
STIHL participa da Expointer 2015 

Empresa apresentará novidades e contará com diversas atrações no 
estande no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio 

 
A STIHL, líder no mercado brasileiro de Ferramentas Motorizadas, estará 
presente na 38ª Expointer, maior feira agropecuária da América Latina, 
realizada em Esteio (RS). Nesse ano, a Feira acontece de 29 de agosto a 06 
de setembro. “Participar de eventos como a Expointer é essencial para a 
STIHL, pois nestes momentos aproximamos nossos clientes à empresa, e 
temos a oportunidade de fazer o lançamento dos nossos novos produtos”, 
afirma o gerente de Marketing, Rafael Zanoni. 
 
A empresa estará presente em duas áreas na feira, com exposição, 
demonstração 7 onde o cliente pode conhecer na prática experimentando como 
funciona um produto STIHL, suas facilidades e diferenciais 7 e venda de sua 
linha completa de produtos. Contará ainda com a loja da linha promocional, 
com produtos bastante procurados pelos usuários, e um lindo jardim com área 
de descanso para receber os clientes e visitantes durante a feira, onde existirá 
um totem que servirá como carregador de celular. A área principal da STIHL 
está próxima ao Freio de Ouro, na Quadra A 2, Lote 06. O segundo estande 
estará perto da exposição dos cavalos rústicos e dos pôneis, na Quadra 61, 
setor A. Além dos estandes, a STIHL disponibilizará produtos na área Mais 
Alimentos. 
 
A STIHL contará com uma série de promoções exclusivas aos clientes durante 
a Expointer. Como diferencial, a Empresa oferecerá um combo promocional 
para venda e pronta entrega no estande, onde, na compra de uma Motosserra 
STIHL MS 381 ou de uma Motosserra STIHL MS 310, com mais R$ 100,00, o 
cliente adquire um Pulverizador Manual STIHL SG 71. Além disso, durante a 
Expointer, a venda de todos os produtos será feita em até seis vezes sem 
juros, com a linha a bateria em até dez vezes sem juros, e os cortadores a 
disco em até 12 vezes sem juros. 
 
Com produtos destinados aos mercados florestal, agropecuário, jardinagem, 
doméstico e construção civil, a STIHL estará expondo ferramentas com alto 
padrão de qualidade, os quais oferecem soluções inovadoras para facilitar 
ainda mais o dia a dia de seus clientes. Entre as novidades que serão 
apresentadas na Expointer, se destacam as roçadeiras STIHL FS 300, FS 350 
e FS 380, que unem potência, tecnologia e conforto para garantir alta 
produtividade no trabalho. Voltadas para os mercados agropecuário, florestal e 
de jardinagem, são equipadas com um exclusivo sistema antivibratório que 
torna o trabalho mais confortável e facilita o dia a dia do operador. 
Desenvolvidas para o corte de vegetação densa e entrelaçada e desbrota de 
plantas jovens, as roçadeiras STIHL FS 300, FS 350 e FS 380 apresentam um 
conjunto completo de benefícios para quem procura alto desempenho. 

Além deles, também serão apresentados o Soprador BG 56 e o Aspirador de 
folhas e galhos SH 56. Desenvolvidos para os mercados doméstico, de 
jardinagem e agropecuário, são ideais para a limpeza de ambientes 



domésticos, equipamentos agrícolas e grandes áreas públicas, equipados com 
o potente motor 27MIX, que consome até 20% menos combustível. Além de 
realizar o trabalho com praticidade, simplicidade e leveza, possui excelente 
relação peso x potência e baixa emissão de gases. A Motopoda HT 70 K alia 
alto desempenho e durabilidade para as atividades de reflorestamento. 

Para encerrar a linha de lançamentos propostos para Expointer, serão 
apresentados os pulverizadores STIHL SR 420, SR 430 e SR 450 e a 
lavadora RE 88. Com motor de alto desempenho e diversas características 
exclusivas, os pulverizadores STIHL, por sua vez, permitem que a pulverização 
seja realizada com facilidade e de forma econômica, de acordo com a 
necessidade de aplicação. São imprescindíveis nas atividades agropecuárias, 
para pulverização de líquidos e granulados na agricultura e na fruticultura e na 
aplicação de produtos fitoterápicos.  

O pulverizador STIHL SR 420 é um produto para pulverizar granulados e 
líquidos para agricultura, fruticultura, pecuária e combate de pragas e vetores. 
Além do SR 420, os pulverizadores SR 430 e SR 450 também são ideais para 
combater a proliferação dos insetos transmissores da dengue. Já a lavadora 
RE 88, específica para tarefas domésticas, oferece praticidade e excelente 
custo7benefício. Leve e com design compacto, permite realizar com muita 
facilidade a limpeza em torno da casa, no jardim e a lavagem de veículos. 

Sobre o Programa Mais Alimentos 
O Mais Alimentos é uma linha de crédito criada pelo governo federal que 
financia investimentos para a modernização da propriedade rural familiar. Por 
meio do programa, o agricultor familiar pode comprar máquinas STIHL em 
condições superfacilitadas – financiamento de 100% da máquina; taxas de 
juros atrativas (no máximo 2% ao ano); até dez anos para pagar; e três anos de 
carência. Mais informações podem ser obtidas no estande da STIHL ou do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou ainda no site www.mda.gov.br.  

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, construção civil, de 
jardinagem e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas 
motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,9 mil pontos 
de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São 
Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 2,2 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 40 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. Conquistou, em 2014, o Selo Infraero de 
Eficiência Logística, distinção oferecida pela administradora aeroportuária a 
empresas que se destacam nos processos logísticos realizados em território 
nacional. 
 
Porto Alegre, 25 de agosto de 2015. 
 



Informações para imprensa: 
André Pasquali – andre@enfato.com.br – (51) 8118.1501 – Coordenação 
Bolívar Gelpi 7 bolivar@enfato.com.br – Atendimento 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br 7 (51) 8121.7062 7 Direção 
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