
STIHL apresenta soluções para o setor cafeeiro na 22ª 
edição da Expocafé  

 
Serão expostas as novidades para o mercado do café no maior evento 

brasileiro do segmento, de 15 a 17 de maio, em Três Pontas (MG) 
 

A STIHL, líder no mercado de ferramentas motorizadas portáteis, estará presente na 
Expocafé 2019, em Três Pontas (MG), considerada uma das principais feiras no 
setor da cafeicultura no país. O evento promove o encontro entre produtores, 
empresários, técnicos e demais interessados na produção de café. A STIHL 
apresentará as soluções inovadoras para o segmento, além da linha completa de 
produtos com a qualidade e tecnologia da marca em condições especiais. A 
organização oferecerá aos presentes um espaço exclusivo para demonstração de 
equipamentos e a dinâmica de campo com os derriçadores, para os produtores que 
desejarem ver os equipamentos STIHL em ação no cafezal. 
 
O destaque da empresa para a feira é o derriçador STIHL SP 20, desenvolvido 
especialmente para o setor cafeeiro e com uma performance 75% superior ao modelo 
antecessor. Justifica-se este dado por meio do design inovador e prático do produto 
e por dispensar pausas para lubrificação durante o período da colheita, características 
que mescladas aumentam significativamente a produtividade do equipamento. Com 
três opções de tubos para regulagem conforme altura e espaçamento entre as ruas 
do cafeeiro, o derriçador SP 20 conta também com três opções de garras altamente 
resistentes: 
 
Garra WR6 
- Garra com seis dedos alinhados; 
- É o modelo universal. Indicada para plantas com ramos de tamanho e espaçamento 
normais; 
 
Garra WR6-2 
- Garra com seis dedos desalinhados; 
- Ideal para plantas densas, próximas e com galhos entrelaçados que dificultam o 
acesso aos frutos; 
 
Garra WR9 
- Garra com nove dedos; 
- Altíssima produtividade para ramos longos, adensados e com muitos frutos por 
planta; 
 
Durante a feira os clientes poderão aproveitar as condições exclusivas da campanha 
“Garra para para fazer mais” Os derriçadores estarão com desconto de 10% e o 
cliente ainda leva um implemento roçadeira para facilitar ainda mais o serviço. Outras 
condições, na compra dos derriçadores, são a extensão de garantia e revisão gratuita, 
diferenciais que os visitantes da Expocafé podem conferir de perto no estande da 
STIHL.  
 
Além destas, o estande da STIHL reserva diversas atrações para os visitantes como 
a loja da linha promocional da empresa (que comercializa botas, mochilas, canecas, 



chaveiros, vestuário, entre outros). A empresa também está organizando competições 
de troca das garras do equipamento, para demonstrar a praticidade e a facilidade de 
uso do derriçador. Os clientes que trocarem no menor tempo ganharão brindes 
exclusivos da marca. 


