и сега съответства на строгите норми за 

отпадни газове при моторни уреди EU II, които ще влязат в сила 

през 2014г. 

 *в сравнение с двутактови двигатели на STIHL със същата мощност, но без технология 2-MIX

Комфортна работа

3   Лек и компактен

Със своите 2,6 кг. STIHL MS 150 TC-E е най-лекият моторен трион 

в асортимента на STIHL. Специфични елементи, напр. ауспухът от 

неръждаема стомана, осигуряват ниско тегло и работа с минимално 

усилие. А благодарение на гладките повърхности, заоблените контури 

и компактните му размери работата с него е много удобна.

4   Лесно стартиране 

С иновативната система STIHL ErgoStart стартирате STIHL MS 150 TC-E 

лесно и без допълнително усилие – осъществява се с помощта на 

допълнителна пружина между коляновия вал и ролката на стартерното 

въже и на ръчната горивоподкачваща помпа, благодарение на която 

при стартиране е необходим по-малък брой издърпвания на стартерното 

въже. Освен това при стартиране на двигателя микропроцесорното 

запалване предотвратява поява на обратни удари. 

Управление и поддръжка на моторния 
трион без усилие

5   Лесна за сервизиране филтрираща система 

Демонтиращият, респ. монтиращият се без инструмент капак осигурява 

лесен достъп до въздушния филтър като по този начин допринася 

за бързото му почистване. 

6   Функционална кука

Всичко под контрол: функционалната кука служи за укрепване 

чрез носещо въже при подсигуряване и при окачване на 

бензиновия трион за поддръжка на дървета. 

7   Интелигентна система за зареждане

Спокойно зареждане: благодарение на патентованите от STIHL 

специални капачки и големите отвори на резервоарите за гориво 

и масло за веригата зареждането им се извършва без използване 

на инструмент и без разливане. Прозрачният материал на  резервоара 

за гориво осигурява лесно отчитане нивото на запълването му.

8    Странично опъване на веригата

Без провисване на веригата: посредством страничното опъване на 

веригата обтягането е лесно и безопасно.

Продуктови предимства

MS 150 TC-E улеснява работата Ви, а 
внимателно обмислените елементи в 
оборудването му –решението за покупка. 
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MS 150 TC-E

Раб. обем (cм3) 23,6

Мощност (kW/к.с.) 1,0/1,3

Тегло (кг)* 2,6

Тегло за единица мощност (кг/kW) 2,6

Ниво на звуково налягане** (dB (A)) 97

Ниво на звукова мощност** (dB (A)) 108

Ниво на вибрациите ляво/дясно*** (м/сек2) 4,9/4,9

Верига Oilomatic стъпка
тип

1/4" P

PM3 1

Шини Rollomatic
(дължина на рязане, cм)****

25
30

Вместимост на резервоара за гориво/
масло за веригата (cм3)

200/150

Двигател 2-MIX на STIHL

Антивибрационна система STIHL

STIHL ErgoStart

Микропроцесорно запалване

Функционална кука

Странично опъване на веригата

Капачка на резервоара, която се отваря 
и затваря без инструмент

Система за смазване на веригата STIHL Ematic

*  незареден с гориво, без шина и верига
**  K-фактор съгласно Директива 2006/42/EО = 2,5 (dB (A))
***  K-фактор съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек2

****   Дължина на рязане: ефективно използваната дължина на 
рязане може да бъде по-малка от посочената тук номинална 
дължина. 

 серийно оборудване
1  PM3: Picco Micro 3
T = горна ръкохватка

Обзорно представяне на STIHL MS 150 TC-E

Моторен трион за поддръжка на 
дървета с тегло 2,6 кг, окомплектован 
с нископрофилна верига със стъпка ¼".

Оригинални режещи вериги STIHL: максимална производителност 
и качество

   Качество на развойната дейност на STIHL: STIHL е единственият производител на моторни 

триони в света, който разработва сам и своите вериги и шини. По този начин винаги се гарантира 

оптимално съгласуване между трите компонента.

   Качество на производството на STIHL: режещите вериги на STIHL се произвеждат 

с швейцарска прецизност в завода на STIHL в гр. Вил (Швейцария). Те се изработват на специални машини, които от 

своя страна също са разработени и произведени от STIHL. 

  Отлична производителност при рязане: режещите вериги на STIHL гарантират изключителна производителност 

при рязане не само на моторните триони STIHL, но и на моторните резачки на други производители.
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