
Dia do Fazendeiro (21): Ferramentas motorizadas 

aumentam a produtividade para trabalhos no campo 

 

A STIHL oferece um portfólio com mais de 90 soluções que visam agregar tecnologia 

nas atividades e desenvolver o negócio dos fazendeiros 

 

Na próxima terça-feira (21), é celebrado o Dia do Fazendeiro, segmento cujas atividades são 

um dos principais motores da economia brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) do 

agronegócio, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 

da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

registrou uma alta de 5,35% no primeiro trimestre de 2021. E neste processo, a busca por 

tecnologias e inovações evoluem cada dia mais. A STIHL contribui com os produtores rurais 

disponibilizando mais de 90 soluções em ferramentas motorizadas com diversas aplicações 

em diferentes momentos, com o objetivo de aumentar a produtividade e entregar qualidade e 

alto desempenho. 

 

“Nossa movimentação, atualmente, acontece intensamente das fazendas para dentro da 

empresa, identificando as reais necessidades dos produtores para desenvolver e entregar 

soluções com, cada vez mais, inovação e desempenho. Os equipamentos permitem 

utilizações diversas que complementam a rotina do produtor, seja contribuindo na construção 

e na manutenção das propriedades de forma ágil e prática, como também aumentando a 

produtividade nas diversas atividades realizadas pelo agronegócio. Como parceira dos 

fazendeiros, a STIHL investe para levar tecnologia e qualidade para a rotina dos homens e 

mulheres do campo”, afirma o gerente de Marketing da STIHL, Rafael Zanoni.  

 

As ferramentas contribuem tanto para o desenvolvimento do negócio realizado, como também 

na manutenção e preservação da propriedade de modo geral. As motosserras permitem 

realizar o corte de lenha, tanto para ser o combustível de caldeiras que realizam papel 

importante em determinadas indústrias, como a secagem da madeira, climatização na 

pecuária e nas etapas de processamento do leite, por exemplo. Além de também contribuir 

para construções na fazenda. Neste sentido, uma das preferidas dos fazendeiros é a MS 382, 

ideal para atividades de podas e cortes de madeiras em geral, que oferece robustez e 

excelente relação entre peso e potência, além de tecnologia de ponta com sistema 

antivibratório. Agregando na construção, principalmente de cercas para limitar áreas, seja 

para demarcar a propriedade ou o espaço específico de animais, os perfuradores de solo e 

madeira STIHL BT 131 e BT 45 permitem realizar a atividade com praticidade e robustez. 

 

Para aqueles fazendeiros que lidam bastante com maquinário agrícola robusto, como 

colheitadeiras e tratores, por exemplo, os sopradores são fundamentais para realizar a 

limpeza antes do armazenamento. Sem utilizar água, o soprador permite remover os detritos 

secos que ficam após a utilização no campo, além de higienizar o filtro do motor, evitando o 

risco de incêndio mediante o aquecimento da máquina. Nesta linha, a STIHL oferece o BR 

800, soprador mais potente do mercado, que oferece uma combinação entre a vazão máxima 

de ar de 2.025 m³/h e velocidade do ar de 97 m/s, além de um sistema antivibratório exclusivo 

da STIHL, que reduz a fadiga do operador. 

 



A roçadeira possui função na prevenção e proliferação de pragas, rea lizando o corte de 

vegetações de variadas densidades, e na conservação e manutenção das áreas em geral. 

Outra importante função se dá no controle do pasto para os animais.  A roçadeira STIHL FS 

220 oferece potência e alto torque para trabalhos intensos e por longos períodos, com sete 

opções diferentes de conjuntos de corte. Com excelente rendimento e rapidez na atividade 

para otimizar a produtividade, o equipamento corta capim alto, juncos e macegas, além de 

vegetação densa e entrelaçada, arbustos e árvores finas de pequeno porte. Na linha do 

combate a possíveis pragas, o pulverizador é o grande responsável por proliferar  

bactericidas, fungicidas e desinfetantes - granulados e líquidos - seja em áreas plantadas, 

como também em locais de criação animal. O SR 420 contribui para eliminar os insetos e 

pragas de forma potente e segura, com alcance de aplicação de até 12m (horizontal) e 11,5m 

(vertical). 


