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PRAZER NO SEU RELVADO





Um jardim é um oásis de descanso, um ponto de encontro e uma zona de recreio. 
O relvado é a superfície ideal. Saudável e cuidado, mima os nossos sentidos quando a 
relva faz cócegas nas solas dos pés, quando os caules recém-cortados emanam um 
esplêndido odor e o verde farto brilha através da janela.

Para que o seu relvado também lhe dê prazer, a VIKING fabrica os aparelhos de 
jardinagem necessários para cuidar do seu jardim. Para tal, certificamo-nos sempre de 
que os nossos aparelhos lhe proporcionam prazer também durante o trabalho, 
facilitando o seu trabalho com ágeis cortadores de relva elétricos, inteligentes robots 
cortadores de relva ou potentes tratores corta-relva. Na página que se segue, 
encontrará precisamente tudo o que necessita para o seu jardim. 

Dado que os seres humanos e a natureza estão em constante mudança, continuamos 
a desenvolver os nossos produtos de forma contínua. Sempre à procura de mais 
conforto e eficiência. Para que também no futuro possa cuidar do seu relvado de 
forma cómoda.
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Tudo começa com um par de riscos em papel. Em seguida, 
a ideia ganha forma. Com base no esboço, a visão de um modelo 
transforma-se em realidade. Até que, por fim, surge um aparelho 
que enviamos para o mundo com orgulho.

Os nossos profissionais desenvolvem eles mesmos cada um 
dos aparelhos de jardinagem da gama. Deste modo, podemos 
garantir que os nossos clientes recebem um autêntico produto 
de vanguarda. Incluímos nos aparelhos um amplo “know-how” 
e a mais moderna tecnologia, de modo a que possam trabalhar 
com ainda maior precisão e sejam mais duradouros, confortáveis 
e fiáveis. Tanto para o proprietário com o mais pequeno jardim 
como para profissionais responsáveis por grandes relvados. 
Os nossos clientes podem confiar numa gestão de qualidade 
consequente e numa ampla oferta de serviços a cada momento 
e em todos os produtos.

Com os nossos aparelhos, o trabalho no jardim deverá exigir um 
esforço reduzido e proporcionar muito prazer. Esse é o nosso 
principal objetivo desde que a empresa foi fundada, há mais 
de 35 anos. Hoje em dia, cerca de 400 pessoas trabalham no 
centro de competência da VIKING em Tirol para a ampla gama 
de auxiliares de jardinagem. A marca VIKING encontra-se entre 
as marcas mais populares deste setor a nível europeu e os 
nossos aparelhos vencem testes de produtos com regularidade. 
No entanto, o feedback dos nossos clientes é mais importante 
para nós do que a opinião de peritos. Quando o cliente tem 
prazer no seu jardim por poder cuidar do mesmo de forma 
cómoda e eficiente com os nossos aparelhos, atingimos o nosso 
objetivo. 

ONDE A VISÃO SE TRANSFORMA 
EM REALIDADE.
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CORTAR A RELVA: o corte regular torna a relva bem densa. As ervas 
formam novos rebentos laterais, as ervas daninhas são reprimidas. Na maioria dos 
países, a altura de corte ideal situa-se entre 3,5 e 5 cm.

REGA: antes mais raramente e por muito tempo do que muitas vezes e por 
pouco tempo. É possível verificar se a quantidade de água é suficiente usando uma 
pá: retire um bloco de relva com cerca de 15 cm de profundidade e verifique se a água 
penetra até essa profundidade. 

ADUBAR: com o início do período de crescimento, por volta de meados de 
março, o relvado necessita de muito alimento. Os bons fertilizantes contêm azoto, 
potássio, fosfato e magnésio em quantidades equilibradas. 

MULCHING: a própria relva é um excelente adubo. No corte regular com 
um cortador de mulching, as aparas de relva podem permanecer sobre o relvado. 
As aparas decompõem-se e o azoto nelas contido é rapidamente mineralizado. 

FOLHAGEM DE OUTONO: deverá ser removida rapidamente. 
E não apenas por razões de ordem estética. O relvado pode "sufocar" por ausência de 
ar e de luz. Para passar o período de inverno, a relva não deve ultrapassar a altura de 
corte de aproximadamente 4 cm. 

RELVADO BEM TRATADO COM A VIKING.

Poderá consultar outras sugestões úteis para um jardim que lhe dê prazer na brochura VIKING 
sobre cuidados ideais com o relvado. O guia prático para o tratamento do seu relvado, grátis no 
seu distribuidor oficial VIKING!

É TÃO FÁCIL: 
EM 5 PASSOS PARA O RELVADO PERFEITO.

Trabalhos  
no jardim
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1. QUANTA RELVA PRETENDE CORTAR?
No gráfico à direita, poderá ver o cortador de relva que melhor se adequa ao seu jardim. 
Os campos representam o relvado, os números sobre fundo cinzento representam a série de 
cortadores de relva adequada. Uma sugestão: os cortadores elétricos e os corta-relvas a bateria 
são mais adequados para jardins mais pequenos, os cortadores a gasolina adequam-se também a 
jardins grandes.

2. QUE ACIONAMENTO PREFERE?
Elétricos, a gasolina ou a bateria: a escolha é sua. Se um funcionamento silencioso e sem emis-
sões de gases de escape for importante para si, os cortadores elétricos e a bateria serão ideais. 
Os modelos a bateria cortam adicionalmente sem cabo com total liberdade de movimentos. 
Pelo contrário, um potente motor a gasolina oferece muita potência com uma maior largura de 
corte para relvados de maiores dimensões. Na panorâmica à direita, poderá ver na parte superior 
os cortadores de relva a gasolina e na parte inferior os corta-relvas a bateria, os cortadores de 
relva elétricos e os robots cortadores de relva.

3. RECOLHA DA RELVA OU MULCHING?
Todos os cortadores de relva VIKING (exceto a série R) têm uma cesta de recolha de relva para 
recolher a relva. Para além disso, são capazes de realizar mulching (exceto a série 2). Neste caso, 
a relva é triturada finamente e repousa no solo como fertilizante natural. Vantagem adicional: 
a supressão da eliminação do material a cortar.

ESCLARECIMENTO SOBRE OS SÍMBOLOS E AS ABREVIATURAS

Esclarecimento sobre as designa-
ções dos modelos 

C  =  equipamento de conforto 
E  =  arranque elétrico 
G  =  acionamento de 3 velocidades 
H  =  cortador de relva alta
P  =  performance
R  =  cilindro de relva/rolo traseiro
S  =  BBC (acoplamento travão-lâmina) 
T  =  acionamento de 1 velocidade
V  =  acionamento variável
X  =  modelo Economy
Y  =  acionamento hidrostático

Esclarecimento sobre os símbolos

❏  =  opcional
■  =  de série
–  =  opção indisponível 

Esclarecimentos adicionais

RS  =  ReadyStart
SC  =  SmartChoke
BBC = acoplamento travão-lâmina
OHV/DOV = válvulas à cabeça

As indicações sobre o peso, caso 
não existam indicações em contrário, 
referem-se ao peso líquido do 
aparelho, excluindo produtos de 
serviço (gasolina, óleo), baterias ou 
cabos.

QUAL O CORTADOR 
CERTO PARA SI?

Como escolher o 
cortador de relva
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* Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Para além do tipo da bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que 
é efetivamente possível obter, como, por exemplo, a natureza do relvado (obstáculos, geometria), a altura, a densidade e a humidade do relvado, o ritmo de trabalho, 
mulching, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou da utilização de várias baterias.

CORTADORES A 
GASOLINA

CORTADORES 
ELÉTRICOS

ATÉ  

1.200 m2

ATÉ  

1.800 m2

ATÉ  

2.000 m2

ATÉ  

2.500 m2

ATÉ  

3.000 m2

MB 248 

MB 248 T

MB 443 

MB 443 T 

MB 448 TX 

MB 448 T 

MB 448 TC 

MB 448 VC

MB 545 T 

MB 545 V 

MB 545 VR 

MB 545 VE

MB 3 RT MB 4 RTP 

MB 6 RH 

MB 6 RV

MB 253 T MB 650 T 

MB 650 V 

MB 650 VS

MB 655 V 

MB 655 VS 

MB 756 GS 

MB 756 YS 

MB 756 YC

ATÉ  

500 m2

ATÉ  

300 m2

ATÉ  

600 m2

ATÉ  

800 m2

CORTA-RELVA 
A BATERIA

ATÉ  

400 m2

ATÉ  

300 m2

ATÉ  

200 m2

** ****************

ROBOTS CORTADORES 
DE RELVA

ATÉ  

3.000 m2

ATÉ  

1.000 m2

ATÉ  

500 m2

MI 422 MI 422 P MI 632 

MI 632 C

ATÉ  

4.000 m2

MI 632 P 

MI 632 PC

Como escolher o 
cortador de relva
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ROBOT CORTADOR DE RELVA iMow

“i” DE INTELIGÊNCIA 
NOS CUIDADOS COM O 
RELVADO.

Corte da relva totalmente automático
 
Conforto inovador que estabelece referências
 
Cuidados rápidos, inteligentes e eficientes com o 
relvado
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MI 422

Preços recomendados pelo fabricante 
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110. 

Em relvados de pequenas e médias dimensões, os 
compactos robots cortadores de relva iMow da gama 
MI 4 estão no seu elemento: o MI 422 corta superfí-
cies até aproximadamente 500 m2 e o MI 422 P pro-
cessa superfícies de dimensões médias até aproxima-
damente 1.000 m2 – com uma imagem de corte perfei-
ta e no mais breve espaço de tempo. Deste modo, 
o relvado fica rapidamente pronto para ser utilizado 
para brincar e relaxar sem restrições. O MI 422 P 
demonstra todas as suas capacidades em superfícies 
acidentadas: é capaz de superar subidas até 40 %. 
O visor LCD com uma intuitiva superfície de utilizador 
torna a programação extremamente simples.

Modelo Máxima dimensão do relvado Tipo de bateria Energia da bateria Preço com IVA incluído (€)

MI 422 até 500 m2 Iões de lítio 18 V 40 Wh 1.529,00

MI 422 P até 1.000 m2 Iões de lítio 18 V 80 Wh 1.825,00

ROBOT CORTADOR DE RELVA iMow

ÁGIL E ENGENHOSO 

PARA SUPERFÍCIES DE 
PEQUENAS E MÉDIAS 
DIMENSÕES.
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MI 422 P

05

01

02 03

04

Adaptive Slope Speed: com o 
auxílio do sensor de inclinação, 
o robot cortador de relva iMow 
(todos os modelos) adapta de 
forma automática e flexível a 
sua velocidade num terreno 
acidentado em função das 
condições. 

02

03

04

05

01 Tampa móvel com 
sensores para deteção de 
obstáculos e robusto rodapé 
para colisões

Botão de paragem manual 
para maior segurança

Ajuste gradual da altura 

de corte entre 20 e 60 mm

Visor LCD de grande 

luminosidade com 
superfície de comando 
intuitiva e cobertura de 
proteção

Pega de transporte prática

A lâmina de mulching com 

gume afiado dos dois lados 
altera o sentido de rotação a 
cada paragem da lâmina –  
desgastando-se assim de 
modo uniforme e ficando afiada 
durante um período de tempo 
extremamente longo. 

20 cm até aproximada-
mente 1.000 m²
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MI 632 P

Preços recomendados pelo fabricante 
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110. 

Os robots cortadores de relva iMow da gama MI 6 
cortam grandes superfícies até 4000 m2 de forma 
totalmente automática e proporcionam um relvado 
cuidado na perfeição em apenas algumas horas. 
O elemento de comando amovível proporciona um 
aumento do nível de conforto: este elemento de 
comando permite programar o tempo de corte de 
forma muito simples – sem que seja necessário  
baixar-se. Nos novos modelos iMow C, muitas das 
configurações podem ser convenientemente acedidas 
através da aplicação móvel iMow instalada num 
smartphone ou tablet complementando assim a 
informação do display do robot cortador de relva. 
Os robots cortadores de relva da gama MI 6 foram 
distinguidos por diversas vezes em ensaios realizados 
pelos consumidores e peritos em design.

Modelo Máxima dimensão do relvado Tipo de bateria Energia da bateria Preço com IVA incluído (€)

MI 632 até 3.000 m2 Iões de lítio 29 V 130 Wh 2.536,00

MI 632 C até 3.000 m2 Iões de lítio 29 V 130 Wh 3.045,00

MI 632 P até 4.000 m2 Iões de lítio 29 V 194 Wh 2.845,00

MI 632 PC até 4.000 m2 Iões de lítio 29 V 194 Wh 3.349,00

ROBOT CORTADOR DE RELVA iMow

PRECISO E FIÁVEL PARA 

GRANDES SUPERFÍCIES.
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02

01

03

04

05

As awarded by The 
Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

O elemento de comando com visor 

LCD de grande luminosidade  
pode ser removido do aparelho – 
sem que seja necessário  
baixar-se para programar.  
Graças à intuitiva orientação do 
utilizador, a programação é 
compreensivelmente simples. 

02

03

04

05

01 Tampa móvel com 

sensores para deteção 
de obstáculos

Botão de paragem 

manual para maior 
segurança

Ajuste da altura de 

corte de 15 níveis entre 
20 e 60 mm

Elemento de comando 

amovível com visor 
LCD de grandes 
dimensões 

Pega de transporte 

prática

MI 632

Nos novos modelos C, muitas 
configurações podem ser feitas 
via aplicação móvel iMow 
em complemento ao display 
no robot cortador de relva, 
tornando o trabalho ainda mais 
confortável.

28 cm até aproximada-
mente 4.000 m2
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Reduzido tempo de corte

Os robots cortadores de relva iMow são extremamente ágeis em ação – 
desse modo, poderá voltar a utilizar rapidamente o seu relvado sem restri-
ções. No caso do modelo MI 422, uma duração de corte semanal de,  
por exemplo, apenas 10 horas é suficiente para cuidar de um relvado de 
500 m2, em condições ideais.

Flexibilidade ao cortar a relva e ao carregar

Caso o cortador de relva interrompa um processo de corte (devido à chuva, 
por exemplo), o aparelho decide de forma autónoma se compensa poste-
riormente o tempo perdido num período de tempo determinado (o denomi-
nado tempo de atividade). No caso de chuva contínua, é possível desligar 
simplesmente o sensor de chuva. Se o robot cortador de relva se encontrar 
na unidade de acoplamento para carregar e tiver uma grande superfície à 
sua frente, será recarregado de forma correspondentemente mais rápida. 
Pelo contrário, se tiver a noite livre, será recarregado de forma mais lenta – 
e, por conseguinte, mais económica. Isto prolonga a vida útil da bateria, 
protege o ambiente e poupa dinheiro. No caso de um terreno acidentado e 
de áreas com altura de relva mais ou menos densa, o cortador de relva 
adapta automaticamente a sua velocidade, de modo a que o relvado seja 
cortado de modo uniforme.

AINDA CORTA A RELVA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS MEIOS ? HÁ MUITO A FAVOR DE 
UM ROBOT CORTADOR DE RELVA iMow.

Relvado bonito – em todas as suas formas

Estão disponíveis diversas versões de corte da margem para uma imagem de corte perfeita na margem da superfície a cor-
tar. E é igualmente possível planear o caminho de recolha: se o robot cortador de relva iMow deve seguir o fio ou realizar o 
seu percurso até à unidade de acoplamento em trajetórias divergentes fica inteiramente ao seu critério. 

Relvado cuidado na perfeição 

O robot cortador de relva iMow navega no modo aleatório: em vez de percorrer sempre as mesmas trajetórias, corta toda a 
superfície de forma perfeita e uniforme. Ao cortar a relva, a lâmina de mulching tritura as aparas de relva em partículas 
minúsculas, as quais permanecem sobre o relvado enquanto valioso adubo. 

Protegido a toda a volta

O cortador de relva está equipado com diversos sensores: assim que alguém tentar elevar o aparelho, o aparelho parará. 
Adicionalmente, o robot cortador de relva pode ser configurado de modo a que apenas seja possível utilizá-lo com um 
código PIN pessoal – tornando fútil qualquer roubo. Nos modelos C, pode, portanto, receber uma mensagem via e-mail e,  
a pedido, por mensagem de texto e até mesmo localizar o dispositivo utilizando a palicação móvel em caso de roubo.

Requisitos técnicos para utilizar a aplicação móvel para os modelos de robot cortador  iMow MI 632 C e MI 632 PC

■    Conexão móvel: Ao utilizar a aplicação móvel para o iMow MI 632 C ou MI 632 PC, é necessário cobertura de sinal de 
rede móvel 2G para a área onde o robot cortador de relva irá trabalhar. A conexão móvel necessária para o robotcortador 
(M2M-Service*) é fornecida gratuitamente para os primeiros três anos, quando da compra de um novo modelo iMow C, 
período após o qual para continuar a usufruir do serviço, poderá efectuar uma reserva paga de serviço de 12 meses.  
Os detalhes do serviço M2M estão estabelecidos em acordo de compra separado.  
Com ou sem o serviço M2M, o robot cortador de relva iMow pode, portanto, ser operado em qualquer dos casos,  
através da consola integrada com display de fácil utilização. A conexão de telemóvel/internet necessária para ser utilizada 
pela aplicação móvel com um smartphone ou tablet deve ser organizada e contratada pelo utilizador.

■    Dispositivos / sistemas operativos: a aplicação móvel iMow robot cortador de relva pode ser utilizada em tablets e 
smartphones com os seguintes sistemas operativos: iOS 8, Android 4.4 e Windows Phone / RT 8.1 ou posterior (status: 
Janeiro 2017). Outros sistemas operacionais e versões mais antigas não são suportadas atualmente. A utilização da aplica-
ção móvel requer uma conexão de dados ativa no seu smartphone, uma utilização offline não é possível. A conexão de 
dados para o seu smartphone não está incluida na compra do robot cortador de relva.  

A aplicação móvel 

iMow está  

disponível aqui:

https://itunes.apple.com/pt/app/viking-imow/id1000565074?mt=8#
https://www.microsoft.com/pt-pt/store/apps/viking-imow-app/9nblggh1n0rc
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.viking.mobile.imow.app&hl=pt
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20/28 cm até aproximada-
mente 4.000 m2

Preços recomendados pelo fabricante
Os eventuais custos da instalação não estão incluídos no preço de aquisição do iMow.  
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110.  
A unidade de acoplamento está incluída no volume de entrega.

Tejadilho de sol iProtect  

(como acessório)
Protege o iMow da exposição solar e  
sujidade.

Unidade de acoplamento  
(incluída no volume de entrega)
A unidade de acoplamento pode ser colo-
cada no interior ou no exterior do relvado.

*Em condições ideais referentes à superfície máxima indicada.

Acessórios Número de artigo Designação
Preço com IVA  

incluído (€)

iKit S 6909 007 1011
Kit de instalação composto por um fio metálico limitador de 

150 m (rolo), ø 2,3 mm, 150 estacas de fixação,  
2 fichas de aperto, 3 conetores com fio

75,00

iKit L 6909 007 1012
Kit de instalação composto por um fio metálico limitador  

de 400 m (2 x rolos de 200 m), ø 2,3 mm, 375 estacas de 
fixação, 2 fichas de aperto, 7 conetores com fio

195,00

ARB 501 0000 400 8625 Fio metálico limitador de 500 m, ø 3,4 mm (rolo) 243,00

AKS 010 6909 007 1095 Embalagem de 10 unidades de fichas de aperto,  
adequada para o ARB 151 17,00

AKS 011 6909 007 1096 Embalagem de 10 unidades de fichas de aperto,  
adequada para o ARB 501 16,30

AFN 075 6301 007 1010 Embalagem de 75 unidades de estacas de fixação 13,00

ADV 010 6909 007 1090 Embalagem de 10 unidades de conetores com fio 14.30

AIP 600 6909 780 5400 Tejadilho iProtect para a unidade de acoplamento 169,00

ADO 400 6909 430 9605 Unidade de acoplamento, adequada para a gama MI 4 386,00

ADO 600 6909 200 0000 Unidade de acoplamento, adequada para a gama MI 6 406,00

ALM 030 6909 007 1004 Lâmina (ø 30 cm), adequada para a gama MI 6 36,00

ART 240 6909 700 0411 Rodas de tração, adequadas para a gama MI 6 40,00

AVS 100 6909 007 1009 Rodas dianteiras pesadas para terreno  
extremamente acidentado 94,00

Modelo MI 422 MI 422 P MI 632 MI 632 C MI 632 P MI 632 PC

Relvado ideal (até aproximadamente) 300 m2 650 m2 1.000 m2 1.000 m2 2.000 m2 2.000 m2

Relvado máximo (até aproximadamente) 500 m2 1.000 m2 3.000 m2 3.000 m2 4.000 m2 4.000 m2

ø duração de corte (por semana)* 10 h 17 h 36 h 36 h 40 h 40 h

Tipo de bateria Iões de lítio 18 V Iões de lítio 18 V Iões de lítio 29 V Iões de lítio 29 V Iões de lítio 29 V Iões de lítio 29 V

Energia da bateria 40 Wh 80 Wh 130 Wh 130 Wh 194 Wh 194 Wh

Capacidade da bateria 2,25 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 6,8 Ah 6,8 Ah

Potência 60 W 60 W 120 W 120 W 185 W 185 W

Altura de corte 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Largura de corte 20 cm 20 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

ø tempo de corte (por carga da bateria) 30 min. 60 min. 90 min. 90 min. 150 min. 150 min.

ø tempo de carga 90 min. 90 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Inclinação máxima 35 % 40 % 45 % 45 % 45 % 45 %

Nível de potência acústica 60 dB(A) 60 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

Peso (incluindo bateria) 9 kg 9 kg 13 kg 13 kg 13 kg 14 kg

Dimensões (C x L x A) 60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

Número de artigo 6301 011 1408 6301 011 1418 6309 011 1408 6309 011 1428 6309 011 1418 6309 011 1438

Preço com IVA incluído (€) 1.529,00 1.825,00 2.536,00 3.045,00 2.845,00 3.349,00

Vista geral dos robots 
cortadores de relva
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Três larguras de corte, altura de corte ajustável  
centralmente
 
Com acionamento elétrico, a bateria ou a gasolina
 
Também com cómodo acionamento das rodas

SÉRIE 2

UM CORTE DE QUALIDADE
DE FÁCIL EXECUÇÃO.
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O compacto cortador elétrico ME 235 adequa-se na 
perfeição a pequenas zonas verdes. Pesa apenas 
13 kg e é extremamente ágil. O MA 235 é igualmente 
ideal para jardins até aproximadamente 200 m². 
Este modelo contorna de forma elegante e sem cabos 
obstáculos como arbustos ou árvores. Extremamente 
prático: o estado de carga da bateria é indicado 
através de uma abertura na tampa. Graças ao seu 
acionamento direto, o MA 235 consome muito pouca 
energia. A sua bateria de iões de lítio de 36 volts e o 
carregador são compatíveis com todos os aparelhos 
do novo sistema de baterias COMPACT da STIHL.
 

ME 235 

Preços recomendados pelo fabricante 

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS 
NA PÁGINA 63.

Com a bateria Akku AK 20, é possível cortar relvados até 200 m². Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Para além do tipo 
da bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como, por exemplo, a natureza do relvado 
(obstáculos, geometria), a altura e a humidade da relva, o ritmo de trabalho, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou 
da utilização de várias baterias. 

Modelo Largura de corte
Tipo de bateria/

motor
Preço com IVA 

incluído (€)

ME 235 33 cm Elétrico 1200 W 199,00

MA 235 33 cm Iões de lítio COMPACT 329,00

Conjunto
Bateria 
STIHL

Carregador 
STIHL

Relvado  
(m2)*

Número  
de artigo

Preço com IVA 
incluído (€)

MA 235 AK 20 AL 101 máx. 200 6311 200 0001 399,00

CORTADORES DE RELVA ELÉTRICOS E A 
BATERIA DA SÉRIE 2

PARA QUE CORTAR A 
RELVA PASSE A SER ALGO 
SECUNDÁRIO. 
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MA 235

03

Compatível com o sistema de baterias 
COMPACT da STIHL (página 109).

Cesta de recolha de relva 

de polímero (30 litros) 
de esvaziamento fácil com 
indicador do nível

Pega de transporte para 
facilitar o transporte 

Compacto e robusto cárter 
em polímero

Pneus de dois 

componentes, com 
mancais de deslize

Guiador ajustável em altura

02

03

04

05

01

Quando o modo Eco está ativo, 
o corta-relva a bateria reduz 
automaticamente a rotação do 
motor elétrico quando é necessária 
menos potência. Desta forma, 
a eficiência energética sofre um 
aumento.

A potente bateria de iões de lítio de 

36 volts é fácil de introduzir no 
carregador e no corta-relva. O estado de 
carga atual da bateria é indicado através 
de uma abertura na tampa.

33 cm até aproximada-
mente 300 m2
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Os cortadores a gasolina desta série dispõem de 
larguras de cortes compreendidas entre 46 cm e 
51 cm. Deste modo, o relvado é cortado rapidamente. 
Graças à grande cesta de recolha de 55 litros, quase 
não são necessárias pausas. Os diferentes cortadores 
a gasolina dispõem de caraterísticas especiais: 
os modelos MB 248 T e MB 253 T dispõem de um 
cómodo acionamento das rodas. O MB 248 é 
acionado por um potente motor VIKING EVC.  
E os modelos MB 248 T e MB 253 T estão equipados 
com motores OHV da Briggs&Stratton.

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO  
ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

MB 248 T 

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 248 46 cm VIKING EVC 200 – 365,00

MB 248 T 46 cm B&S série 450 E OHV 1 velocidade 480,00

MB 253 T 51 cm B&S série 625 E OHV RS 1 velocidade 609,00

CORTADORES A GASOLINA DA SÉRIE 2

DE FORMA COMPACTA E 

EFICIENTE: ASSIM SE 
CORTA A RELVA NOS DIAS 
QUE CORREM.
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MB 253 T

Cárter robusto em 

chapa de aço

Revestimento 
pulverizado polido com 
elevada resistência à 
abrasão; resistente a UV 
e combustível. 

Elevado volume da cesta 

de recolha

Com 55 litros de capacidade 
volumétrica, as cestas de 
recolha dos cortadores a 
gasolina são extremamente 
espaçosas e, desse modo, 
permitem cortar a relva sem 
pausas frequentes.

Espaçosa cesta de recolha 

de relva de polímero 

(55 litros) de esvaziamento 
fácil com indicador do nível

Trabalho rápido com o 
acionamento das rodas de 
1 velocidade 

Suaves rodas apoiadas em 
rolamento de esferas duplo 
com perfil 

O guiador rebatível 
facilita o transporte e a 

arrumação

02

03

04

01

46/51 cm até aproximada-
mente 1800 m2
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Ideal para relvados de menores dimensões
 
Silenciosa, sem emissões de gases de 
escape, fácil manutenção
 
Modelos a bateria para total liberdade de 
movimentos
 
Modelos C com monoguiador de conforto

SÉRIE 3

CORTAR A RELVA 
SEM DIFICULDADES.
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Compatível com o sistema 
de baterias PRO da STIHL 
(página 109).

Os cortadores de relva elétricos e a bateria da série 3 
são extremamente ágeis e fáceis de conduzir. Com 
uma largura de corte de 37 cm, nem as áreas de difícil 
acesso constituem qualquer problema. É possível  
ajustar centralmente a altura de corte em cinco níveis. 
A cesta de recolha de relva – prática e rebatível –  
recolhe 40 litros e os modelos ME 339 C e MA 339 C 
fazem com que esvaziar a cesta de recolha de relva 
seja consideravelmente mais agradável, devido ao 
monoguiador de conforto ajustável e estável. Para além 
disso, os corta-relvas a bateria da série 3 receberam o 
selo ambiental “Anjo azul” pelo seu funcionamento 
silencioso e ecológico.

ME 339

Preços recomendados pelo fabricante 

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E  
SOBRE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS NA PÁGINA 63.

 Com a bateria Akku AP 200, é possível cortar relvados até 300 m². Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Para além do tipo da 
bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como, por exemplo, a natureza do relvado (obstácu-
los, geometria), a altura e a humidade da relva, o ritmo de trabalho, mulching, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou 
da utilização de várias baterias.

Modelo Largura de corte Tipo de bateria/motor Preço com IVA incluído (€)

ME 339 37 cm Elétrico 1200 W 289,00

ME 339 C 37 cm Elétrico 1200 W 349,00

MA 339 37 cm Iões de lítio PRO 406,00

MA 339 C 37 cm Iões de lítio PRO 456,00

CORTADORES DE RELVA ELÉTRICOS E A 
BATERIA DA SÉRIE 3

UMA GRANDE AJUDA 

PARA OS PEQUENOS  
JARDINS.
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A potente bateria de iões 

de lítio de 36 volts é fácil de 
remover, pode ser carregada 
várias centenas de vezes 
num carregador e pode ser 
recolocada com uma pega 
para um corte de relva sem 
cabos.

O monoguiador 

de conforto tem a 
vantagem de permitir 
remover e engatar 
novamente a cesta 

de recolha de relva 
de forma ainda mais 
simples.

MA 339 C

Monoguiador de conforto 
para o esvaziamento 
extremamente fácil da 

cesta de recolha, rebatível 
e com ajuste da altura de 
2 níveis 

Cesta de recolha de relva 

rebatível de 40 litros com 
indicador do nível

Ajuste central da altura 

de corte de 5 níveis entre 
30 e 70 mm

Compacto e robusto cárter 
em polímero

Motor EC sem escovas 

com acionamento 

a bateria (tecnologia 
de baterias STIHL, 
ver pág. 109)

02

03

04

05

01

Monoguiador de conforto

37 cm até aproxima-
damente 500 m2
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Excelente rendimento de corte para superfícies 
pequenas e médias
 
Manuseamento e manutenção simples
 
Três tipos de acionamento numa série
 
Inúmeras versões de equipamento

SÉRIE 4

TECNOLOGIA INCRÍVEL, 
TODA A ESCOLHA.
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Compatível com o sistema  
de baterias PRO da STIHL 
(página 109).

Com um corta-relva elétrico ou de bateria da série 4, 
estará a fazer um favor a toda a gente, mas, na maioria 
dos casos, a si próprio. Poderá cortar a relva de forma 
limpa, silenciosa e – no caso do acionamento por bate-
ria – sem cabo: como tal, com total liberdade de movi-
mentos e, acima de tudo, de forma bem descontraída. 
Isso mesmo é garantido pela construção compacta 
com fácil manobrabilidade e pelo elevado rendimento 
de corte, graças ao potente motor elétrico.

ME 443

Modelo Largura de corte Tipo de bateria/motor Preço com IVA incluído (€)

ME 443 41 cm Elétrico 1500 W 339,00

MA 443 C 41 cm Iões de lítio PRO 559,00

Preços recomendados pelo fabricante 

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E  
SOBRE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS NA PÁGINA 63.

Com a bateria Akku AP 300, é possível cortar relvados até 400 m². Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Para além do tipo da 
bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como, por exemplo, a natureza do relvado (obstácu-
los, geometria), a altura e a humidade da relva, o ritmo de trabalho, mulching, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou 
da utilização de várias baterias. 

CORTADORES DE RELVA ELÉTRICOS E A 
BATERIA DA SÉRIE 4

LIMPOS E SILENCIOSOS: 

OS CORTADORES DE 
RELVA PREFERIDOS DOS 
SEUS VIZINHOS.
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Fácil remoção da bateria: 

prima o botão de fixação, 
abra a tampa da bateria e 
poderá encaixar ou remover 
a bateria sem qualquer 
dificuldade.

Economia de espaço:  

é possível rebater o guiador 
para a frente para transportar 
ou arrumar o cortador de 
relva. Dessa forma, o cortador 
de relva assume dimensões 
extremamente compactas.

Fácil manuseamento: 

a cesta de recolha de relva 
dispõe de dois suportes 
estáveis para um engate e 
desengate fáceis e seguros 
da cesta no cortador de 
relva.

Tensores rápidos 

QuickFix: fixam e 
desbloqueiam os suportes 
do guiador de forma rápida 
e fácil.

MA 443 C

Monoguiador de conforto, 
rebatível e com ajuste 

gradual da altura de 

2 níveis

Grande cesta de recolha 

de relva de polímero 

(55 litros) com indicador 
do nível 

Ajuste central da altura 

de corte de 6 níveis entre 
25 e 75 mm

Compacto e robusto 

cárter em polímero

Motor EC sem escovas 

com acionamento 

a bateria (tecnologia 
de baterias STIHL, 
ver pág. 109)

02

03

04

05

01

MA 443 C Monoguiador de conforto

41 cm até aproxima-
damente 600 m2
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Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 443 41 cm B&S série 450 E OHV – 456,00

MB 443 T 41 cm B&S série 500 E OHV 1 velocidade 540,00

MB 448 TX 46 cm B&S série 500 E OHV 1 velocidade 558,00

MB 448 T 46 cm B&S série 575 EX OHV RS 1 velocidade 609,00

MB 448 TC 46 cm B&S série 575 EX OHV RS Monoguiador de conforto, 1 velocidade 639,00

MB 448 VC 46 cm B&S série 625 E OHV RS Monoguiador de conforto, acionamento variável 769,00

Descobrir o cortador de relva perfeito para as suas 
necessidades também é muito fácil nos aparelhos a 
gasolina da série 4: escolha entre a largura de corte 
de 41 ou 46 cm, com ou sem acionamento das rodas, 
com monoguiador ou guiador duplo de conforto. 
Todos os modelos têm em comum o estável cárter 
em polímero Hightech, o ajuste central da altura de 
corte e a cesta de recolha de relva de esvaziamento 
cómodo. As pegas supersuaves encaixam de forma 
agradável nas mãos e proporcionam um comporta- 
mento extremamente ergonómico das pegas.

MB 443

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO  
ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

CORTADORES A GASOLINA DA SÉRIE 4

DE MODO A QUE TUDO 

ESTEJA SOB CONTROLO.
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Ajuste central da altura de corte: 

é possível ajustar a altura de corte em 
6 níveis (25 a 75 mm) com assistência 
por mola através de uma alavanca de 
comando e ler o nível numa escala.

Kit de mulching opcional: com a 
cunha de mulching e a multilâmina 
como acessório (AMK 043/AMK 048), 
a série 4 transforma-se num instante 
num multicortador (Multi-Mäher). 

01

02

04

03

05
MB 448 VC

Monoguiador de conforto 
para o esvaziamento 

extremamente fácil da 

cesta de recolha, rebatível 

e com ajuste da altura de 

2 níveis

Ajuste central da altura  

de corte de 6 níveis 

Potente motor a gasolina 

Briggs&Stratton de 

arranque fácil e com baixo 
nível de gases de escape

Grande cesta de recolha 

de relva de polímero 

(55 litros) com indicador do 
nível 

Regulação gradual da 

velocidade graças ao 
cómodo acionamento 
variável 

02

03

04

01

05

Cesta de recolha de relva 

patenteada: fácil de abrir, esvaziar e 
limpar. As aberturas de saída de ar 
apontam para baixo, de modo a que o 
pó não possa ser projetado para cima.

Monoguiador de conforto

41/46 cm até aproximada-
mente 1.200 m2
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Elevado rendimento de corte com muito conforto
 
Para jardins de média dimensão até 1.200 m2

 
Equipamento ergonómico com pouca exigência de 
esforço
 
 Inúmeras versões de equipamento diferentes, como, 
por exemplo, sistema Instart para um arranque fácil  
premindo um botão

SÉRIE 5

CORTAR A RELVA COM 
CONFORTO.
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A série 5 faz com que cortar a relva seja confortável e 
simples do princípio ao fim. Os seus motores elétricos 
têm um arranque fiável, colocam uma potência de 
1600 watts sobre o relvado e são limpos e silenciosos. 
Dado que não necessitam de uma única gota de 
gasolina, o ambiente é a sua principal preocupação. 
O acionamento variável do ME 545 V permite uma 
regulação contínua da velocidade de marcha e o cárter 
em polímero leve e as rodas apoiadas em rolamento 
de esferas duplo tornam as manobras muito cómodas. 
Tudo isto faz com que os modelos elétricos da série 5 
sejam persuasivos em relvados até 800 m2, 
apresentando excelentes caraterísticas de corte e 
recolha. Passagens estreitas – brincadeira de crianças. 
Com uma largura de corte de 43 centímetros, a série 5 
domina igualmente estas áreas sem esforço. 

ME 545 C

Preços recomendados pelo fabricante 

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS 
NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

ME 545 C 43 cm Elétrico 1.600 W Guiador de conforto 449,00

ME 545 V 43 cm Elétrico 1.600 W Guiador de conforto, variável 589,00

CORTADORES ELÉTRICOS DA SÉRIE 5

POTENTES E 
SILENCIOSOS.
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Acionamento variável: 

com esta funcionalidade, 
é possível regular 
gradualmente o 
acionamento das rodas – 
diretamente através de 
uma alavanca existente 
no guiador. Isso permite 
selecionar sempre a 
velocidade ideal.

Enchimento completo: 

mais tempo a cortar a 

relva, menos a limpar. 

Devido à condução 
otimizada do ar, a cesta de 
recolha de relva enche-se 
da melhor forma possível. 
As fendas laterais de ar 
estão direcionadas para 
baixo. A relva e o pó são 
projetados para o solo.

ME 545 V

Cockpit com design 

ergonómico, com pega suave 
no guiador

Guiador com 3 alturas 
ajustáveis, rebatível para o 

transporte e arrumação

Grande cesta de recolha de 

relva (volume de 60 litros) com 
indicador do nível

Rodas leves de marcha 
suave grandes apoiadas em 

rolamento de esferas duplo

Acionamento variável de 

ajuste gradual para quase 
todos os tipos de terreno, 
alavanca de comando próxima 
da pega

02
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05

01

43 cm até aproxima-
damente 800 m2
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A série 5 com os novos motores a gasolina arranca 
com rapidez e de forma confortável – seja com o 
sistema de arranque fácil ou de forma extremamente 
cómoda ao premir um botão, como, por exemplo, 
o MB 545 VE com o sistema Instart.  
O MB 545 VE, assim como outros três modelos da 
série, possui o acionamento variável para a regulação 
confortável e gradual da velocidade de marcha.  
As inúmeras versões de equipamento tornam  
a série 5 marcadamente versátil.

MB 545 VR: o cortador de relva 

com um cilindro para a relva 

(rolo traseiro) em vez de rodas 

traseiras. O relvado é alisado no 
sentido de marcha com o auxílio 
de um cilindro no eixo traseiro 
do aparelho. Assim, surge o 
típico padrão de tiras do relvado 
“inglês”.

MB 545 T

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA 
PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 545 T 43 cm B&S série 650 EXi OHV RS 1 velocidade 711,00

MB 545 V 43 cm B&S série 650 EXi OHV RS Variável 759,00

MB 545 VR 43 cm B&S série 650 EXi OHV RS Variável/cilindro de relva 894,00

MB 545 VE 43 cm B&S série 675 InStart OHV Variável/arranque elétrico 930,00

CORTADORES A GASOLINA DA SÉRIE 5

ARRANCAR PREMINDO 

UM BOTÃO.
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Ajuste confortável da altura de 

corte: com um simples gesto – com 
sete níveis, assistido por mola e com 
indicador.

Kit de mulching AMK 045 opcional para 
todos os modelos da série 5 (exceto 
MB 545 VR). 

Cockpit com design 

ergonómico, com pega suave 
no guiador

Guiador com 3 alturas 
ajustáveis, rebatível para o 

transporte e arrumação

Grande cesta de recolha de 

relva (volume de 60 litros) 
com indicador do nível

Ajuste central da altura de 

corte com 7 níveis, de fácil 
manuseamento e assistido por 
mola

Potente motor com sistema 
Instart para um arranque fácil 

premindo um botão e um 
bom rendimento de corte

02
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04

05

01

MB 545 VE

Guiador ajustável 

em três níveis, para 
adaptação à altura do 
utilizador e para uma 
postura de trabalho 
ergonómica.

43 cm até aproximada-
mente 1.200 m2
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Extraordinário rendimento de corte com motores 
muito potentes
 
Para grandes superfícies até 2.500 m2

 
Construção duradoura e extremamente robusta 
(chassis em alumínio)
 
Equipada de série com monoguiador de conforto

SÉRIE 6

SOBERANA NOS 
RELVADOS.
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Nunca mais quererá abrir mão do monoguiador de 
conforto. Dado que a sua pega supersuave faz com que 
cortar a relva seja mais confortável do que nunca. 
O guiador, de série em todos os modelos da série 6, 
dispõe de um ajuste de altura e pode ser facilmente 
rebatido. Adicionalmente, permite um esvaziamento 
ainda mais fácil da cesta de recolha de relva. É possível 
comandar diretamente no guiador importantes funções, 
como, por exemplo, a velocidade, a rotação do motor e o  
acoplamento travão-lâmina, através de uma alavanca.  
Os 6 modelos da série 6 estão disponíveis em duas 
larguras de corte e diferentes tipos de acionamento, com 
1 velocidade, acionamento variável ou hidrostático. Todos 
os cortadores de relva são multicortador (Multi-Mäher) 
“3 em 1”, equipados de série com uma cunha de 
mulching e uma multilâmina especial. Recolha, 
expulsão traseira, mulching consoante a necessidade.

MB 650 T

Preços recomendados pelo fabricante 

BBC = acoplamento travão-lâmina, SC = SmartChoke, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO  
ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 650 T 48 cm Kohler série XT800 OHV SC 1 velocidade 929,00

MB 650 V 48 cm Kohler série XT800 OHV SC Variável 959,00

MB 650 VS 48 cm Kohler série XT800 OHV SC Variável/BBC 1.179,00

NOVOS CORTADORES A GASOLINA DA 
SÉRIE 6

CORTAR A RELVA COM 

CONFORTO: ESTÁ NA SUA 
MÃO. 
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Kit de mulching: o cortador 
de relva transforma-se num 
cortador de mulching com 
poucos gestos. (Kit de 
mulching incluído no volume 
de entrega)

MB 650 V

Guiador regulável 

individualmente: o guiador 
pode ser regulado em três 
níveis diferentes consoante 
a estatura.

Monoguiador de conforto 
ergonómico para um fácil 

manuseamento e pega 
supersuave para uma 

agradável sensação de 

toque

Ajuste central da altura de 

corte com 7 níveis, de fácil 

manuseamento e assistido 
por mola

Cambota protegida através 
de uma multilâmina 

especial com pontos de 

flexão nominais

Duradouro cárter em 

alumínio fundido

Potente motor Kohler XT 

com função SmartChoke
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48 cm até aproximada-
mente 2.000 m2
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A grande largura de corte e uma seleção de potentes 
motores permitem à série 6 cuidar de relvados maio-
res de forma rápida e precisa. Esta série convence 
através de componentes robustos, mas também com 
um funcionamento silencioso e um elevado conforto 
de manuseamento. Com as versões de equipamento 
com accionamento variável ou hidrostático, acopla-
mento travão-lâmina e o monoguiador de conforto 
ergonómico existente em todos os modelos, é ainda 
mais fácil realizar um trabalho rápido e menos cansati-
vo em grades áreas. 

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = acoplamento travão-lâmina, SC = SmartChoke, OHV/DOV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS  
DE SERVIÇO ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 655 V 53 cm Kohler série XT800 OHV SC Variável 1.168,00

MB 655 VS 53 cm B&S série 750 DOV RS Variável/BBC 1.399,00

MB 655 YS 53 cm KAWASAKI FJ 180 V KAI Acionamento hidrostático/BBC/monoguiador de conforto 2.028,00

MB 655 V

MB 655 YS

NOVOS CORTADORES A GASOLINA DA 
SÉRIE 6

CORTA SEMPRE 

E BEM.
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Monoguiador de conforto
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O acoplamento travão-lâmina (BBC) 
com proteção da cambota integrada 
permite o esvaziamento da cesta de 
recolha sem que seja necessário desligar 
o motor e protege-o de forma fiável contra 
danos na cambota.

MB 655 VS

Guiador com 3 alturas 

ajustáveis para uma posição 
de trabalho ideal e rebatível 

para fácil transporte e limpeza

Potente motor 
Briggs&Stratton

Ajuste central da altura 

de corte com 7 níveis, 
assistido por mola e de fácil 
manuseamento, com indicador 
da altura de corte 

Acoplamento travão-lâmina 

(BBC) 

As rodas grandes com 
rolamentos de esferas de 
alta qualidade, o perfil de 

tração e o acionamento das 

rodas variável garantem que 
o trabalho prossegue mais 

rapidamente

02

04

05

01

Duradouro cárter em alumínio 

fundido: os rodapés de 
proteção de polímero oferecem 
uma proteção adicional do 
cárter ao cortar a relva ao longo 
de muros e arestas. Quando 
estão gastos, é possível 
substituí-los facilmente por 
novos.

03

53 cm até aproximada-
mente 2.500 m2
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Fiável e duradoura
 
Utilização e manutenção simples
 
Inovador cárter híbrido
 
Vibrações reduzidas

SÉRIE 7

CRIADA PARA 
PROFISSIONAIS.
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A série 7 está disponível em três versões: os modelos 
MB 756 YC e MB 756 YS com um robusto acionamento 
hidrostático ou o modelo MB 756 GS com o acionamen-
to profissional de 3 velocidades. No caso do modelo 
MB 756 YC, o monoguiador de conforto confere adicio-
nalmente um nível superior de conforto no esvaziamento 
da cesta de recolha de relva. Todos os três modelos 
estão equipados com elementos amortecedores de 
vibrações que permitem trabalhar sem esforço e, adicio-
nalmente, o robusto cárter em magnésio combinado com 
o cárter interior substituível em polímero de alta resistên-
cia. O patenteado acoplamento travão-lâmina (BBC) 
desenvolvido pela própria VIKING com proteção da  
cambota integrada permite o esvaziamento da cesta de  
recolha sem que seja necessário desligar o motor e  
protege-o de forma fiável contra danos na cambota.

MB 756 YS

Preços recomendados pelo fabricante 

BBC = acoplamento travão-lâmina, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO  
ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 756 GS 54 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 3 velocidades/BBC 2.119,00

MB 756 YS 54 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Acionamento hidrostático/BBC 2.489,00

MB 756 YC 54 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Acionamento hidrostático/BBC/monoguiador de conforto 2.489,00

CORTADORES A GASOLINA DA SÉRIE 7

ATÉ AO MAIS ÍNFIMO 

PORMENOR: TESTADA 
POR PROFISSIONAIS PARA 
PROFISSIONAIS.
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Monoguiador de conforto

As awarded by The 
Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Cárter híbrido: O cárter interior 
em polímero robusto, de alta 
resistência, pode ser facilmente 
substituído em caso de desgaste. 
O cárter exterior em magnésio 
com revestimento pulverizado 
resistente a arranhões é leve, 
estável e duradouro. 

Para-choques de borracha: 

o para-choques frontal 
protege o aparelho e os 
obstáculos e é igualmente 
utilizável como pega de 
transporte e para prender o 
aparelho.

Acessórios práticos: Kit de 

mulching AMK 056. Com a 
lâmina de mulching de formato 
especial e o dispositivo de 
mulching, a série 7 transforma-
se no cortador de mulching 
num instante.

A lâmina de pá de 

ventoinha especial eleva a 
relva antes do corte e 
encaminha-a em seguida 
para a cesta de recolha, de 
modo a obter o enchimento 
ideal. 

03

01

04

05 02

MB 756 YC

Acionamento hidrostático de 

binário elevado para uma 
regulação gradual da velocidade 

Cesta de recolha de relva têxtil 
de elevada capacidade de 

80 litros com indicador do nível 
e proteção contra pó 

Rodas com jantes de alumínio 

e pneus de borracha (atrás 
com perfil de tração)

Ajuste da altura de corte estável 

e leve (ao nível das rodas)

Potente motor Kawasaki 
com torneira de gasolina e 
um grande filtro de ar e óleo, 
de grande tração, silencioso e 
duradouro

02

03

04

05

01

5
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N

OS DE GARANTIA
*

 GUIADOR ERGONÓMICO - PARA USO PROFIS
SI

ON
AL

*  Garantia de 5 anos para o monoguiador ergonómico e carcaça. Sujeita à condição de revisão anual e mudança da proteção interior de polímero da carcaça.

54 cm até aproximada-
mente 3.000 m2
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Para cuidados naturais e permanentes
 
Poupar tempo sem eliminar o material a  
cortar
 
Para cortadores de mulching, de expulsão 
lateral e de erva alta
 
Modelos robustos com maior largura de corte

SÉRIE R

OS CORTADORES 
ESPECIAIS.
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02

01

03

Cortar a erva com 

expulsão lateral: com 
a tampa de expulsão 
aberta, a erva é projetada 
lateralmente para fora 
durante a operação de 
corte.

04

MB 3 RT

Extraordinariamente fácil de manobrar e potente, 
o multicortador (Multi-MäherTM) destina-se a áreas até 2.000 m2. 
Este aparelho é ideal para conduzir em torno de arbustos e 
árvores, permitindo cortar com exatidão nos cantos. 
O amortecimento integrado de vibrações (amortecedores de 
vibrações entre o motor e cárter), o design ergonómico do 
guiador e os tensores rápidos QuickFix (os quais permitem 
virar o volante para transporte e arrumação) garantem um 
manuseamento agradável e confortável. O multicortador  
(Multi-MäherTM) pode ser utilizado como cortador de expulsão 
lateral ou como cortador de mulching.

Pega super suave para um 
comportamento ergonómico das 
pegas

Guiador rebatível através de 

tensores rápidos QuickFix para 
transporte fácil e arrumação

Rodas de acionamento grandes 
apoiadas em rolamento de 

esferas duplo com perfil de 

tração, rodas traseiras com 
ajuste da altura de corte em 
5 níveis para cada eixo

Roda basculante patenteada 

de livre movimento, fixável para 
utilização em subidas, com altura 
ajustável

01

02

03

04

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA  
PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 3 RT 48 cm B&S série 650 EXi OHV RS 1 velocidade 711,00

MULTICORTADOR 

(MULTI-MÄHERTM) DE 3 RODAS: 
CAPAZ DE FAZER TUDO O QUE 
VOCÊ QUISER.

48 cm até aproximada-
mente 2.000 m2
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MB 4 RTP

Concebido para resultados de mulching extraordinários,  
o MB 4 RTP convence graças ao seu design aperfeiçoado, à sua 
robustez e ao seu equipamento de elevada qualidade: elementos 
amortecedores de vibrações e rodapés de proteção, um motor 
potente, um guiador de utilização extremamente fácil e uma pro-
teção da cambota. As caraterísticas como o SmartChoke, as 
rodas apoiadas em rolamento de esferas duplo e uma ergonomia 
excecional das pegas graças às novas pegas super suaves facili-
tam o manuseamento. As caraterísticas de respeito pelo meio 
ambiente, como, por exemplo, as emissões reduzidas, foram dis-
tinguidas com o conceituado selo nórdico do ambiente “Svanen”. Guiador ergonómico com pega 

supersuave, com ajuste de 

altura

Apoio do motor com 

elementos amortecedores de 

vibrações 

Acionamento das rodas 

dianteiras de 1 velocidade 

para cortar a relva rapidamente

Robusto cárter em alumínio 

com rodapés de proteção 
substituíveis

Ajuste central da altura de 

corte com 5 níveis

01

02

03

04

A proteção da cambota do  
MB 4 RTP protege a cambota 
contra deformações e danos, 
como, por exemplo, ao transpor 
raízes de árvores.

Preços recomendados pelo fabricante 

SC = SmartChoke, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA  
PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 4 RTP 53 cm Kohler série XT800 OHV SC 1 velocidade 1.099,00

05

CORTADORES DE MULCHING 

PREMIUM E PROFISSIONAIS: 
PARA QUE O RELVADO 
PERMANEÇA SAUDÁVEL.

53 cm até aproximada-
mente 2.500 m2
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Os destroçadores de pasto da VIKING estão particularmente à 
vontade nas áreas em que a erva é cortada com menos 
frequência, como, por exemplo, em pomares, campos e 
taludes, bem como em espaços verdes com zonas silvestres. 
A construção de 3 rodas torna-os ágeis e as grandes rodas 
traseiras são excelentes em terreno acidentado. O MB 6 RV 
dispõe de rodas metálicas especialmente robustas. Uma outra 
vantagem é o seu acionamento variável para uma regulação 
contínua da velocidade. Isto permite que o ritmo de trabalho do 
cortador de erva alta seja adaptado com precisão ao tipo de 
solo e à altura da erva em qualquer momento.

Ajuste central da altura de 

corte em 4 níveis, controlado a 
partir do guiador

Rodas traseiras de grandes 

dimensões com roda livre 
integrada para uma fácil 
manobrabilidade

Roda dianteira basculante, 
fixável e com ajuste de altura

A proteção contra pó, em lona 

plástica reforçada por fibras, 

protege o utilizador e o aparelho 
contra o pó e retém o material 
cortado projectado para o ar

Potente motor 

Briggs&Stratton com sistema 
de arranque fácil e filtro de ar 
duplo especial para proteção do 
motor em condições poeirentas

01

02

03

04

05

Guiador com 

rotação lateral: 

para uma posição 
de trabalho ideal em 
encostas e um corte 
exato ao longo dos 
cantos de vedações 
e muros, sem 
interrupções.

Guiador com 

ajuste de altura: 

adaptação individual 
da altura de trabalho 
à estatura do 
utilizador, sendo 
facilmente rebatível 
para transportar 
e arrumar.

MB 6 RH

Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS A PARTIR DA 
PÁGINA 58 E SOBRE OS PRODUTOS DE SERVIÇO ECOLÓGICOS NA PÁGINA 63.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MB 6 RH 53 cm B&S série 750 DOV RS 1 velocidade 1.479,00

MB 6 RV 53 cm B&S série 850 PRO OHV RS Variável 1.799,00

DESTROÇADORES DE PASTO 

COM MOTOR A GASOLINA: 
PONHA UM TERMO À RELVA 
ALTA.

53 cm até aproximada-
mente 2.500 m2
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NOVO

Preços recomendados pelo fabricante 

Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110. 

Legenda ■ = de série Acionamento: T = 1 velocidade 
 ❏ = opcional  V = acionamento variável
 – = opção indisponível 

 RS = ReadyStart, B&S = Briggs&Stratton,  
 OHV = válvulas à cabeça

Modelo MA 235 MA 339 MA 339 C MA 443 C

Largura de corte (cm) 33 37 37 41

Tipo de bateria
Iões de lítio 
COMPACT

Iões de lítio  
PRO

Iões de lítio  
PRO

Iões de lítio  
PRO

Altura de corte (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75

Cesta de recolha de relva (l) 30 40 40 55

Peso do aparelho (kg) 14 12 14 20

Função de mulching – ❏ ❏ ❏

Número de artigo 6311 011 1406 6320 011 1400 6320 011 1411 6338 011 1410

Preço com IVA incluído (€) 329,00 406,00 456,00 559,00

máx. 400 m2 Carregador STIHLBateria de iões de lítio de 36 volts STIHL

Os componentes referidos no conjunto estão igualmente disponíveis  
individualmente, ver página 63.

*  Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais.  
Para além do tipo da bateria utilizada, outros fatores influenciam o 
desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como, 
por exemplo, a natureza do relvado (obstáculos, geometria), a altura e 
a humidade da relva, o ritmo de trabalho, etc. É possível aumentar o 
desempenho de superfície através de uma recarga ou da utilização de 
várias baterias.

Conjunto
Bateria 
STIHL

Carregador 
STIHL

Relvado 
(m2)*

Número de 
artigo

Preço com IVA 
incluído (€)

MA 235 AK 20 AL 101 máx. 200 6311 200 0001 399,00

Modelo ME 235 ME 339 ME 339 C ME 443 ME 545 C ME 545 V

Relvado (m2) até 300 até 500 até 500 até 600 até 800 até 800

Largura de corte (cm) 33 37 37 41 43 43

Potência nominal (W) 1.200 1.200 1.200 1.500 1.600 1.600

Altura de corte (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75 25–80 25–80

Cesta de recolha de relva (l) 30 40 40 55 60 60

Peso do aparelho (kg) 13 14 15 20 29 31

Acionamento – – – – – V

Função de mulching – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Número de artigo 6311 011 2406 6320 011 2400 6320 011 2411 6338 011 2400 6340 011 2430 6340 011 2420

Preço com IVA incluído (€) 199,00 289,00 349,00 339,00 449,00 589,00

até aproximadamente 800 m2

Vista geral dos  
cortadores de relva
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Modelo MB 248 MB 248 T MB 253 T MB 443 MB 443 T MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC MB 448 VC

Relvado (m2) até 1.200 até 1.200 até 1.800 até 1.200 até 1.200 até 1.200 até 1.200 até 1.200 até 1.200

Largura de corte (cm) 46 46 51 41 41 46 46 46 46

Tipo de motor
VIKING  

EVC 200 
B&S série 450  

E OHV
B&S série 625  

E OHV RS
B&S série 450  

E OHV
B&S série 500  

E OHV
B&S série 500  

E OHV
B&S série 575 

EX OHV RS
B&S série 575 

EX OHV RS
B&S série 625

E OHV RS

Potência nominal à  
rotação de serviço

2,1 kW/2,8 CV
2.900 rpm

1,8 kW/2,5 CV
2.900 rpm

2,2 kW/3,0 CV
2.800 rpm

1,7 kW/2,3 CV 
às 2.800 rpm

1,9 kW/2,6 CV 
às 2.800 rpm

1,9 kW/2,6 CV
2.800 rpm

2,1 kW/2,8 CV
2.800 rpm 

2,1 kW/2,8 CV
2.800 rpm 

2,2 kW/3,0 CV
2.800 rpm 

Altura de corte (mm) 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75

Cesta de recolha de relva (l) 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Peso do aparelho (kg) 26 27 28 24 25 26 26 27 28 

Acionamento – T T – T T T T V

Função de mulching – – – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Número de artigo 6350 011 3406 6350 011 3415 6371 011 3411 6338 011 3400 6338 011 3410 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420 6358 011 3450

Preço com IVA incluído (€) 365,00 480,00 609,00 456,00 540,00 558,00 609,00 639,00 769,00

Modelo MB 545 T MB 545 V MB 545 VR MB 545 VE

Relvado (m2) até 1.200 até 1.200 até 1.200 até 1.200

Largura de corte (cm) 43 43 43 43

Tipo de motor B&S série 650 EXi OHV RS B&S série 650 EXi OHV RS B&S série 650 EXi OHV RS B&S série 675 InStart OHV

Potência nominal à  
rotação de serviço

2,4 kW/3,3 CV
2.800 rpm

2,4 kW/3,3 CV
2.800 rpm

2,4 kW/3,3 CV
2.800 rpm

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–80 25–80 20–75 25–80

Cesta de recolha de relva (l) 60 60 60 60 

Peso do aparelho (kg) 29 30 30 31

Acionamento T V V V

Função de mulching ❏ ❏ – ❏

Número de artigo 6340 011 3406 6340 011 3416 6340 011 3461 6340 011 3426

Preço com IVA incluído (€) 711,00 759,00 894,00 930,00

até aproximadamente 1.800 m2

até aproximadamente 1.200 m2

Vista geral dos  
cortadores de relva
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Preços recomendados pelo fabricante 

Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110. 

Modelo MB 650 T MB 650 V MB 650 VS

Relvado (m2) até 2.000 até 2.000 até 2.000

Largura de corte (cm) 48 48 48

Tipo de motor Kohler série XT800 OHV SC Kohler série XT800 OHV SC Kohler série XT800 OHV SC

Potência nominal à 
rotação de serviço

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–85 25–85 25–85

Cesta de recolha de relva (l) 70 70 70

Peso do aparelho (kg) 46 46 50

Acionamento T V V

Função de mulching ■ ■ ■

Número de artigo 6364 011 3440 6364 011 3400 6364 011 3410

Preço com IVA incluído (€) 929,00 959,00 1.179,00

Modelo MB 655 V MB 655 VS MB 655 YS

Relvado (m2) até 2.500 até 2.500 até 2.500

Largura de corte (cm) 53 53 53

Tipo de motor Kohler série XT800 OHV SC B&S série 750 DOV RS KAWASAKI FJ 180 V KAI

Potência nominal à  
rotação de serviço

2,6 kW/3,5 CV 
2.800 rpm

2,5 kW/3,4 CV 
2.800 rpm

2,9 kW/3,9 CV 
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–85 25–85 25–85

Cesta de recolha de relva (l) 70 70 70

Peso do aparelho (kg) 47 49 55

Acionamento V V Y

Função de mulching ■ ■ ■

Número de artigo 6374 011 3400 6374 011 3410 6374 011 3440

Preço com IVA incluído (€) 1.168,00 1.399,00 2.028,00

NOVO NOVO NOVO

NOVO NOVO NOVO

até aproximadamente 2.000 m2

até aproximadamente 2.500 m2

Vista geral dos  
cortadores de relva
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Vista geral dos  
cortadores de relva

Modelo MB 756 GS MB 756 YS MB 756 YC

Relvado (m2) até 3.000 até 3.000 até 3.000

Largura de corte (cm) 54 54 54

Tipo de motor
Kawasaki FJ 180 V  

KAI OHV
Kawasaki FJ 180 V 

KAI OHV
Kawasaki FJ 180 V  

KAI OHV

Potência nominal à  
rotação de serviço

2,9 kW/3,9 CV  
às 2.800 rpm

2,9 kW/3,9 CV
2.800 rpm

2,9 kW/3,9 CV  
às 2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–90 25–90 25–90

Cesta de recolha de relva (l) 80 80 80

Peso do aparelho (kg) 59 59 60

Acionamento G Y Y

Função de mulching ❏ ❏ ❏ 

Número de artigo 6378 011 3410 6378 011 3400 6378 011 3420

Preço com IVA incluído (€) 2.119,00 2.489,00 2.489,00

Modelo MB 3 RT MB 4 RTP MB 6 RH MB 6 RV

Relvado (m2) até 2.000 até 2.500 até 2.500 até 2.500

Largura de corte (cm) 48 53 53 53

Tipo de motor
B&S série 650  
EXi OHV RS

Kohler série
XT800 OHV SC

B&S série 750  
DOV RS

B&S série 850  
PRO OHV RS

Potência nominal à  
rotação de serviço

2,4 kW/3,3 CV
2.800 rpm

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

2,7 kW/3,7 CV  
às 3.100 rpm

3,4 kW/4,6 CV
3.100 rpm

Altura de corte (mm) 25–80 30–70 55–150 55–150

Peso do aparelho (kg) 29 44 67 74

Acionamento T T T V

Função de mulching ■ ■ – –

Número de artigo 6361 011 3412 6383 011 3421 6380 011 3421 6380 011 3430 

Preço com IVA incluído (€) 711,00  1.099,00 1.479,00 1.779,00

Legenda ■ = de série Acionamento: G  =  3 velocidades  RS = ReadyStart, SC = SmartChoke  
 ❏ = opcional  T  =  1 velocidade  B&S = Briggs&Stratton, OHV/DOV = válvulas à cabeça 
 – = opção indisponível  V  =  variável  
    Y  =  hidrostático   
    S  = acoplamento travão-lâmina

até aproximadamente 3.000 m2

até aproximadamente 2.500 m2
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ÓLEOS DO MOTOR VIKING: também aqui damos atenção à máxima qualidade, dispondo de um  
“know-how” abrangente e de uma experiência de muitos anos. Usamos apenas os melhores óleos base e 
aditivos especialmente para a utilização em jardinagem. Os nossos óleos do motor asseguram uma 
lubrificação ideal e um baixo consumo dos aparelhos de jardinagem VIKING.

Para os cortadores de relva da VIKING acionados por motor, não só estão disponíveis muitos acessórios práticos, como também 
uma seleção especial de produtos de serviço ideais.

 

Produtos de serviço Número de artigo Descrição Preço com IVA incluído (€)

Óleo do motor 0781 309 0011 Óleo do motor VIKING SAE 30 (embalagem de 0,6 l) 4,70 (7,83/l)

Óleo do motor 0781 309 0012 Óleo do motor VIKING SAE 30 (embalagem de 1,4 l) 9,60 (6,86/l)

Óleo do motor 0781 309 0007 Óleo do motor especial HD VIKING 10 W-30 (embalagem de 0,6 l) 4,70 (7,83/l)

Óleo do motor 0781 309 0008 Óleo do motor especial HD VIKING 10 W-30 (embalagem de 1,4 l) 9,60 (6,86/l)

Preços recomendados pelo fabricante 

Acessórios
Número 

 de artigo
Descrição

Preço com  
IVA incluído (€)

Kit 339 6909 007 1080 Kit de mulching (multilâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 3 com largura de corte de 37 cm 46,00

AMK 043 6909 007 1027 Kit de mulching (multilâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura de corte de 41 cm 48,00

AMK 045 6909 007 1046 Kit de mulching (multilâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 5 (exceto MB 545 VR) 47,00

AMK 048 6909 007 1028 Kit de mulching (multilâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura de corte de 46 cm 51,00

AMK 056 6909 007 1005 Kit de mulching, adequado para todos os modelos da série 7 com largura de corte de 54 cm 57,00

AP 100 4850 400 6520 Bateria de iões de lítio STIHL com 76 Wh, 36 V e 2,1 Ah 142,00

AP 200 4850 400 6530 Bateria de iões de lítio STIHL com 151 Wh, 36 V e 4,2 Ah 199,00

AP 300 4850 400 6540 Bateria de iões de lítio STIHL com 227 Wh, 36 V e 6,3 Ah 273,00

AL 101 4850 430 2520 Carregador padrão para baterias de iões de lítio STIHL AK 20, AK 30 49,00

AL 300 4850 430 5500 Carregador rápido para baterias de iões de lítio STIHL AP 100, AP 200, AP 300 99,00

AL 500 4850 430 5700 Carregador rápido para baterias de iões de lítio STIHL AP 100, AP 200, AP 300 169,00

AK 20 4520 400 6503 Bateria de iões de lítio STIHL com 118 Wh, 36 V e 3,2 Ah 119,00

AK 30 4520 400 6512 Bateria de iões de lítio STIHL com 184 Wh, 36 V, 5,2 Ah 159,00

ACK 050 6909 007 1007 Kit de recolha para a série 6, largura de corte de 48 cm 32,00

ACK 055 6909 007 1008 Kit de recolha para a série 6, largura de corte de 53 cm 35,00

ADC 600 6909 700 5115 Disco com 3 lâminas oscilantes (Ø 53 cm), adequado para os modelos MB 6 RH, MB 6 RV 107,00

APO 030 0000 647 0201 Bomba de aspiração de gasolina, adequada para todos os modelos a gasolina 30,00

ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE SERVIÇO: 

PARA QUE TUDO FUNCIONE SOBRE RODAS.

Acessórios e  
produtos de serviço
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ATÉ  

4.000 m2

ATÉ  

6.000 m2

ATÉ  

8.000 m2

ATÉ  

10.000 m2

MR 4082 MT 4097 SX MT 4112 S MT 6127 ZL

MT 5097

MT 5097 C

MT 5097 Z

MT 6112 C 

MT 6112 ZL

ESCLARECIMENTO SOBRE OS SÍMBOLOS E AS ABREVIATURAS

1. QUANTA RELVA PRETENDE CORTAR?
Para relvados de maiores dimensões, os tratores corta-relva VIKING oferecem a largura e o rendimento de corte corretos. O ágil 
trator corta-relva da série R4 é ideal para áreas até aproximadamente 4.000 m². Até aproximadamente 6000 m², é aconselhável a 
série T5 e, até aproximadamente 8.000 m², os tratores de expulsão lateral da série T4. A série T6 processa relvados até 10.000 m².
 

2. QUAIS SÃO AS CARATERÍSTICAS DO TERRENO?
Se houver muitos arbustos e árvores no relvado, bem como passagens estreitas, aconselhamos os nossos esguios tratores  
corta-relva da série R4. Os tratores corta-relva T4 são também invulgarmente ágeis, uma vez que não dispõem de cesta de recolha 
de relva. Os relvados espaçosos, onde os fatores mais importantes são a velocidade, o rendimento de corte máximo e um bom 
conforto de condução, são o campo de aplicação dos tratores das séries T5 e T6.

3. QUE EQUIPAMENTO É MAIS IMPORTANTE PARA SI?
Todos os cortadores de relva dispõem de um mecanismo de translação de pedal único, de uma comutação marcha-à-frente/mar-
cha-atrás, de um acionamento hidrostático e de uma ativação eletromagnética do mecanismo de corte. Os cortadores de relva 
com potentes motores de 2 cilindros são particularmente poderosos. Preste igualmente atenção às opções de acessórios como, 
por exemplo, o prático atrelado basculante.

Esclarecimento sobre as  

designações dos modelos 

C  =  equipamento de conforto
L  =   equipamento de luxo (por  

exemplo, controlo de velocidade) 
S  =  expulsão lateral
X  =  modelo Economy 
Z  =  motor de 2 cilindros B&S

Esclarecimentos adicionais 
OHV  =  válvulas à cabeça

Esclarecimento sobre os  

símbolos

❏  =  opcional 
■  =  de série 
–  =  opção indisponível

As informações sobre o peso, caso não existam 
indicações em contrário, referem-se ao peso 
líquido do aparelho, excluindo produtos de 
serviço (gasolina, óleo).

QUAL O CORTADOR 
CERTO PARA SI?

Como escolher o 
trator corta-relva
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Trator corta-relva esguio e ágil
 
Fácil de utilizar e com boa visibilidade
 
Construção compacta, elevado  
rendimento de corte
 
Ideal para terreno estreito

SÉRIE R4

ÁGEIS, PRECISOS 
E COM BOA VISIBILIDADE.
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NOVA SÉRIE R4

ÁGIL E VIVAZ: PARA QUE 

CORTAR A RELVA SEJA 
DIVERTIDO.

Dá gosto começar a trabalhar com este ágil auxiliar de 
jardinagem: a comutação marcha-à-frente/marcha-atrás 
especial facilita as manobras, com um raio de viragem 
curto e a transmissão hidrostática extremamente suave. 
Não é necessário sair do confortável e ajustável assento 
do condutor para esvaziar a cesta de recolha de relva: 
basta puxar pelo manípulo e exercer uma simples 
pressão para baixo. Todos os restantes elementos de 
comando, como, por exemplo, o acoplamento da 
lâmina ou o ajuste da altura de corte, também estão 
posicionados de modo a que tudo esteja sob controlo. 
E até cortar a relva em marcha-atrás passa a ser uma 
tarefa extremamente cómoda. De resto, isto aplica-se a 
todos os tratores corta-relva VIKING. Além disso, 
é montado um novo motor com mais 16 % de potência 
em comparação com o modelo anterior.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MR 4082 80 cm VIKING EVC 4000 Acionamento hidrostático 3.608,00

Preços recomendados pelo fabricante 
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 82.
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04

05

01
02

03

MR 4082

ACESSÓRIOS
NA PÁGINA 83

Assento do condutor 

ajustável, operação 
sem ferramentas

Acoplamento 

eletromagnético da 

lâmina para uma fácil 
ativação da lâmina

Mecanismo de 
translação de pedal 
único com uma 

inovadora comutação 

marcha-à-frente/

marcha-atrás

Mecanismo de corte 
multifunções de aço 
com sistema condutor 

de recolha para a 
máxima largura de corte

Cesta de recolha de  

relva de 250 litros 
passível de ser 
esvaziada a partir do 
assento do condutor

02

03

04

05

01

O raio de viragem extre-

mamente reduzido é ideal 
para jardins com muitas árvo-
res e arbustos. A estrutura 
compacta e a vista desimpe-
dida para a frente garantem 
uma elevada agilidade.

Mais fácil não há: com a 
alavanca manual, é possí-
vel alternar comodamente 
entre a deslocação para a 
frente e para trás.

Posição perfeita no assento 
para quase todas as esta-
turas: o assento pode ser 
ajustado de forma rápida e 

sem ferramentas.

Esvaziamento facilitado: 
a cesta de recolha de 

relva pode ser esvaziada 
sem esforço a partir do 
assento do condutor.

80 cm até aproximada-
mente 4.000 m2
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Compacto trator corta-relva de expulsão lateral
 
Cortar comodamente a relva sem cesta de recolha, 
poupando tempo
 
Potente com um excelente rendimento de corte
 
Manobrabilidade fora de série

SÉRIE T4

CAMINHO DESIMPEDIDO 
AO CORTAR A RELVA.
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Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MT 4097 SX 95 cm B&S série 3130 PowerBuilt OHV Acionamento hidrostático 3.344,00

MT 4112 S 110 cm B&S série 4175 Intek OHV Acionamento hidrostático 3.954,00

Preços recomendados pelo fabricante 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = válvulas à cabeça

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 82.

SÉRIE T4

OS VALIOSOS AUXILIARES: 

TRATORES COM RENDIMENTO  
DE PONTA. 

O trabalho com um trator corta-relva pode ser muito 
cómodo – cortando de forma fácil e rápida até acabar. 
É possível vislumbrar à primeira vista o caráter desportivo 
dos tratores corta-relva da série T4. A expulsão lateral 
permite processar grandes quantidades de relva. 
O material a cortar é distribuído pelo relvado de modo 
uniforme e, com o manuseamento ergonómico, o tempo 
passa a voar. Com o diligente mecanismo de translação 
de pedal único, é possível comutar o sentido de marcha 
com a alavanca manual – para facilitar as manobras e 
curvar mesmo com um raio de viragem extremamente 
reduzido. O modelo MT 4112 S dispõe de série de um 
robusto para-choques dianteiro, o qual é igualmente 
prático para aparelhos acopláveis.
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04

05

02

01

03

MT 4112 S

ACESSÓRIOS
NA PÁGINA 83

Confortável como uma transmissão 
automática: o mecanismo de 

translação hidrostático para uma 
velocidade gradual.

O dispositivo de reboque integrado 

proporciona um reboque simples de 
aparelhos acopláveis (por exemplo, 
atrelado basculante PICK UP 300).

Cortar a relva com expulsão lateral 

poupa tempo: uma vez que não é 
necessário esvaziar a cesta de recolha de 
relva, as grandes superfícies são proces-
sadas numa única operação de trabalho.

Acoplamento 

eletromagnético da lâmina 

para uma cómoda ativação do 
mecanismo de corte
 
Mecanismo de translação 
de pedal único com a 
patenteada comutação 

marcha-à-frente/marcha-

atrás

Mecanismo de corte com 
uma prática expulsão lateral

 

Grandes pneus de perfil 

suave para o relvado para 
uma boa tração
 

Altura de corte com 7 

alturas ajustáveis, assistida 
por mola

02

03

04

05

01

95/110 cm até aproximada-
mente 8.000 m2
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Trator corta-relva com extraordinário 
rendimento de corte
 
Corte preciso, ergonomia sofisticada
 
Fascinante conforto de condução
 
Com motor de 1 ou 2 cilindros

SÉRIE T5

FASCÍNIO 
E PERFEIÇÃO.
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Preços recomendados pelo fabricante 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = válvulas à cabeça

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 82.

SÉRIE T5

FICARÁ VERDADEIRAMENTE 
ENTUSIASMADO.

A série T5 mostra que o conforto e a potência não 
estão reservados apenas ao topo de gama. O utilizador 
apoia-se num assento amortecido ajustável a quase 
todas as estaturas. Rode a chave e o motor funciona. 
A partir deste ponto, tudo está ao alcance de um 
gesto: comutação para a frente/para trás no volante, 
ajuste da altura de corte, ativação do acoplamento da 
lâmina e manípulo para o esvaziamento confortável da 
cesta de recolha. Adicionalmente, a operação de pedal 
único e a direção direta proporcionam uma melhoria ao 
nível do conforto durante a condução, as manobras e o 
corte da relva. O modelo MT 5097 Z também arranca 
cheio de força graças ao motor de 2 cilindros extrema-
mente potente. 

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MT 5097 95 cm B&S série 3130 PowerBuilt OHV Acionamento hidrostático 4.056,00

MT 5097 C 95 cm B&S série 4155 Intek OHV Acionamento hidrostático 4.361,00

MT 5097 Z 95 cm B&S série 7160 Intek OHV (2 cil.) Acionamento hidrostático 4.726,00
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02

01

05

04

03 ACESSÓRIOS
NA PÁGINA 83

O sistema de 2 lâminas 
com lâminas inclinadas 
assegura uma imagem de 
corte exata e bonita.

A inovadora comutação 

marcha-à-frente/mar-

cha-atrás encontra-se do 
lado esquerdo do volante e 
pode ser acedida conforta-
velmente.

O sistema condutor de 

recolha nos dois lados 
do mecanismo de corte 
também capta a relva na 
margem e leva-a para as 
lâminas.

A cesta de recolha de relva 
de fácil limpeza com design 
de pá carregadora pode ser 
esvaziada sem esforço com 
um gesto a partir do assento 
do condutor.

Assento do condutor 
amortecido e ajustável sem 

ferramentas

Mecanismo de corte de 

2 lâminas com sistema 

condutor de recolha para 
cortar os cantos do relvado 
com exatidão

Grandes pneus de perfil 

suave para o relvado para 
uma boa tração

Patenteado mecanismo de 

translação de pedal único 

com transmissão hidrostática 

Acoplamento 

eletromagnético da lâmina

02

03

04

05

01

MT 5097 Z

95 cm até aproximada-
mente 6.000 m2
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Trator corta-relva com excelente  
rendimento de corte
 
Largura de corte até 125 cm
 
Elevado conforto de condução e utilização
 
Vasta gama de equipamento

SÉRIE T6

DESEMPENHO DE PONTA 
COM MÁXIMA EFICÁCIA.
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Preços recomendados pelo fabricante 

B&S = Briggs&Stratton, OHV = válvulas à cabeça

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 82.

SÉRIE T6

PRECISÃO EM TODOS OS 
CORTES.

Os tratores corta-relva da série T6 convencem com 
muito conforto, um design desportivo e destaques  
técnicos, tais como o mecanismo de corte síncrono. 
A elevada rotação da lâmina assegura uma imagem de 
corte perfeita – mesmo sob condições difíceis. A cesta 
de recolha de relva possui um enorme volume e 
esvazia-se facilmente a partir do assento. Em conjunto 
com a comutação marcha-à-frente/marcha-atrás através 
de uma alavanca manual, o ergonómico cockpit, o raio 
de viragem extremamente pequeno e as excecionais 
caraterísticas de marcha, o ato de cortar relva 
transforma-se numa experiência totalmente nova –  
para um fantástico desempenho de condução e um 
manuseamento confortável.

Modelo Largura de corte Tipo de motor Equipamento Preço com IVA incluído (€)

MT 6112 C 110 cm B&S série 4175 Intek OHV Acionamento hidrostático 5.479,00

MT 6112 ZL 110 cm B&S série 7160 Intek OHV (2 cil.) Acionamento hidrostático 6.089,00

MT 6127 ZL 125 cm B&S série 8240 Intek OHV (2 cil.) Acionamento hidrostático 6.440,00
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02

01

03

04

05

ACESSÓRIOS
NA PÁGINA 83As awarded by The 

Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Comando 

facilitado: a baixa 
altura do acesso, 
a elevada liberdade 
das pernas, o 
assento ajustável, 
o fácil enchimento 
do depósito, o pedal 
de acionamento 
e o travão foram 
concebidos para que 
o trabalho seja fácil e 
agradável.

Cockpit com visor LCD e 

controlo de velocidade

Mecanismo de translação 
de pedal único com a 
patenteada comutação 

marcha-à-frente/ 

marcha-atrás

Potente motor OHV de 

2 cilindros

Grande cesta de recolha 

de relva de 350 litros 

Acoplamento 

eletromagnético da 

lâmina

02

03

04

05

01

MT 6127 ZL

Visor LCD para a apre-
sentação das seguintes 
funções: horas de fun-
cionamento, tensão da 
bateria, operacionalidade 
da cesta de recolha de 
relva, nível de enchi-
mento do depósito, 
momento de esvazia-
mento da cesta de reco-
lha de relva, ligação do 
mecanismo de corte e 
controlo de velocidade.

Mecanismo de corte síncrono:  

a alimentação da relva para o comparti-
mento de expulsão é otimizada através 
do movimento de rotação sincronizado 
da lâmina num ângulo de 90 graus – 
para uma imagem de corte simultanea-
mente bonita e regular. 

110/125 cm até aproximada-
mente 10.000 m2
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Modelo MR 4082 MT 4097 SX MT 4112 S

Relvado (m2) até 4.000 até 6.000 até 8.000

Largura de corte (cm) 80 95 110

Tipo de motor VIKING EVC 4000 B&S série 3130  
PowerBuilt OHV

B&S série 4175  
Intek OHV

Potência nominal à  
rotação de serviço

7,6 kW/10,3 CV 
2.700 rpm

7,2 kW/9,8 CV
3.100 rpm

9,4 kW/12,8 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 35–90 35–90 35–90

Cesta de recolha de relva (l) 250 – –

Peso (kg) 197 197 209

Aparelhos (C/L/A) (cm) 213 x 90 x 118 187 x 116 x 116 191 x 132 x 116

Transmissão hidrostática hidrostática hidrostática

Acionamento progressivo progressivo progressivo

Rodas dianteiras (polegadas) 13 x 5,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6

Rodas traseiras (polegadas) 16 x 6,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8

Função de mulching ❏ ❏ ❏

Número de artigo 6140 200 0003 6165 200 0005 6165 200 0006

Preço com IVA incluído (E) 3.608,00 3.344,00 3.954,00

Modelo MT 5097 MT 5097 C MT 5097 Z MT 6112 C MT 6112 ZL MT 6127 ZL

Relvado (m2) até 6.000 até 6.000 até 6.000 até 8.000 até 8.000 até 10.000

Largura de corte (cm) 95 95 95 110 110 125

Tipo de motor
B&S série 3130 
PowerBuilt OHV

B&S série 4155 Intek 
OHV

B&S série 7160 Intek 
OHV (2 cil.)

B&S série 4175 Intek 
OHV

B&S série 7160 Intek 
OHV (2 cil.)

B&S série 8240 Intek 
OHV (2 cil.)

Potência nominal à  
rotação de serviço

6,5 kW/8,8 CV
2.750 rpm

8,2 kW/11,1 CV
2.750 rpm

8,7 kW/11,8 CV
2.750 rpm

8,7 kW/11,8 CV
2.550 rpm

8,7 kW/11,8 CV
2.700 rpm

14,7 kW/20,0 CV
3.000 rpm

Altura de corte (mm) 30–100 30–100 30–100 30–100 30–110 30–110

Cesta de recolha de relva (l) 250 250 250 350 350 350

Peso (kg) 228 231 236 247 263 269

Aparelhos (C/L/A) (cm) 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116 260 x 117 x 116 260 x 117 x 118 260 x 132 x 118

Transmissão hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática

Acionamento progressivo progressivo progressivo progressivo progressivo progressivo

Controlo de velocidade – – – – ■ ■

Visor LCD –  – – ■ ■ ■ 

Rodas dianteiras (polegadas) 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 16 x 7,50-8 16 x 7,50-8

Rodas traseiras (polegadas) 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 20 x 10,00-8 20 x 10,00-8

Função de mulching ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Número de artigo 6160 200 0012 6160 200 0013 6160 200 0014 6170 200 0014 6170 200 0015 6170 200 0016

Preço com IVA incluído (E) 4.056,00 4.361,00 4.726,00 5.479,00 6.089,00 6.440,00

 

até aproximada-
mente 4.000 m2

até aproximada-
mente 6.000 m2

até aproximada-
mente 10.000 m2

até aproximada-
mente 8.000 m2

Vista geral dos  
tratores corta-relva
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Capa de cobertura
AAH 300

Defletor
ADF 500

Atrelado basculante
PICK UP 300 

Kit de mulching
AMK 097

Cilindro de jardim 
AGW 098

Legenda ■ = de série  C = conforto (motor mais potente) B&S = Briggs&Stratton
 ❏ = opcional L = equipamento de luxo (por exemplo, controlo de velocidade) OHV = válvulas à cabeça
 – =  opcional indisponível S = expulsão lateral
   X = modelo Economy
   Z = 2 cilindros

Designação Número de artigo Preço com IVA incluído (€)

Capa de cobertura AAH 200 6907 900 3505 ❏ ❏ ❏ – – – – – – 156,00

Capa de cobertura AAH 300 6907 700 2100 – – – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 166,00

Atrelado basculante, 150 l PICK UP 300 6907 730 5002 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 366,00

Carregador de conservação da carga ACB 010 6907 430 2500 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 78,00

Kit de mulching 80 cm AMK 082 6907 007 1023 ❏ – – – – – – – – 129,00

Kit de mulching 95 cm AMK 097 6907 007 1026 – – – ❏ ❏ ❏ – – – 100,00

Kit de mulching 95 cm AMK 097 S 6907 007 1011 – ❏ – – – – – – – 58,00

Kit de mulching 110 cm AMK 112 S 6907 007 1013 – – ❏ – – – – – – 58,00

Kit de mulching 110 cm + 125 cm AMK 127 6907 007 1031 – – – – – – ❏ ❏ ❏ 97,00

Cilindro de jardim AGW 098 6907 760 3600 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 323,00

Defletor ADF 400 6907 760 6925 ❏ – – – – – – – – 154,00

Defletor ADF 500 6907 760 6930 – – – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 104,00

Preços recomendados pelo fabricante 
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos  
os aparelhos VIKING na página 110. 

ACESSÓRIOS
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AREJADORES ELÉTRICOS E A GASOLINA

TRATAMENTO DE 
FRESCURA PARA O SEU  
RELVADO.

Fácil ativação da lâmina 
 
Profundidade de trabalho ajustável no guiador
 
Cárter robusto em polímero

Arejadores
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LE 540

Preços recomendados pelo fabricante 

SC = SmartChoke, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR A VISTA GERAL SOBRE AS EMISSÕES DE TODOS OS APARELHOS VIKING NA PÁGINA 110.

AFK 050

com cesta de 
recolha

AREJADORES ELÉTRICOS E A GASOLINA

PARA MIMAR O SEU 
RELVADO.
Os arejadores da VIKING extraem eficazmente musgo, 
ervas enredadas, material a cortar deteriorado e ervas 
daninhas. Como tal, o solo obtém mais ar e as raízes do 
relvado são mais bem alimentadas com água e 
nutrientes. A profundidade de trabalho pode ser ajustada 
através de um manípulo rotativo prático no guiador, 
sem que seja necessário baixar-se. Ambas as versões – 
com motor elétrico ou a gasolina – são manobradas 
facilmente através das rodas apoiadas em rolamento de 
esferas duplo. A ativação da lâmina é efetuada de forma 
extremamente simples através de um grande manípulo 
de comando no guiador. O guiador rebatível permite 
arrumar e transportar os arejadores com economia de 
espaço. A cesta de recolha AFK 050 com um volume de 
50 litros para recolher o material a cortar que cai está 
disponível como acessório.

As awarded by The 
Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Acessórios Número de artigo Descrição Preço com IVA incluído (€)

AFK 050 6910 700 9600 Cesta de recolha com volume de 50 l, adequada para os modelos LE 540 e LB 540 70,00

APO 030 0000 647 0201 Bomba de aspiração de gasolina, adequada para todos os modelos a gasolina 30,00

Modelo Número de artigo Tipo de motor Largura útil Peso Gama de profundidade de trabalho Preço com IVA incluído (€)

LE 540 6290 011 5600 Elétrico 1600 W 38 cm 27 kg 25 mm, com 6 alturas ajustáveis 516,00

LB 540 6290 011 3101 Kohler série XT675 OHV SC 38 cm 33 kg 25 mm, com 6 alturas ajustáveis 700,00
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Ajuste de profundidade 

de trabalho patenteado: 

o ajuste da profundidade 
de trabalho ocorre num 
abrir e fechar de olhos 
através de um manípulo 
rotativo de formas 
ergonómicas.

Corte afiado: com sete lâminas duplas fixas cuja gama de 
profundidade de trabalho pode ser ajustada em seis níveis, 
os arejadores funcionam de forma eficaz, mas protegendo o 
seu relvado.

Alavanca de ligação da 

unidade de corte

  

Guiador rebatível

Tampa defletora reforçada 

com proteção de borracha 
contra projeção de partículas 

Potente motor a gasolina 
OHV com arranque fácil

 

02
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04

01

LB 540

Arejadores
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TRITURADORES DE JARDINAGEM

AFIADOS E INCANSÁVEIS 
NO TRABALHO.

Utilização e manutenção simples
 
Elevada capacidade de desempenho devido 
a motores orientados para o rendimento
 
Durabilidade graças a materiais de  
alta qualidade

Trituradores de 
jardinagem
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TRITURAR: a trituração de resíduos de jardim lenhosos e tenros cria espaço. 
E proporciona a base para as matérias-primas que permitem que o jardim cresça 
de novo – uma vez que é possível reutilizar o material triturado como material de 
mulching ou de compostagem.

COMPOSTAGEM: o material a triturar corretamente composto contém 
precisamente os nutrientes de que as plantas do seu jardim necessitam para florescer. 
O composto pode ser feito e utilizado diretamente em todos os jardins, dentro de 
determinadas regras. 

FERTILIZANTES NATURAIS: o composto orgânico é o adubo 
mais antigo e mais natural do mundo. O material triturado fresco pode ser utilizado 
para mulching de canteiros, de modo a melhorar a estrutura dos solos e proteger o 
solo da secura.

1.  QUE QUANTIDADE E TIPO DE MATERIAIS?
No gráfico apresentado à direita, poderá ver os trituradores de jardinagem apropriados para as 
diferentes quantidades de processamento. Para além disso, é muito importante considerar o tipo 
de material triturado. 

2. TRABALHA NUMA ÁREA SENSÍVEL AO RUÍDO?
Nesse caso, é especialmente aconselhável o triturador elétrico GE 140 L, devido ao seu isolamento 
acústico. De resto, todos os trituradores de jardinagem VIKING possuem um isolamento acústico.

3. EXISTE UMA LIGAÇÃO À CORRENTE? 
Se existir, poderá escolher o seu produto entre uma grande quantidade de modelos com motor 
elétrico. Se não existir, os aparelhos com motor a gasolina constituirão a escolha acertada. 
Poderá encontrá-los na secção de auxílio à decisão no lado direito.

A ESCOLHA CERTA 
PARA TODAS AS NECESSIDADES.

CRIANDO ORDEM 
NO JARDIM.
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Abreviaturas

OHV  =  válvulas à cabeça
B&S  =  Briggs&Stratton
RS  =  ReadyStart
As informações sobre o peso, caso 
não existam indicações em contrário, 
referem-se ao peso líquido do apa-
relho, excluindo produtos de serviço 
(gasolina, óleo) ou cabos.

Esclarecimento sobre  
os símbolos

❏  =  opcional
■  =  de série
–  =  opção indisponível 

ESCLARECIMENTO SOBRE  
OS SÍMBOLOS

TUDO SOBRE A  
TRITURAÇÃO 

O guia prático  
no que diz respeito  
à trituração,  
à redução de volume 
e à criação de uma  
mais-valia. Grátis no 
seu distribuidor oficial 
VIKING!

QUAL O TRITURADOR 
CERTO PARA SI?

Material triturado duro Material triturado variado

O material triturado variado é  
constituído, por exemplo, por restos 
de flores, restos de legumes e frutas, 
folhagem e hastes finas. 

Entre o material 
triturado duro contam-se 
ramos, hastes e aparas 
de sebes lenhosas.

Auxílio à decisão sobre  
trituradores de jardinagem

GB 460 C

GE 140 L

GE 450

GE 105

GE 150

GE 250 GE 355

GE 250 S

GB 370 S

GE 420
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Num processo de corte e 
esmagamento, as ramagens 
orgânicas são partidas, 
sendo como tal adequadas 
para a compostagem.

Graças a um novo mecanismo 

de rebatimento, é possível  
baixar o triturador do modelo  
GE 140 L para o interior do  
recipiente para material triturado 
integrado de forma extremamen-
te simples – para uma arrumação 
com economia de espaço. 

05

04

GE 140 L

Autoalimentação através 

do cilindro de corte: cómoda 
trituração de ramos até 40 mm, 
retorno automático em caso de 
entalamento

Abertura em forma de trevo 
para um fácil enchimento

Potente motor elétrico  

(2.500 watts)

Recipiente para material 
triturado integrado 

transparente de 60 litros 

  
Mecanismo de translação 

largo para uma elevada 
estabilidade e robustez 

01

02

03

04

05

Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS,  
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 140 L 2.500 W até 40 mm 446,00

O novo triturador elétrico GE 140 L processa ramos até um 
diâmetro de 40 mm de forma tranquila e silenciosa, mas 
potente. A ramagem é puxada lentamente através do cilindro de 
corte, triturada de forma ideal e, em seguida, cai diretamente no 
recipiente para material triturado integrado de 60 litros. Criando 
ordem num abrir e fechar de olhos.

LENHA NUM INSTANTE: 

TRITURADOR COM RECIPIENTE 
INTEGRADO.

Trituradores de 
jardinagem
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O mecanismo de lâminas 

Multi-Cut 103 lasca as 
ramagens e tritura matéria 
verde tenra de forma fina.

Versátil: as ramagens entram 
no aparelho através da 
abertura em forma de trevo 
e o material tenro através da 
abertura oblonga.

Potente motor elétrico, com 
proteção contra sobrecarga

Mecanismo de translação largo 

para uma elevada estabilidade, 
rodas de grande dimensão para 
facilitar o transporte

Fecho de segurança por 
bloqueio eletromecânico através 
de dois botões rotativos para 
uma maior segurança

Sistema de lâminas  
Multi-Cut 103: disco dentado 
multifuncional, lâmina de alhetas 
e lâmina de lascar reversível

01
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04

Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, 
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.
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GE 105

O triturador elétrico GE 105 efetua uma excelente trituração, 
dado que reduz o tamanho das hastes e ramos, mas também 
material tenro, como folhagem ou restos de plantas. Estão 
opcionalmente disponíveis duas aberturas de enchimento para 
ramagens mais duras e para material triturado mais tenro ou 
misto.

PARA RAMAGENS FINAS: 

TRITURADORES ELÉTRICOS 
COM MECANISMO DE  
LASCAGEM.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 105 2.200 W até 35 mm 340,00

Trituradores de 
jardinagem
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Graças ao patenteado 
mecanismo de lâminas 

tipo sandwich, o material 
triturado é puxado silencio-
samente sem ser projetado 
para fora, sendo triturado da 
melhor forma.

Funil de enchimento 

curto e insonorizado com 
abertura em forma de trevo.

Funil curto, para fácil 
enchimento 

Multi-Cut 150 com disposição 

em Z: disco de lâminas de 
construção tipo sandwich com 
isolamento acústico, com 
lâminas de corte reversíveis

Bloqueio de segurança 

eletromecânico com botões 
rotativos de grande dimensão 
para maior segurança

Rodas grandes e mecanismo 

de translação largo para 
estabilidade de posicionamento 
e fácil transporte

Potente motor

01
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GE 150

Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS,  
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

O motor potente e o sistema de lâminas especial permitem 
ao GE 150 processar ramagens mais grossas e reduzi-las a um 
pequeno monte de lascas de madeira. Um funil curto e inclinado 
e a abertura em forma de trevo garantem um enchimento fácil e 
cómodo.

CONSTANTES E 

CONSEQUENTES:  
TRITURADORES ESPECIAIS  
PARA MATERIAL LENHOSO.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 150 2.500 W até 35 mm 429,00

Trituradores de 
jardinagem
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Técnica de corte patenteada: 
os sistemas de corte  
Multi-Cut 150 e  

Multi-Cut 250 processam 
grandes quantidades de res-
tos de plantas e ramagens 
com um diâmetro máximo de 
aproximadamente 35 mm.

Grande funil de enchimento 

com isolamento acústico para 
trabalhar com um baixo nível de 
ruído

Potente motor de corrente 

alternada

Rodas grandes e mecanismo 

de translação largo para 
estabilidade de posicionamento e 
fácil transporte

Bloqueio de segurança 

eletromecânico com botões 
rotativos de grande dimensão 
para maior segurança

Multi-Cut 250: discos de 
lâminas tipo sandwich com 
isolamento acústico, com lâminas 
de corte reversíveis, lâminas 
destroçadoras e pré-triturador. 
Dispositivo autoalimentador com 
baixo nível de repercussão
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Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, 
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

GE 250

É com um apetite extraordinário que estes trituradores devoram 
grandes quantidades de ramos grossos e hastes ramificadas. 
Os modelos GE 250 e GE 260 processam igualmente material 
tenro, como restos de flores ou folhagem. Os modelos S são 
mais adequados para processar facilmente ramos grossos.

TRITURAM TUDO: 

TRITURADORES ELÉTRICOS 
MULTIUSOS.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 250 2.500 W até 30 mm 544,00

GE 250 S 2.500 W até 35 mm 544,00

Trituradores de 
jardinagem
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Rotação à esquerda: as lâminas 
destroçadoras trituram os restos 
de plantas em material triturado.

GE 355

Funil de enchimento comprido 

e inclinado com uma parte 

superior do funil ainda maior 

para facilitar o enchimento, 
proteção contra projeção de 
partículas  otimizada

Câmara de alumínio: segura 
e robusta. Para maior proteção 
durante o processamento de 
ramagens duras

Elevado rendimento por 

hora e rápido processamento 
de grandes quantidades de 
materiais volumosos

Construção fixa estável e 
rodas grandes

Potente motor de corrente 

alternada
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Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS,  
 A PARTIR DA PÁGINA 100.

O potente triturador combinado GE 355 pode ser facilmente 
manuseado a uma altura de trabalho ideal graças ao funil de 
enchimento grande. Independentemente de se tratar de ramos 
grossos ou de material triturado tenro: a patenteada tecnologia 
de rotação das lâminas BRS (Bladerotation-Reverse-System) e o 
potente sistema de corte Multi-Cut 355 permitem que este 
aparelho triture tudo.

MULTIFUNCIONAIS: 

TRITURADORES COMBINADOS 
COM MOTOR ELÉTRICO.

Rotação à direita: as lâmi-
nas afiadas trituram as rama-
gens em lascas de madeira.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 355 2.500 W até 35 mm 711,00
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Funil de enchimento 

grande para material tenro 
volumoso.

Estojo de ferramentas 

adicional e alívio de tração 

para o cabo de ligação 

integrados diretamente no capot

Potentes motores elétricos: 

GE 420 com motor de corrente 
alternada, GE 450 com motor 
trifásico

Rodas grandes para facilitar o 
transporte

Sistema de corte  

Multi-Cut 450 com inovador 
“sistema de 2 câmaras”

Interrutor de segurança 

integrado diretamente no 

bujão de fecho  

(“One Click/One Turn”)

01
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GE 420

Preços recomendados pelo fabricante 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, 
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

Um aparelho, duas funções: os multitrituradores elétricos GE 420 
e GE 450 dispõem de aberturas de enchimento separadas. 
Enquanto o funil grande e reto processa material tenro volumoso, 
o funil de alimentação inclinado e rebatível trata de ramos e 
material lenhoso. 

TRABALHO SÍNCRONO: 

TRITURADOR ELÉTRICO COM  
SISTEMA DE 2 CÂMARAS.

Funil de alimentação 

rebatível para material 
duro e lenhoso.

Modelo Potência Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (€)

GE 420 3.000 W até 50 mm 1.349,00

GE 450 3.800 W até 55 mm 1.517,00

Trituradores de 
jardinagem
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Set 300 – convertido para 

triturar: funil reto incluindo 
Multi-Cut 350, adequado 
para o GB 370 S. 

Potentíssimo motor OHV de 

4 tempos de arranque fácil 

com válvulas à cabeça para um 
funcionamento silencioso e um 
bom desempenho

Mecanismo de translação 

largo com rodas de grande 

dimensão para comodidade de 
transporte e elevada estabilidade

Sistema de corte GB 370 S:  

o mecanismo de lâminas  
Multi-Cut 370 é particularmente 
potente graças às duas 
lâminas reversíveis e ao 
cone guia central. O disco 
de lâminas proporciona uma 
autoalimentação ideal de 
ramagens com um diâmetro 
máximo de aproximadamente 
45 mm

Funil de enchimento inclinado 

para um fácil enchimento, 
com um bom dispositivo 
autoalimentador
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GB 370 S

Preços recomendados pelo fabricante 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS,  
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

Para ramos verdadeiramente grossos, o triturador de jardinagem 
GB 370 S dispõe de um potente motor a gasolina sobre um 
mecanismo de translação largo. O mecanismo de lâminas  
Multi-Cut 370 processa facilmente ramagens com uma 
espessura máxima de 45 mm. Ideal para a utilização em terrenos 
grandes e em jardins sem ligação à corrente. 

TRITURA TUDO: TRITURADOR 
DE JARDINAGEM A GASOLINA 
DE GRANDE TRAÇÃO.

Modelo Tipo de motor
Espessura máxima  

dos ramos Ø
Preço com 

 IVA incluído (€)

GB 370 S B&S série 850 PRO OHV RS  até 45 mm 1.231,00
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GB 460 C

Material  
tenro

Material  
duro

Sistema de 2 câmaras para a 
trituração em separado de material 
tenro e duro. 

O funil reto com uma abertura de 
enchimento ainda maior assegura um 
processamento cómodo de material 
mais tenro. A alimentação de ramos 
rebatível para trás permite triturar 
ramos.

Parte superior do funil ainda 

maior com proteção integrada 
contra projeção de partículas 

Patenteado interrutor de 

segurança  

“One Click/One Turn”

Pneumáticos grandes para 
facilitar o transporte

Design especial da expulsão 

com proteção contra 

projeção de partículas  para 
maior segurança e arrumação 
orientada do material

Potente motor com tecnologia 
OHV 
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Preços recomendados pelo fabricante 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = válvulas à cabeça 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS,  
CONSULTE A PARTIR DA PÁGINA 100.

Modelo Tipo de motor 
Espessura máxima 

dos ramos Ø
Preço com IVA 

incluído (€)

GB 460 C B&S série 3115 PowerBuilt OHV até 75 mm 2.333,00

O multitriturador a gasolina GB 460 C processa praticamente 
tudo: material tenro e também ramos com uma espessura 
máxima de 75 mm. O enchimento fácil é assegurado por duas 
aberturas separadas e a potência necessária é assegurada por 
um potente motor a gasolina com um funcionamento 
particularmente silencioso e ainda mais potência.

ABSORVE TUDO: 

MULTITRITURADOR A  
GASOLINA COM CÂMARAS 
SEPARADAS.

Trituradores de 
jardinagem
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PANORÂMICA DE TODOS OS TRITURADORES DE JARDINAGEM.

Aqui, pode comparar novamente todos os dados de potência dos trituradores de jardinagem VIKING. Adicionalmente, são indicados 
os acessórios disponíveis para cada triturador de jardinagem. Se tiver mais alguma questão, o seu distribuidor oficial VIKING terá a 
resposta certa e estará à disposição para o aconselhar.

Preços recomendados pelo fabricante
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110. 

Modelo GE 140 L GE 105 GE 150 GE 250 GE 250 S

Tensão nominal 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Potência (W) 2.500 2.200 2.500 2.500 2.500

Rotação (rpm) 40 2.800 2.800 2.800 2.800

Espessura máxima  
dos ramos Ø (mm)

até 40 até 35 até 35 até 30 até 35

Altura do aparelho (cm) 96 97 114 143 143

Peso (kg) 23 19 26 28 27

Ferramenta Cilindro de corte Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250 Multi-Cut 150

Cárter Polímero/metal Polímero Polímero Polímero Polímero

Número de artigo 6013 011 1116 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015 6008 011 1115

Preço com IVA incluído (€) 446,00 340,00 429,00 544,00 544,00
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Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = válvulas à cabeça

Recipiente para material triturado
AHB 050

Modelo GB 370 S GB 460 C

Tipo de motor
B&S série 850 PRO  

OHV RS
B&S série 3115  
PowerBuilt OHV

Potência nominal à  
rotação de serviço

3,3 kW/4,5 CV 
3.000 rpm

5,8 kW/7,9 CV 
2.800 rpm

Espessura máxima dos ramos Ø (mm) até 45 até 75

Altura do aparelho (cm) 140 137

Peso (kg) 45 78

Ferramenta Multi-Cut 370 Multi-Cut 450

Cárter Polímero/metal Polímero/metal

Número de artigo 6001 200 0005 6012 200 0007

Preço com IVA incluído (€) 1.231,00 2.333,00

Modelo GE 355 GE 420 GE 450

Tensão nominal 230 V ~ 230 V ~ 400 V 3 ~

Potência (W) 2.500 3.000 3.800

Rotação (rpm) 2.750 2.800 2.800

Espessura máxima dos ramos Ø (mm) até 35 até 50 até 55

Altura do aparelho (cm) 141 137 137

Peso (kg) 30 53 54

Ferramenta Multi-Cut 355 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Cárter Polímero Polímero/metal Polímero/metal

Número de artigo 6011 011 1005 6012 200 0004 6012 200 0005

Preço com IVA incluído (E) 711,00 1.349,00 1.517,00

Legenda ❏ = opcional  
 –  =  opção indisponível 

ACESSÓRIOS
Designação Número de artigo Preço com IVA incluído (€)

Funil reto incluindo Multi-Cut 350 Set 300 6903 007 1006 – – – – – ❏ 244,00

Recipiente para material triturado de 50 l, com base de apoio AHB 050 6903 760 2545 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 38,00
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MOTO-ENXADAS

DESEMPENHO 
EM AÇÃO.

Manuseamento ergonómico com 
emprego de força reduzida
 
Elevado conforto de utilização
 
Potentes e com baixo nível de vibrações

Moto-enxadas
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04

01

03

02

Arrumação com 

economia de 

espaço: em todas 
as moto-enxadas 
VIKING, é possível 
rebater facilmente o 
guiador para trás para 
uma arrumação e 
transporte seguros.

Alavanca de comando para a 

velocidade de avanço e 

marcha-atrás

Simples comando do 

acelerador com o polegar

Ajuste central do guiador em 

altura e na lateral com a 
alavanca de tensor rápido 

Lâminas de cavar helicoidais 

para uma boa e fácil entrada no 
solo, conjunto de cavar divisível 
e ampliável

01

02

03

04

HB 445 R

Modelo Tipo de motor Largura útil Acionamento Preço com IVA incluído (€)

HB 445 B&S série 450 E OHV 45 cm 1 velocidade de avanço 711,00

HB 445 R B&S série 450 E OHV 45 cm 1 velocidade de avanço,  
1 marcha-atrás 761,00

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, OHV = válvulas à cabeça

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS 
E A VASTA GAMA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NA PÁGINA 107.

Em terreno estreito, a HB 445 e a HB 445 R com marcha-atrás 
possuem uma impressionante manobrabilidade. Deste modo, 
tudo está sob controlo na perfeição: é possível adaptar central-
mente o guiador ergonómico a quase todas as estaturas. 
O comando do acelerador é efetuado de forma cómoda com o 
polegar. É possível acionar o mecanismo de translação com a 
mão ou com o pé; a espora de travagem de fácil acesso pode ser 
regulada em três alturas. Os acessórios práticos e a largura útil 
variável entre 25 e 60 cm permitem utilizações flexíveis nas mais 
diversas condições.

ÁGEIS E PRÁTICAS PARA 

TERRENO ESTREITO.

45 cm

Moto-enxadas
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05

04

03

01

02

Potente e silencioso  
motor OHV (válvulas à cabeça) 
com arranque fácil

Robustas lâminas de cavar com 
formato especial e acionamento 
patenteado

Robusta chapa de cobertura 
resistente à torção com rodapés 
de proteção em polímero muito 
resistente

Mecanismo de translação 

estável na traseira, posição de 
transporte ideal

Alavanca de comando para  
a velocidade de avanço e 

marcha-atrás

01

02

03

04

05

HB 585

Eficiente potência de 

trabalho devido à elevada 
potência do motor e a uma 
forma da lâmina desenvolvida 
especialmente com uma 
sequência de trabalho 
otimizada.

Guiador regulável 

centralmente em altura e 

na lateral fácil e confortável 
de bloquear com uma mão 
através da alavanca de 
tensor rápido, regulação 
adequada à natureza do solo 
e a quase todas as 
estaturas.

Preços recomendados pelo fabricante
OHV = válvulas à cabeça, SC = SmartChoke

PODERÁ ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS 
E A VASTA GAMA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NA PÁGINA 107.

A potente moto-enxada demonstra toda a sua força em super-
fícies de maiores dimensões: com uma largura útil de 85 cm e 
o potente motor Kohler, processa campos inteiros, canteiros de 
maiores dimensões e pequenas áreas agrícolas a uma velocida-
de considerável. O potente sistema amortecedor de vibrações 
protege os músculos e as articulações. Os componentes de alta 
qualidade e a ligação estável entre o cárter e a espora de trava-
gem, o chassis e os acessórios tornam a potente moto-enxada 
extremamente robusta e duradoura.

POTENTES E DE ALTA 

QUALIDADE PARA SUPERFÍCIES 
DE MAIORES DIMENSÕES.

As awarded by The 
Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Modelo Tipo de motor Largura útil Acionamento Preço com IVA incluído (€)

HB 585 Kohler série XT675 OHV SC 85 cm 1 velocidade de avanço, 1 marcha-atrás 863,00

85 cm

Moto-enxadas
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01
02

03

05

04

HB 685

Alavanca de comando para 
a velocidade de avanço e 

marcha-atrás

Simples comando do 

acelerador com o polegar 

Potentíssimo e silencioso motor 
com válvulas à cabeça (OHV) 

com arranque fácil

Lâminas de cavar especiais 

com sequência de trabalho 
coordenada e acionamento 
patenteado

Mecanismo de translação 

estável na traseira – posição de 
transporte ideal

01

02

03

04

05
Potente sistema amor-

tecedor de vibrações 

integrado na fixação do 

guiador para proteger os 
músculos e as articula-
ções ao trabalhar, mesmo 
em caso de utilizações 
mais prolongadas. Condu-
ção confortável do apare-
lho com reduzida força 
empregada.

Preços recomendados pelo fabricante
OHV = válvulas à cabeça, SC = SmartChoke

Até os solos difíceis se tornam fáceis, pois a potentíssima 
moto-enxada HB 685 leva cerca de mais 20% de potência para 
o campo. Para transmitir os enormes níveis de potência, as cor-
reias, rodas dentadas e apoios do conjunto de acionamento 
foram reforçados e foram montados rolamentos de esferas adi-
cionais. O sistema amortecedor de vibrações e o guiador ajus-
tável em altura de formas ergonómicas asseguram também a 
este nível um aumento do conforto de trabalho. Graças à vasta 
gama de acessórios, a HB 685 adequa-se às mais diferentes 
atividades.

A POTENTÍSSIMA: CONQUISTA

OS MAIORES DESAFIOS.

Modelo Tipo de motor Largura útil Acionamento Preço com IVA incluído (€)

HB 685 Kohler série XT800 OHV SC 85 cm 1 velocidade de avanço, 
1 marcha-atrás 955,00

85 cm

Moto-enxadas
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Peso adicional 2 x 9 kg
AZG 030

Proteção do cárter da 
transmissão

Alargamento do conjunto de 
cavar e rodapés de proteção

AHV 600

Rodas de ferro
AMR 031

Dispositivo abacelador
AHK 701/AHK 702

ACESSÓRIOS

Legenda V = velocidade de avanço, R = marcha-atrás, B&S = Briggs&Stratton,  
 OHV = válvulas à cabeça, SC = SmartChoke
Poderá encontrar a vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 110.

Modelo HB 445 HB 445 R HB 585 HB 685

Tipo de motor B&S série 450 E OHV B&S série 450 E OHV Kohler série XT675  
OHV SC

Kohler série XT800  
OHV SC

Potência nominal à
rotação de serviço

1,8 kW/2,5 CV 
3.100 rpm

1,8 kW/2,5 CV 
3.100 rpm

2,3 kW/3,2 CV 
2.900 rpm

2,9 kW/3,9 CV 
3.200 rpm

Largura útil (cm) 45 45 85 85

Conjunto de cavar Ø (cm) 30 30 32 32

Número de estrelas de cavar (1+1) x 2 (1+1) x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2

Acionamento 1 V 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R

Peso do aparelho (kg) 36 37 44 46

Número de artigo 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3921 6241 011 3931

Preço com IVA incluído (€) 711,00 761,00 863,00 955,00

Designação Número de artigo Preço com IVA incluído (€)

Proteção do cárter da transmissão AGS 100 6906 820 1300 ❏ ❏ ❏ ❏ 46,00

Dispositivo abacelador (ajustável) AHK 701 6906 710 1130 – – ❏ ❏ 101,00

Dispositivo abacelador (fixo) AHK 702 6906 710 1135 – – ❏ ❏ 89,00

Alargamento do conjunto de cavar e rodapés de proteção AHV 600 6906 710 0310 ❏ ❏ – – 94,00

Rodas de ferro AMR 031 6906 710 0916 – – ❏ ❏ 116,00

Peso adicional 2 x 9 kg AZG 030 6906 820 0110 – – ❏ ❏ 165,00
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Legenda ❏ = opcional  
 –  =  opção indisponível 

Panorâmica das 
moto-enxadas
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Tecnologia de  
produto ao pormenor

TODA A 
CARGA.

Inovador, ecológico e limpo: estes termos adequam-se a todos os 
aparelhos a bateria da STIHL e da VIKING, uma vez que trabalham 
de forma silenciosa, sem emissões de gases de escape e sem o 
incómodo cabo. O sistema de baterias COMPACT inclui o MA 235 
para jardins mais pequenos. O sistema de baterias PRO com as 
séries 3 e 4 para relvados de maiores dimensões. Dentro dos sis-
temas de baterias COMPACT e PRO, as baterias são compatíveis 
com os cortadores de relva da VIKING e com os aparelhos de jardi-
nagem da STIHL. É possível consultar as baterias e os carregado-
res nos acessórios, na página 63. Poderá encontrar mais  

informações sobre os produtos STIHL no Website  

www.stihl.pt e no catálogo da STIHL.

http://www.stihl.pt/
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MB 4 RTP 93 80 1 2,40 1,20

MB 6 RH* 102 86 2 4,02 2,01

MB 6 RV* 102 86 2 5,02 2,01

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

MT 4097 SX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

MT 4112 S 100 86 1 0,60/2,90 0,30/1,45

MT 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 C 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 Z 100 86 2 0,98/2,20 0,49/1,10

MT 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6112 ZL 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 140 L 93 85 3 – –

GE 105 104 93 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 250 S 100 90 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GE 420 106 98 4 – –

GE 450 108 95 4 – –

GB 370 S 102 90 4 – –

GB 460 C 107 97 3 – –

HB 445 93 80 2 5,50 2,20

HB 445 R 93 80 2 5,00 2,50

HB 585 93 79 2 5,00 2,50

HB 685 93 80 2 6,00 2,40

 

MI 422** 60 49 2 – –

MI 422 P** 60 49 2 – –

MI 632** 62 48 3 – –

MI 632 C** 62 48 3 – –

MI 632 P** 62 48 3 – –

MI 632 PC** 62 48 3 – –

ME 235 93 80 2 1,40 0,70

MA 235 89 76 2 1,80 0,90

MB 248 96 83 2 4,00 2,00

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 T 98 85 2 5,00 2,50

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

MA 339 C 90 77 1 0,80 0,40

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,50 0,25

MA 443 C 94 80 2 1,30 0,65

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

MB 443 94 81 2 4,10 2,05

MB 443 T 94 81 2 4,10 2,05

MB 448 TX 96 83 2 4,10 2,05

MB 448 T 96 83 2 3,90 1,95

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

MB 448 VC 96 83 2 3,00 1,50

ME 545 C 94 82 2 2,80 1,40

ME 545 V 94 82 2 2,80 1,40

MB 545 T 95 82 2 4,10 2,05

MB 545 V 95 82 2 4,10 2,05

MB 545 VR 95 82 2 4,80 2,40

MB 545 VE 95 83 2 4,10 2,05

MB 650 T 95 81 2 3,40 1,70

MB 650 V 95 81 2 3,40 1,70

MB 650 VS 95 81 2 3,40 1,70

MB 655 V 98 84 2 3,40 1,70

MB 655 VS 98 85 2 3,00 1,50

MB 655 YS 98 84 2 3,00 1,50

MB 756 GS 98 86 2 2,40 1,20

MB 756 YS 98 86 2 2,40 1,20

MB 756 YC 98 86 2 2,40 1,20

MB 3 RT 96 82 2 4,80 2,40
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*/**  não se enquadra na diretiva de emissão 
de ruído 2000/14/EC

*   KwA 1 db(A)
**  KwA 2 db(A)
***  No caso dos tratores corta-relva, estes 

valores referem-se ao assento/volante.

Fatores de incerteza KwA/KpA/K de acordo 
com a diretiva 2006/42/EC

TENSORES RÁPIDOS QUICKFIX

Nos cortadores de relva, permitem um 
fácil rebatimento do guiador em poucos 
segundos – sem necessidade de qual-
quer ferramenta.

MONOGUIADOR DE CONFORTO AJUSTÁVEL

Ajustável em altura, para adaptação à 
estatura e para uma postura de trabalho 
ergonómica. Para arrumar o cortador de 
relva com economia de espaço, é possí-
vel rebater o guiador para a frente. Para 
além disso: o monoguiador de conforto 
torna a remoção da cesta de recolha de 
relva ainda mais confortável.

CESTA DE RECOLHA DE RELVA PATENTEADA

Fácil de abrir, esvaziar e limpar. A venti-
lação patenteada garante que a relva e o 
pó não possam ser projetados para 
cima. Extremamente prático: o indicador 
do nível mostra se a cesta de recolha 
de relva está cheia durante o processo 
de corte.

ACOPLAMENTO TRAVÃO-LÂMINA PATENTEADO

O acoplamento travão-lâmina (BBC) 
desenvolvido pela VIKING, com proteção 
da cambota integrada, desacopla e trava 
a lâmina de uma forma simples e segu-
ra. O BBC permite ligar e desligar a 
lâmina como bem entender, como, por 
exemplo, para deslocar o cortador de 
relva para o local de aplicação ou para 
esvaziar a cesta de recolha de relva, 
sem qualquer paragem do motor. 

Vista geral de 
emissões
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MON TUE WED THU FRI

06 AM

07 AM

08 AM

09 AM

10 AM

11 AM

12 AM

01 PM

02 PM

03 PM

04 PM

05 PM

06 PM

07 PM

08 PM

CESTA DE RECOLHA DE RELVA COM MANÍPULO

Nos tratores corta-relva, permite um 
esvaziamento extremamente fácil e sem 
esforço da cesta de recolha de relva a 
partir do assento do condutor. O design 
da cesta de recolha assegura um enchi-
mento ideal. Depois do esvaziamento, 
não resta qualquer material a cortar.

ASSENTOS DO CONDUTOR AJUSTÁVEIS

Assento perfeito para quase todas as 
estaturas.
Os assentos do condutor das séries R4, 
T5 e T6 são amortecidos e podem ser 
ajustados de forma cómoda e sem ferra-
mentas; está igualmente disponível um 
cómodo ajuste a partir do assento do 
condutor. 

Material.TECNOLOGIA DE CORTE PATENTEADA

Os trituradores com mecanismo de 
lâminas tipo sandwich puxam o material 
triturado de forma silenciosa e sem pro-
jeção de partículas, triturando-o de 
forma ideal. Os patenteados sistemas 
de corte Multi-Cut lascam ramagens e 
trituram matéria verde tenra de forma 
fina. No caso do sistema de 2 câmaras, 
existem aberturas de enchimento sepa-
radas para material tenro e duro.

ELEMENTOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES

Em cortadores de relva e moto-enxadas, 
separam o motor ou guiador do cárter. 
Dessa forma, reduzem as vibrações na 
zona da pega, protegendo os músculos 
e as articulações – para trabalhar sem 
esforço e sem fadiga. 

PLANO DE CORTE DINÂMICO

Os nossos robots cortadores de relva 
iMow decidem de forma autónoma num 
período de tempo determinado – o 
denominado tempo de atividade – em 
que momento ao certo é realizado um 
processo de corte. Assim, se o seu 
iMow interromper o trabalho (por exem-
plo, devido à chuva), recuperará poste-
riormente o tempo perdido.

PATENTEADA COMUTAÇÃO MARCHA-À-FRENTE/MARCHA-ATRÁS

Talhado para trabalhos rápidos: o sim-
ples mecanismo de comutação permite 
selecionar o sentido de marcha do trator 
corta-relva com a alavanca de comuta-
ção.

TECNOLOGIA DE ROTAÇÃO

Os trituradores com a patenteada tecno-
logia de rotação das lâminas BRS 
(Bladerotation-Reverse-System) trituram 
tanto resíduos de jardim tenros como 
também ramos com um diâmetro máxi-
mo de 40 mm – a passagem de material 
terno para duro é realizada com uma 
simples rotação.

ABERTURA EM FORMA DE TREVO

Em trituradores de jardinagem selecio-
nados, a abertura em forma de trevo 
desenvolvida pela VIKING permite um 
enchimento mais fácil de ramagens 
muito ramificadas – para um trabalho 
eficaz e confortável.

Tecnologia de  
produto ao pormenor



Distribuidor oficial da VIKING

VIKING – Uma empresa do Grupo STIHL.

Reservado o direito a alterações relativas à técnica, equipamento e preço. Não é possível reclamar quaisquer direitos resultantes das indicações e figuras. A edição deste 
catálogo invalida todos os catálogos anteriores. 

Art. n.º 0483 004 1223 © 2016 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen

O prazer no seu relvado começa bem perto de si: no seu distribuidor oficial VIKING. Aqui, poderá ter acesso a toda a diversidade de aparelhos 
de jardinagem VIKING, de cortadores de relva a moto-enxadas, passando por trituradores de jardinagem. E ainda: aconselhamento qualificado 
e uma assistência competente, como apenas o revendedor especializado pode oferecer. 

Independentemente de procurar aconselhamento, esclarecimentos sobre aparelhos ou assistência: o seu distribuidor oficial VIKING é o seu 
interlocutor de confiança. Em conjunto consigo, o distribuidor oficial encontra o aparelho adequado para a sua finalidade particular, mostra-lhe 
a utilização correta e fornece valiosas sugestões ao nível dos cuidados com o relvado e com o jardim. 

Os aparelhos de jardinagem VIKING são extremamente robustos e foram concebidos para exigentes solicitações. E, caso seja efetivamente 
necessária uma peça de reposição ao fim de vários anos de utilização, o seu distribuidor oficial VIKING encarregar-se-á de satisfazer a sua 
necessidade. De forma rápida e fiável, mesmo que tenham decorrido muitos anos após a compra do seu aparelho. Para que possa desfrutar 
de um enorme prazer. 

Mais informações em 
www.viking-jardim.pt

ANDREAS STIHL, S.A. 
Rua do Centro Empresarial, 
Edifício 3, Piso 0, Loja 2 
2710-693 Sintra – Portugal

Telefone: +351 219108200 E-mail: info@stihl.pt 
Fax: +351 219242218 Internet: www.viking-jardim.pt

mailto:info@stihl.pt
http://www.viking-jardim.pt
http://www.viking-jardim.pt
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