
STIHL apresentará novidades na Expointer Digital  
 

Evento online substituirá a 43ª Expointer inicia dia 29 de agosto e visa 

negociar mais de R$ 2,3 bilhões, registrados em 2019 

 

A STIHL estará presente em uma edição histórica da feira reconhecida como um dos 

maiores eventos do mundo no segmento do agronegócio: a Expointer Digital das 

Máquinas Agrícolas. O projeto virtual, que substituirá o formato tradicional em 

decorrência da pandemia do Covid-19, iniciará em 29 de agosto e vai até 4 de outubro. 

A organização, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, 

apresentará um importante lançamento no espaço online: a motosserra MS 462 - a 

mais leve da categoria de 70 cilindradas e 10% mais econômico em relação ao 

modelo anterior.   

 

“Participar de um marco inovador para uma das principais feiras do setor e estar ao 

lado dos produtores rurais em meio a este cenário desafiador é a nossa motivação. 

Neste sentido, como de costume, apresentaremos um importante lançamento voltado 

para atuação no campo, que atende da melhor forma o corte de madeiras com 

diâmetro largo. Este desempenho é aliado com praticidade e segurança, com uma 

inovação no sistema antivibratório para oferecer conforto ao usuário e precisão no 

corte”, afirma o gerente de Marketing da STIHL, Rafael Zanoni. 

 

Outra novidade que estará no estande virtual será o cortador de galho a bateria GTA 

26. O lançamento é ideal para uso doméstico, destaca-se pela versatilidade de 

aplicações, fácil manuseio e alto desempenho de corte. O equipamento é 

recomendado tanto para o corte de galhos, arbustos e resíduos verdes, como de 

tábuas para auxílio em construções de madeira.  

 

Os novos cortadores de grama a bateria com tração RMA 460 V e RMA 510 V também 

serão destaques da STIHL para a feira e permitem o ajuste de até oito posições da 

altura de corte, que varia de 25 a 100mm. Os equipamentos ainda possuem o modo 

ECO, que adequa automaticamente a rotação do motor conforme a altura da grama. 

Isso aumenta a autonomia da bateria e, por consequência, permite o corte de uma 

maior área. Outra linha de produto que estará em evidência será a de lavadoras de 



alta pressão. As lavadoras de alta pressão deixam o trabalho de limpeza muito mais 

simples, são ferramentas versáteis, econômicas, com a combinação da alta vazão 

com a alta pressão de trabalho é possível fazer a limpeza de uma grande área em 

poucos minutos. Além disso, possuem diversos acessórios opcionais que facilitam a 

via do usuário em diferentes usos. 

Para participar da Expointer Digital, entrar em contato com a STIHL e estar por dentro 

das novidades, acesse http://www.expointerdigitalagro.com.br. A feira ocorrerá no 

período de 29 de agosto a 04 de outubro de 2020 de forma online. 

 

http://www.expointerdigitalagro.com.br/

