PERSINFORMATIE STIHL
STIHL grasmaaier RMA 235 Beste Koop volgens
Nederlandse Consumentenbond
Uitblinker in categorie accugrasmaaiers

Breda, 15 mei 2019
De STIHL RMA 235 accugrasmaaier is door de Nederlandse
Consumentenbond uitgeroepen tot Beste Koop in de categorie
accugrasmaaiers. Een lichtgewicht, ideaal voor kleine tuinen. Hij
is beweeglijk en zuinig en dus echt een must have. Bovendien is
de grasmaaier uitgerust met een opklapbare grasopvangbox,
Eco-modus, centrale snijhoogteverstelling en messen met
aerodynamische eigenschappen. Handig!

Handige grasmaaier voor kleine tuinen
Heb je een kleine tuin? Dan is de STIHL RMA 235
accugrasmaaier exact wat je zoekt. Dit exemplaar werd door de
Nederlandse Consumentenbond uitgeroepen tot Beste Koop
onder de accugrasmaaiers. De RMA 235 maakt deel uit van het
STIHL COMPACT AccuSysteem, met krachtige lithium-ionaccu
die de elektromotor aandrijft. Handig, want je kan de accu ook
gebruiken voor ander tuingereedschap van STIHL.
Met een maaibreedte van 33 cm en een gewicht van slechts 14
kg is deze grasmaaier zeer wendbaar. Ideaal op kleinere gazons.
De stuurstang kan je in twee standen in de hoogte verstellen
zodat je hem kan aanpassen aan jouw lichaamslengte. Zo werk
je uiterst comfortabel. Daarnaast kan je deze stuurstang ook
opklappen om de maaier plaatsbesparend op te bergen. Verder
is de RMA 235 uitgerust met een opklapbare grasopvangbox
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voor

snel

en

eenvoudig

leegmaken.

De

messen

met

aerodynamische eigenschappen vullen de opvangbox efficiënt
en tot aan de rand. Tenslotte beschikt hij over een Eco-modus
die permanent actief is. Zo gaat je accu langer mee. Wat wil je
nog meer?
Foto’s

Foto’s: STIHL
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Over STIHL
De STIHL Groep, met maatschappelijke zetel in Waiblingen in Duitsland, ontwikkelt,
produceert en verkoopt tuinmachines en bos- en natuurbeheeruitrusting. En dat voor
verschillende doelgroepen. Van landschapsonderhoud en de bouwsector tot
particuliere gebruikers. Sinds 1971 is STIHL bovendien het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. Al deze producten worden via een gespecialiseerd
dealernetwerk
aangeboden.
Dit
omvat
38
eigen
distributieen
marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 50.000 dealers in
ruim 160 landen.
Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kan u downloaden op stihl.be of stihl.nl.
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