
110 LAT INNOWACJI BRIGGS & STRATTON

Założyciele firmy 
Briggs & Stratton,  
Stephen Briggs  
(po prawej)  
i Harold Stratton,  
za kierownicą pojazdu  
Briggs & Stratton  
FLYER 1919 rok.

1908 2018

Historia Briggs & Stratton sięga roku 1908 
kiedy to dwóch przyjaciół Stephen F. Briggs 
i Harold M. Stratton postanowiło spotkać 
się i zawiązać partnerstwo. Briggs miał 
pomysł, Stratton – pieniądze. Panowie 
swoją działalność rozpoczęli w sektorze 
produkcji samochodów, by w 1919r skon-
struować i wypuścić na rynek wczesny 
prototyp silnika typu „P” – „Motor Wheel”. 
Opracowanie kolejnych modeli tego silnika 
doprowadziło do powstania przenośnego, 
pewnego i wygodnego sposobu zasilania 

wielu urządzeń, wśród których można 
wymienić pralki, traktory ogrodowe, kul-
tywatory i agregatory prądotwórcze. 

Od tego czasu Briggs & Stratton nieprze-
rwanie wyznacza trendy w konstrukcjach 
silników wprowadzając udoskonalone 
technologie i innowacje. Firma wsłuchuje 
się w głos swoich użytkowników, bada ich 
potrzeby i szuka najlepszych rozwiązań, 
które mają zastosowanie nie tylko w użytku 
domowym, ale również komercyjnym. 

Briggs & Stratton to produkty, które emitują 
mniej hałasu, są łatwe w uruchamianiu, 
wygodne w użytkowaniu i przechowywaniu, 
a przy tym wydajne i spełniające najwyższe 
standardy jakości. To dostawca mocy, dzięki 
któremu praca staje się prosta i przyjemna.

Zapraszamy do obejrzenia:

Kliknij TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=5V6jHVkta_0&index=30&list=PL40793D6AD27887C8


Świętuj z nami 110 lat Briggs & Stratton 
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Rok 2018 jest wyjątkowy, dlatego chcemy 
świętować go razem z Wami. Z tej okazji 
przygotowaliśmy konkurs, w którym do 
wygrania jest aż 11.000 USD. Co należy 
zrobić, aby wygrać? Jeśli sprzęt napędzany 
silnikiem Briggs & Stratton jest obecny  
w Waszym życiu, to nadszedł najlepszy 
moment, by pokazać to światu… albo 
przynajmniej nam ☺
Zadaniem konkursowym jest zrobienie 
1-5 zdjęć w tematyce  

„JA i BRIGGS & STRATTON” 

i przesłanie ich za pomocą formularza na 
stronie www.110bday.com lub pocztą 
tradycyjną. Zezwalamy na pełną dowolność 
kreacji, dajcie upust swojej wyobraźni, 
pomysłowości, a może poczuciu humoru? 

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 
to jedyne, najciekawsze, najbardziej ory-
ginalne lub zaskakujące zgłoszenie, któ-
rego autor zostanie szczęśliwym posia-
daczem 11.000 USD. Stawka jest wysoka, 
dlatego zachęcamy wszystkich do udziału. 

Sprzedawcy sprzętu napędzanego silni-
kami Briggs & Stratton też mają szansę 
na wygraną! Sklep, w którym zwycięzca 
konkursu zakupił sprzęt z silnikiem  
Briggs & Stratton, również otrzyma na-
grodę w wysokości 11.000 USD. 

Konkurs trwa przez cały sezon od 1 mar-
ca do 31 sierpnia. 

Więcej o konkursie oraz regulamin:

 www.110bday.com

POBIERZ NASZĄ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ

http://www.110bday.com
http://www.110bday.com


Na rynku pojawi się już pełna gama 
silników Briggs & Stratton z systemem 
InStart: 575iS, 675iS, 775iS i 875iS. 

InStart® to innowacyjny system uru-
chamiania kosiarki bez linki rozruszni-
ka i ogromne udogodnienie dla tych, 
którzy niechętnie podejmowali się 
szarpania za linkę rozrusznika. To naj-
prostszy system uruchamiania, wystar-
czy nacisnąć przycisk START i silnik się 
uruchamia. Wypróbowana technologia 
baterii litowo-jonowej zapewnia proste, 
nieprzerwane i wielokrotne urucha-

mianie bez potrzeby ciągłego ładowania 
baterii. NAŁADUJ, WSUŃ, KOŚ – to naj-
prostszy rozruch kosiarki w historii.

Ładowanie baterii 60 minut zapewnia 
ponad 75 rozruchów z w pełni nałado-
wanej baterii. Ładowanie baterii 10 
minut – ponad 20 rozruchów z szyb-
kiego ładowania.

Zobaczcie jak Marcin Gortat i Mamed 
Khalidov odpalają swoje kosiarki TUTAJ

Nowy InStart:  Kliknij TUTAJ

NAŁADUJ BATERIĘ
CZAS ŁADOWANIA/ILOŚĆ ROZRUCHÓW

60 MIN.

PONAD 75 
ROZRUCHÓW 

z w pełni naładowanej 
baterii

10 MIN.

PONAD 20 
ROZRUCHÓW 

z szybkiego ładowania 
baterii

URUCHOM
SILNIK

WSUŃ 
BATERIĘ

I KOŚ 
TRAWĘ

SEZON 2018 TO ROK KOLEJNYCH NOWOŚCI.

PRZESTAŃ SIĘ SZARPAĆ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ASH3Mg8eF08&list=PL40793D6AD27887C8&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=66ohCroXR2k&feature=youtu.be


W sezonie 2018 pojawi się również pełna 
gama silników serii 600 dostępnych w opcji 
Mow N’ Stow: 625 EXi, 650 EXi, 675 EXi oraz 
675 iS. 

System Mow N’Stow pozwala na przechowywanie 
kosiarki w pozycji pionowej, bez ryzyka wycieków 
oleju czy paliwa. Cały silnik charakteryzuje się 
udoskonalonymi uszczelnieniami, dzięki którym 
podstawowe czynności serwisowe i czyszczące, 
transport oraz jej przechowywanie są najłatwiejsze 
w historii.

MOW N’ STOW to oszczędność miejsca do 70% 
powierzchni w garażu oraz ŁATWY TRANSPORT  
i ŁATWE CZYSZCZENIE kosiarki. Kliknij  TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=n7_K1cjv_00&feature=youtu.be&list=PL40793D6AD27887C8


3 marca, w łódzkiej Atlas Arenie,  
odbyła się 42 gala KSW, napędzana 
przez Briggs & Stratton.  
W sumie odbyło się dziewięć pojedynków, ale naj-
większe sensacje przyniosły dwie ostatnie walki. W 
pierwszej z nich, weteran UFC Scott Askham bezlito-
śnie okopał Michała Materlę i znokautował Polaka  
w pierwszej rundzie. Natomiast w głównej walce 

wieczoru pierwszej porażki w Konfrontacji Sztuk Walki 
doznał Mamed Khalidov, który w trzeciej rundzie dał 
się zaskoczyć Tomaszowi Narkunowi i przegrał przez 
poddanie. Federacja KSW wyróżniła Narkuna przy-
znając mu  podwójnego bonusa: za walkę wieczoru 
oraz najlepsze poddanie. 

Dziesięć najlepszych akcji niezapomnianej gali KSW 42:

        Kliknij tutaj

SPORTOWYCH EMOCJI NIE BRAKUJE

https://www.youtube.com/watch?v=GMnntDT5H4o

