
 Řezné soupravy detailně 
ƒ

01    Délka lišty

Dle účelu použití je nutno zvolit 
správnou délku lišty.

02  Rozteče řetězu

Rozteč řetězu je určena 
vzdáleností mezi hlavami nýtů. 
Řetěz, lišta a řetězka musí být vždy 
vzájemně sladěny.

03  Počet hnacích 
článků

Počet hnacích článků určuje 
délka řetězu. Počítají se pouze 
hnací články, ne například řezné 
zuby.

04  Šířka drážky /
tloušťka hnacího 
článku

Řetěz vedou v liště hnací články. 
Šířka drážky vodicí lišty a tloušťka 
hnacího článku musí navzájem 
souhlasit.

Poté, co jste zjistili čtyři uvedené 
hodnoty, vyberte si následně vhodný 
typ řetězu pro Vaše použití. Typ řetězu 
je určen tvarem  řezného zubu. Tvary 
zubů defi nují v rozhodující míře, jak 
dobře budou splněny různé požadavky.

Micro Super Duro

MICRO SUPER DURO
Více se dozvíte od strany 73.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty 
nejdůležitější. Další vysvětlení a odkazy naleznete na internetu na www.stihl.cz.
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VÝBĚR VHODNÉHO PILOVÉHO ŘETĚZU

Abyste nalezli ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití, potřebujete několik 
 informací, aby byla motorová pila, lišta a  řetěz navzájem sladěny. Servisní políčko 
na liště Vám k tomu poskytuje následující čtyři hodnoty:
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0302 04

S těmito informacemi můžete zjistit 
jedenáctimístné objednací číslo Vámi 
požadovaného pilového řetězu:

a Čtyřmístné dílčí 
objednací číslo

V závislosti na typu řetězu, dělení 
řetězu a šířce drážky / tloušťce 
hnacího článku. 
Ty naleznete od strany 73.

b + 000

c + 00 + potřebný počet
hnacích článků

Potřebný počet hnacích článků 
závisí na délce lišty a je uveden 
na liště nebo na straně 78. 
Počet hnacích článků určuje 
délka řetězu. Pokud by byl počet 
hnacích článků trojmístný, odpadá 
druhá nula, takže na konci vznikne 
jedenáctimístné objednací číslo. 

3670 000 0056

a b c

http://www.stihl.cz


1 Řetězy pro pily od jiných výrobců
2 Úzká řezná sada

Pilové řetězy
ƒ

●  Přesná švýcarská práce ze závodu
STIHL ve městě Wil

●  Mimořádný řezný výkon a jedinečná
funkční bezpečnost

●  Elektrolyticky chromované řezné zuby
ze speciální oceli a vysokofrekvenčně      
kalené dříky nýtů

●  Optimálně sladěno pro vodicí lišty
a motorové pily

MICRO

Micro

Pilové řetězy Micro jsou zvlášť spolehlivé a komfortní. Řetěz s  
kulatými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při práci s nízkými  
vibracemi a bez problémů se ostří. Jsou tak dobrou volbou i 
pro příležitostné uživatele a farmáře.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,1 mm 3670 – 3610 2 – – –

1,3 mm – – 3636 3695 2 3662 –

1,5 mm 1 – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 3664 –

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – 3660 3613 – 3650 –

1,5 mm 1 – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Pilový řetěz Micro

Pilový řetěz s nízkými vibracemi, vysoká kvalita řezu a nízký 
sklon k vibracím.

Pilový řetěz Micro 3

Pilový řetěz s nízkými vibracemi a malým zpětným rázem 
s  profilovaným hnacím článkem. Vysoká kvalita řezu, měkké 
chování při řezání a nízký sklon k vibracím.

JAK NAJDETE SPRÁVNÉ OBJEDNACÍ 
 ČÍSLO VAŠEHO PILOVÉHO ŘETĚZU?

DĚLENÍ ŘETĚZU

Šířka drážky Čtyřmístné objednací číslo řetězu
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1 Řetězy pro pily od jiných výrobců
2 Standardní pilový řetěz, nejedná se o speciální pilový řetěz pro carvingové lišty

SUPER

Super

Pilové řetězy Super zaručují nejvyšší řezný výkon ze všech 
 pilových řetězů STIHL. To je dosaženo hranatými zuby a 
nízkým odporem při řezání. Pilové řetězy Super jsou díky tomu 
ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva.

DURO

Duro

Pilové řetězy Duro jsou mimořádně robustní a odolné vůči 
opotřebení. Díky navařené vrstvě tvrdokovu vydrží řetězy až  
desetkrát déle ostré než běžné řetězy. Tím se hodí řetěz Duro 
zvláště k řezání znečištěného dřeva. Motorové pily, které jsou  
již vybaveny pilovými řetězy Duro, naleznete na straně 62.

Pilový řetěz Super

Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro pro
fesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu 
a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

Pilový řetěz Duro 3

Mimořádně robustní pilový řetěz s tvrdokovem a s nízkými 
 vibracemi s profilovaným hnacím článkem pro náročná použití. 
Bez broušení až desetkrát déle ostrý než běžné pilové řetězy. 
Extrémně robustní, snáší vysoké zatížení, nízké vibrace.

Pilový řetěz Super 3

Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro pro
fesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu 
a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3617 – 3623 –

1,5 mm 1 – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3612 – 3681 –

1,5 mm 1 – – – 3666 3682 –

1,6 mm – – – 3667 3683 –

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3616 – 3624 –

1,6 mm – – – – 3626 –



Carving
Speciální pilový řetěz pro řezbáře. S nízkými vibracemi, velmi dobrý řezný výkon, díky  
zkrácené horní straně zubu není nutné při zapichování tlačit, dosahuje vyšší rychlost při 
zápichu, než běžné pilové řetězy 1/4".

Záchranářství (RDR)
Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských 
sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.

Řezání – stroj k těžbě dřeva/řezací a štípací automat (RMHS, RMH)
Pilový řetěz pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového  
dříví, robustní a s dlouhou životností. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém  
opotřebení a zvlášť vysoké životnosti. Nesmí se používat na v rukách  vedených motorových 
pilách. Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.

PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)
Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání  
a také v mobilních pilařských závodech.  Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu  
s nízkou úrovní  vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte Vašeho 
 specializovaného prodejce.
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PILOVÝ ŘETĚZ VODÍCÍ LIŠTA

MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200 1/4" P 3670 000 0064 2 3005 000 3105

MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 
201 / 211 / 231 / 241 / 251 1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205

Ro
zt

eč
  

(p
al

ce
)

Ro
llo

m
at

ic
 E

S,
 

50
 c

m

PILOVÝ ŘETĚZ VODÍCÍ LIŠTA

MS 462 3/8" 3944 000 0072 3003 002 9421

Speciální použití pilových řetězů 
ƒ
U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které 
jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodicí lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


	Prázdná stránka



