
Doma v každém lese. NOVINKAMotorová pila  
STIHL MS 462 C-M

S elektronickým  
řízením motoru 
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STIHL MS 462

TESTOVÁNA V 
LESÍCH NA 
CELÉM SVĚTĚ.

Díky mnoha přednostem je motorová pila STIHL MS 462 C-M ideálním 

pracovním nářadím pro práce v lese. Abychom to dokázali, nechali jsme ji 

vyzkoušet v různých zátěžových testech nejnáročnějšími profesionály na 

celé zeměkouli: v od civilizace odloučených lesích Aljašky, přes Alpy, až po 

náročnou těžbu ve Francii. A výsledek? Jednoznačně přesvědčivý.

STIHL MS 462

Spolehlivost a  
jednoduchá údržba

Velmi výkonná i v nejvyšší nadmořské 
výšce díky M-Tronic

Vysoké  
zrychlení

Nízká  
hmotnost



Nízká hmotnost

54

Damien Lormand,
38 r., samostatný pracovník  
provádějící ošetřování stromů  
a certifikovaný stromolezec,  
Haute-Savoie, Francie

»SE SVOU PILOU SE 
DOSTANU VŠUDE. 
ROZHODUJÍCÍ PRO 
MOU PRÁCI JE NÍZKÁ 
HMOTNOST STROJE.«

Ulehčuje práci, když se 
každý gram počítá
Při dlouhodobém používání v neschůdném terénu  
představuje hmotnost motorové pily pro práci zásadní 
parametr. Proto byl u MS 462 C-M kladen maximální 
důraz na lehkou a kompaktní konstrukci a vysoký  
komfort při práci. 

Lehká a přizpůsobivá
S hmotností jen 6,0 kg a novým, lehčím setrvačníkem s 
menším průměrem, je pila MS 462 C-M vhodná jak pro 
kácení, tak i vyvětvování. Nižší odstředivé síly zaručují 
optimální ovládání a pohodlnou práci.



Zrychlení
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Jean-Charles Mogenet, 
47 r., lesní dělník,
Haute-Savoie, Francie

»ZRYCHLENÍ U  
STIHL MS 462 C-M JE  
MIMOŘÁDNÉ. PŘESNĚ 
TAKOVÉ, JAKÉ POTŘEBUJI.«

Probouzí se s  
náročnými úkoly
Pokud jde o výkon, nedělá MS 462 C-M i přes svou  
nízkou hmotnost žádné kompromisy. Je poháněná  
robustním a vysoce výkonným motorem STIHL 2-MIX  
s výkonem 4,4 kW a vyniká zvláště vysokým točivým 
momentem v širokém rozsahu otáček. Nezáleží na  
tom, zda právě provádíte těžbu silných stromů nebo  
rozmanipulovávání dřeva: S MS 462 C-M Vám půjdou 
náročné úkoly rychle a pohodlně od ruky a obzvláště 
skvěle pak vyvětvování.

Vysoce výkonná od prvního okamžiku
Zvláštnost MS 462 C-M: mimořádně vysoké zrychlení  
na 100 km/hod. jen za 0,3 sekundy. Maximální rychlost 
řetězu 29,4 m/s je dosažena po 0,4 sekundy.



» STIHL MS 462 C-M DOSÁHNE 
OKAMŽITĚ PLNÝ VÝKON.  
TO NENÍ VE VELKÝCH 
NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH 
SAMOZŘEJMOSTÍ.«

M-Tronic

98

Výkonná při jakékoli 
práci
Lesní práce ve vysokých horách vyžadují stroje, které 
podávají plný výkon i ve velké nadmořské výšce.  
Elektronické řízení motoru M-Tronic (M) zajišťuje, že 
stroj dodává v každém provozním stavu optimální  
výkon motoru, konstantní maximální otáčky a má velmi 
dobré vlastnosti při zrychlení. Na základě venkovních 
podmínek, jako je teplota, nadmořská výška a kvalita 
paliva určuje systém okamžik zážehu a potřebné  
množství paliva. Ruční korekce na karburátoru nejsou 
nutné. 

Spontánní a rychlá  
Je jedno kdy a kde: Díky M-Tronic disponuje  
MS 462 C-M i po studeném startu optimálními  
vlastnostmi při zrychlení. Můžete se kdykoli plně  
soustředit na Vaši práci a pokaždé okamžitě zahájit 
práci s nejvyšším výkonem.

Hannes Klausner,  
37 r., lesní dělník,
Pinzgau, Rakousko



Spolehlivost / snadná údržba
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Gordan Chew,  
61 r., dřevorubec a majitel pily,
Tenakee Springs, Aljaška

» POTŘEBUJI PILU, NA KTEROU  
SE MOHOU NAPROSTO 
SPOLEHNOUT. STIHL  
MS 462 C-M TAKOVÁ JE.«

            Když na to přijde,  
vydrží cokoliv

MS 462 C-M je s ohledem na údržbu a servis optimalizovaná až do nejmenších  
detailů. Jednodílný kryt se zámky, které se zajišťují otočením o ¼ otáčky, umožňuje 
snadný přístup ke všem součástkám vyžadujícím údržbu, jako filtr, válec nebo  
zapalovací svíčka. Díky osvědčené výbavě, jako je zařízení pro napínání řetězu  
umístěné na boku a matice na krytu řetězky zabezpečené proti ztrátě, Vám půjdou 
údržbové práce a opravy snadno od ruky.

Filtr zamezující vnikání prachu a snadná údržba  
Nový vzduchový filtr HD2 s radiálním těsněním má ještě vyšší životnost a lepší  
filtrační účinnost i u jemného prachu. Tím se snižuje opotřebení a zvyšuje životnost 
motoru.



Pohodlná práce
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Úzká a dobře ovladatelná  
Pro menší námahu při práci při vyvětvování a snadnější 
vedení pily na kmeni je MS 462 C-M vybavena lehčím 
a užším krytem řetězky s integrovanými kluznými  
lištami a vodicími hranami. Těsné vedení trubkové 
rukojeti u těla pily umožňuje snadné ovládání.

Silná a ekologická    
Úsporný motor STIHL 2-MIX přesvědčí vysokým  
točivým momentem v širokém rozsahu otáček a vytváří 
tak předpoklady pro vysoký řezný výkon. Přitom běží 
motor díky své nízké spotřebě paliva a minimálním  
emisím výfukových plynů zvlášť efektivně a ekologicky.

Nízké vibrace šetří síly  
Nový antivibrační systém STIHL pily MS 462 C-M 
se stará o nízké zatížením vibracemi při vysoké tuhosti 
při vedení pily. Pila sedí stabilněji v ruce a zatížení svalů 
rukou a paží je výrazně sníženo. Dokonce i u delších  
vodicích lišt zůstává vedení řezu přesné. Tak se Vám 
bude pracovat zvlášť pohodlně.

Jednoduché a účinné  
Speciální startovací rukojeť ElastoStart dovoluje  
rovnoměrné startování bez trhavých pohybů.  
Integrovaný dekompresní ventil přitom navíc snižuje  
potřebnou sílu a výrazně usnadňuje startování motoru.



Uživatelsky příjemná a se snadnou údržbou
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MS 462  
C-M MS 462 MS 462  

C-M VW
Zdvihový objem  (cm3) 72,2 72,2 72,2

Výkon (kW/KS) 4,4 / 5,98 4,4 / 5,98 4,4 / 5,98

Hmotnost (kg) a 6,0 6,0 6,1

Poměr hmotnosti na jednotku výkonu  (kg/kW) 1,4 1,4 1,4

Hladina akustického tlaku b (dB (A)) 108 108 108

Hladina akustického výkonu b (dB (A)) 119 119 119

Hodnota vibrací c vlevo / vpravo (m/s2) 4,8 / 3,6 4,8 / 3,6 4,8 / 3,6
Objem palivové nádrže / nádrže pro  
adhezní řetězový olej (cm3)

720 / 340 720 / 340 720 / 340

Pilový řetěz STIHL Oilomatic    Rozteče 3/8" 3/8" 3/8"
Typ RS e RS e RS e

Lišty Rollomatic (řezná délka, cm) d 40 / 45 40 / 45 40 / 45

Lišta s lehkou konstrukcí Rollomatic ES (řezná délka, cm) 50 50 50

Olejové čerpadlo s možností regulace

Zařízení pro napínání řetězu umístěné na boku

Dekompresní ventil

STIHL ElastoStart

Kompenzátor

Dlouhodobý systém vzduchového filtru

Filtr HD2

Antivibrační systém STIHL

Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí

Matice zabezpečené proti ztrátě

Elektrické předehřívání karburátoru (V) – –

Elektrické vyhřívání rukojeti (W) – –

Motor STIHL 2-MIX

STIHL M-Tronic (M) –

a  S prázdnou palivovou nádržkou, bez vodící lišty  
a pilového řetězu

b K-faktor podle RL 2006/42/EG  = 2,5 dB (A)
c K-faktor podle RL 2006/42/EG  = 2 m/s2

d  Podle typu motorové pily může být skutečná  
řezná délka menší než uvedená

e RS: Rapid Super
 Sériově

Varianty výbavy

STIHL MS 462 C-M STIHL MS 462

Model MS 462 není vybaven systémem 
M-Tronic. Karburátor motoru lze seřizovat 
manuálně.

STIHL MS 462 C-M VW

Elektrické předehřívání karburátoru 
(V) spínané v závislosti na teplotě  
karburátoru zabraňuje zamrznutí  
karburátoru při zimním provozu.
Elektrické vyhřívání rukojeti (W)  
zajišťuje teplé, suché ruce a lepší úchop 
stroje. Právě v zimě to znamená výrazně 
větší komfort.

 Motor STIHL 2-MIX 
 Antivibrační systém STIHL 
 STIHL M-Tronic (M)
 Kombinovaná páčka s funkcí tlačítko Stop
 STIHL ElastoStart s dekompresním ventilem
 Lehčí a užší kryt řetězky
 Lehčí setrvačník s menším průměrem
 Vzduchový filtr STIHL HD2 s radiálním těsněním
 Matice zabezpečené proti ztrátě
 Zařízení pro napínání řetězu umístěné na boku
 Systém STIHL Ematic

Účelná pila s jistým vedením
Pro lepší kontrolu směru při hlavním řezu při kácení a 
při zápichu jsou do designu motorové pily integrovány 
dvě vyvýšené černé lišty.

Jednodílný a přístupný
Kryt motoru je jednodílný tlakový odlitek. Pro jeho  
sejmutí stačí každý zámek otočit právě jen o čtvrt  
otáčky. To umožňuje rychlý a současně pohodlný  
přístup ke všem dílům vyžadujícím údržbu:  
Válec, zapalovací svíčka a vzduchový filtr.

S nízkou spotřebou a adaptabilní
Systém STIHL Ematic snižuje spotřebu řetězového 
oleje v závislosti na řezné soupravě a druhu dřeva až o 
50 % v porovnání s konvenčními lištami bez Ematic. 
Dopravované množství oleje je možno díky rozšířenému 
rozsahu nastavení olejového čerpadla v závislosti na  
potřebě ještě více zvýšit. To je výhodou obzvláště v 
prašném prostředí nebo při použití dlouhých vodicích 
lišt.

Robustní a jištěné proti ztrátě
Díky maticím zajištěným proti ztrátě probíhá  
výměna řezné soupravy bez obtíží. Protože je každá  
matice spojená s krytem řetězky, nemohou se při  
údržbě nechtěně uvolnit.

Bez použití nářadí a nekomplikovaně
Díky speciálním uzávěrům lze doplňovat palivo snad-
no a čistě. Uzávěry se dají snadno a bez použití nářadí  
otevřít a zavřít.

Bezpečně a pohodlně  
Díky zařízení pro napínání řetězu umístěnému  
na boku je napínání řetězu bezpečné a jednoduché. 
Kontakt s ostrým pilovým řetězem je vyloučen. 



Originální pilové řetězy STIHL: Špičkový výkon díky kvalitě
  Optimální sladění: Firma STIHL vyvíjí a sama vyrábí kromě motorových jednotek, jak 
pilové řetězy, tak i vodicí lišty. Tak je zaručeno, že jsou tyto tři části motorové pily vždy 
navzájem optimálně sladěny.

  Jedinečná kvalita výroby: Pilové řetězy STIHL jsou „přesná švýcarská práce“ ze závodu 
STIHL ve městě Wil. Vyrábí se na speciálních strojích, které STIHL rovněž sám vyvíjí a 
vyrábí.

Příslušenství 
   Maziva: STIHL vyvíjí a prodává vlastní paliva a maziva, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům nářadí.

  Nástroje: STIHL Vám nabízí rozsáhlý sortiment nářadí a příslušenství pro Váš všední pracovní den.   

   Osobní ochranné vybavení: STIHL nabízí široký výběr účinných a pohodlných ochranných oděvů, které bez 
výjimky splňují vysoké standardy kvality STIHL. 

Máte dotazy k našim výrobkům nebo příslušenství? Odborný prodejce výrobků STIHL v blízkosti Vašeho bydliště 
Vám ochotně poradí. Další informace naleznete na adrese www.stihl.cz.

www.stihl.czOdborný prodejce STIHL:
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Originální pilové řetězy a příslušenství STIHL 


