
STIHL marca presença na 13ª edição da 
Femagri 

 
Evento acontece de 12 a 14 de fevereiro em Guaxupé (MG) e deve 

movimentar mais de R$50 milhões em volume de negócios 
 

A STIHL Ferramentas Motorizadas estará presente na Feira de Máquinas, 
Implementos e Insumos Agrícolas (Femagri), uma das maiores mostras do 
setor cafeeiro do país e uma das principais difusoras de tecnologias no 
segmento. O evento acontece de 12 a 14 de fevereiro, em Guaxupé (MG).  
  
A multinacional alemã apresentará a linha completa de produtos STIHL, na 
qual se destacam o derriçador, as roçadeiras, os pulverizadores, os podadores 
e as motosserras – muito utilizados no mercado cafeeiro –, além da linha à 
bateria, composta por seis produtos – cortador de grama, roçadeira, podador, 
soprador e duas motosserras. Durante a feira, todas as ferramentas estarão 
com descontos exclusivos. 
 
O principal equipamento do mix STIHL para a cafeicultura é a multifuncional KA 
85 R. Considerada a ferramenta do cafeicultor, ela conta com vários 
implementos para a realização de cinco tarefas diferentes: roçar (com 
implemento FS – Roçadeira), esqueletar (com implemento HL 135º – Podador), 
decotar e recepar (com implemento HT – Motopoda)  e colher (com implemento 
SP – Derriçador de café). Fácil de manusear e de transportar, a multifuncional 
KA 85 R tem troca simples dos implementos, com acoplamento rápido e fácil, 
necessitando apenas da chave combinada, que acompanha o produto. Com o 
implemento SP – Derriçador de café, o agricultor ganha em produtividade, 
reduz custos de produção e mantém o cafezal em boas condições para a 
próxima safra. A produtividade diária propiciada pela colheita com derriçador 
em relação ao processo manual é em média quatro a cinco vezes maior, 
dependendo de fatores como maturação do café, relevo (declividade) e 
adensamento da lavoura.  
 
Pela primeira vez, a STIHL terá uma loja da linha promocional na feira, com a 
comercialização de bolsas, mochilas, canecas, chaveiros, cadeiras, entre 
outros. 
 
Sobre a Femagri 
A Feira de Máquinas, Insumos e Implementos Agrícolas é promovida pela 
Cooperativa de Cafeicultores Cooxupé, que conta com cerca de 11 mil 
cooperados e 1,8 mil colaboradores, recebendo café produzido em mais de 200 
municípios do país. O evento é um importante ponto de apoio para o produtor 
que deseja mecanizar sua propriedade, pois além de melhores condições de 
pagamentos e possibilidades de maquinários, a feira traz ao cafeicultor as 
principais tendências do mercado. 
 
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. 
 
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2014. 
 
Informações para imprensa: 
Greta Mello – greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Vivian Schneider – vivian@enfato.com.br – (51) 8121.7063 – Coordenação geral 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br – (51) 8121.7062 – Direção 
Gabriel Machado – gabriel@enfato.com.br – Atendimento 
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