
Produtos STIHL ganham destaque na 
Construção Civil 

 
Setor em alta aumenta a produtividade com os equipamentos adequados 

  
A STIHL, empresa líder no mercado de ferramentas motorizadas, ganha cada 
vez mais espaço no setor da Construção Civil, mercado que está em constante 
crescimento. O destaque para esse setor fica com o cortador a disco TS 420, 
utilizado para corte de ferro, pedra, asfalto e concreto. Mas equipamentos 
como motosserras, roçadeiras, perfuradores, sopradores e lavadoras facilitam 
e trazem produtividade ao trabalhador do ramo. Confira abaixo os produtos 
mais indicados para o setor: 
 
Cortador a disco TS 420: TS 420 é o cortador a disco da STIHL que corta 
ferro, pedra, asfalto e concreto com muita facilidade e rapidez e que apresenta 
vantagens exclusivas. É ergonômico, leve, robusto e fácil de operar, além de 
possuir sistema antivibratório para facilitar o manejo e aumentar a 
produtividade. Conta com diferentes discos de corte opcionais para possibilitar 
o corte de diversas superfícies com precisão e rapidez e filtro de ar com 
separação de partículas, o que aumenta a durabilidade do produto. No trabalho 
profissional da construção civil, é indicado para corte de canos de ferro e PVC, 
vigas de concreto, paredes, lajes, entre outros.  
 
Motosserras: As motosserras STIHL unem tecnologia inovadora, alto 
desempenho, ergonomia e baixo peso. Estão disponíveis em diferentes 
versões para atender às necessidades de cada aplicação. No mercado da 
construção civil, são utilizadas na limpeza prévia da área a ser construída.  
 
Roçadeiras: Versátil, a linha de roçadeiras STIHL oferece máquinas 
encorpadas para trabalhos intensos, como o da construção civil, no qual são 
utilizadas para limpeza de arbustos anterior ao início das obras.  
 
Perfurador BT 121: Além de praticidade e grande performance, traz muito 
mais comodidade no uso. Na construção civil, é utilizado para perfurações de 
solo na construção de cercas e instalação de postes. Com exclusivo sistema 
antivibratório e freio (Quickstop), além de um novo protetor de pernas, traz 
segurança em qualquer trabalho. 
 
Perfurador BT 45: Potente ferramenta para trabalhos como construção de 
galpões, cercas, casas em geral, manutenção de postes de rede elétrica e 
dormentes de trilhos de trens. Possui duas velocidades e função reversa, 
possibilitando a fácil retirada da broca em caso de travamento. 
 
Sopradores: Os sopradores STIHL são versáteis, práticos e confortáveis de 
manejar. Permitem realizar um trabalho eficiente com mais rapidez e facilidade. 
São utilizados para limpeza em geral.  
 



Lavadoras de alta pressão: As lavadoras de alta pressão STIHL deixam o 
trabalho de limpeza muito mais simples, com economia de água e energia 
elétrica. 
 
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 e doméstico, 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. 
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