
STIHL participa da Expoforest 2014 e apresenta lançamentos 
 

Evento será realizado em Mogi!Guaçu, de 21 a 23 de maio 
 
 

A STIHL Brasil, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas, participará da 
Expoforest 2014 " Feira Florestal Brasileira, que será realizada de 21 a 23 de maio, em Mogi"
Guaçu, São Paulo. Pela terceira vez na Feira, a empresa ocupará um espaço de 2500 m², onde 
haverá exposição e demonstração de produtos com foco no mercado florestal. Serão 
apresentados diversos produtos, como motosserras, roçadeiras, pulverizadores, perfuradores e 
motopoda, todos com uma atuação direta no processo da silvicultura.  
 
A Expoforest é uma feira florestal focada em máquinas, equipamentos, insumos e tecnologia 
voltada para a produção de madeira de florestas plantadas. “O evento é um excelente local para 
negócios e lançamentos de novos produtos, já que o público visitante é altamente 
especializado”, destaca Rafael Zanoni, gerente de Marketing. A Expoforest faz parte da Semana 
Florestal Brasileira e está na terceira edição. Ocupa uma área de 118 hectares de plantio de 
eucalipto clonal, localizada no município de Mogi"Guaçu.  
 
Na oportunidade, a STIHL introduzirá novos produtos no Brasil. Entre os destaques para o 
mercado florestal estão a Motopoda HT 70 K e o Perfurador de solo BT 130, que serão expostos 
na feira deste ano. Desenvolvida principalmente para desgalhamento no chão, a motopoda HT 
70 K alia alto desempenho e durabilidade. Já o perfurador de solo BT 130 possui alto rendimento 
e produtividade, além de baixo nível de ruído e de emissão de gases.  
 
Entre os produtos que serão demonstrados nos três dias do evento estão ainda equipamentos 
como o pulverizador costal SG 20 e o pulverizador SR 450 para o combate à lagarta; a 
motosserra MS 361, utilizada na colheita, e a Motosserra MS 460, produto que passou a ser 
fabricado no Brasil. O espaço contará também com a loja da STIHL, onde será feita a venda de 
artigos promocionais e Equipamentos de Proteção individual (EPIs). 
 
“As florestas têm papel fundamental ao ecossistema global e a STIHL, além de apoiar projetos 
de reflorestamento e manejo sustentável, acredita que o seu aproveitamento econômico deve 
estar associado ao compromisso de ajudar na sua conservação, o que exige cuidado intensivo e 
máquinas profissionais para realizar o trabalho”, afirma Rafael O uso correto dos equipamentos 
propicia que empresas, prestadores de serviços e comunidades trabalhem com os produtos 
florestais de maneira responsável, com segurança, saúde aos usuários e benefícios para a 
população.  
 
A empresa conta hoje com 57 produtos nos quatro mercados em que atua – agropecuário, 
florestal, jardinagem e doméstico. “Buscamos sempre inovar, estratégia que não se limita aos 
produtos fabricados, mas que permeia todas as ações, incluindo os valores praticados, meio 
ambiente, pessoas e a política de sustentabilidade”, resume Zanoni 
 
Confira os produtos da STIHL que serão demonstrados na Expoforest 2014:  

 
 
Motopoda HT 70 K ! LANÇAMENTO 



Voltada principalmente para o mercado florestal, a motopoda HT 70 K é indicada para trabalhos 
de poda após a derrubada. Desenvolvida especialmente para desgalhamento de madeira no 
chão e equipada com um novo conjunto de corte, alia alto desempenho e durabilidade para as 
atividades de reflorestamento. Um desafio para operadores, a atividade acaba sendo feita 
manualmente, já que não há uma ferramenta específica para a ação. Concebido e produzido no 
Brasil, o equipamento também serve os mercados agropecuário e de jardinagem.  
 
Perfurador de solo BT 130 ! LANÇAMENTO 
O perfurador de solo BT 130 substituirá o BT 121. Seu motor possui a tecnologia 4"Mix, 
proporcionando alto torque aliado a um baixo nível de ruído e de emissão de gases. Fácil de 
operar, ele possui exclusivo sistema antivibratório, freio Quickstop e protetor de perna que 
oferece conforte e segurança. Perfeito para plantio de mudas, construção de cercas, amostras 
de solo e perfuração de solos em geral. 
 
Pulverizador SR 450 
O pulverizador SR 450 é multifuncional, ou seja, pode ser usado tanto para líquido quanto para 
pó. É ideal para pulverização de produtos fitossanitários em vinhas, cafeicultura, fruticultura, 
unidade de armazenamento de grãos, jardins, controle de pragas, pecuária, pastagem, lavoura e 
ainda pode ser usado como soprador em trabalhos de limpeza. É ideal também para pulverizar, 
polvilhar e expulsar granulados. Permite rápida troca de líquido para pó. Basta girar o tanque e 
desmontar a tubeira. Alavanca de dosagem grande e confortável em posição privilegiada para 
aplicação de polvilhamento e dispersão. É possível controlar a dosagem. 
 
Pulverizador costal SG 20 manual  
Ferramenta prática, simples de operar e muito eficiente. Desenvolvido com design ergonômico,  
o SG 20 é muito leve, se encaixa nas costas de quem usa, é seguro, confortável e de fácil 
manutenção. Possui um reservatório de fluido pressurizado, separado do tanque principal. Desta 
forma, mantém a pressão e a recarga constante, sem perder pressão durante o trabalho. É muito 
mais eficiente e seguro. Oferece a facilidade de pulverizar com menor número de puxadas, 
mantendo a pressão do cilindro por mais tempo. Outra grande vantagem é a utilização em áreas 
de difícil mecanização.  
 
Roçadeira FS 290 
A mais potente roçadeira da linha STIHL no Brasil. Projetada para atividades de maior 
intensidade, é ideal para roçadas de capoeiras altas, mato emaranhado e desbrota de árvores 
jovens. Corta caules de até 10 cm de diâmetro. Perfeita para o mercado agropecuário, florestal 
(manutenção do eucalipto) e de jardinagem.  
 
 
Motosserra MS 260 
De pequeno porte, a MS 260 conta com a carcaça do virabrequim em magnésio e é muito 
resistente, leve e possui uma excelente relação peso"potência. Com design ergonômico, 
proporciona mais facilidade e segurança para o operador. É ideal para uso no mercado 
agropecuário e florestal, nas atividades de reflorestamento, desbaste, desgalhamento, cortes de 
árvores de médio e pequeno porte, preparação da madeira, colheita em florestas de pequeno e 
médio porte, podas de árvores, produção de lenhas e manutenção de árvores. 
 
Motosserra MS 361  
Profissional, utilizada na colheita de árvores em atividades de reflorestamento, a MS 361 possui 
baixo nível de vibração, baixo consumo de combustível e tem maior vida útil. Associa excelente 



desempenho a mais facilidade e conforto. Com múltipla aplicação, é ideal para reflorestameto, 
agropecuária e serviços em geral.  
 
Motosserra MS 460 
O modelo passa a ser produzido no Brasil e já está disponível para venda. Sua alta potência faz 
dessa máquina o modelo ideal para trabalhos profissionais pesados e de maior intensidade, 
como o corte de árvores de médio e grande porte. É um produto de fácil manutenção e com 
ótima relação entre peso e potência. 
 
Sobre a STIHL 
A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix completo 
de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados aos mercados florestal, 
agropecuário, de jardinagem, doméstico e construção civil, a empresa oferece uma ampla linha 
de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,4 mil pontos de 
venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São Leopoldo (RS), onde 
trabalham cerca de 2 mil colaboradores. A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na 
Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, 
a empresa está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados 
por mais de 38 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta 
com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça e China.  
 
 

SERVIÇO: 

Expoforest 2014 

Data: 21 a 23 de maio 
Horário: 9h às 17h 
Local: Horto Florestal / Mogi Guaçu (SP) / SP 340 – KM 172 
A área de 118 hectares de floresta clonal de eucalipto onde será realizada a feira pertence à 
International Paper do Brasil. 


