STIHL apresenta seus produtos na Feicon Batimat
Referência para o setor de construção civil na América Latina a exposição
acontece dos dias 9 a 12 de abril no São Paulo Expo, em São Paulo.
A STIHL Ferramentas Motorizadas estará presente na Feicon Batimat, feira que
ocorre entre os dias 9 a 12 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo. A Feira é
referência na América Latina por ser considerada uma plataforma de inspiração,
conhecimento e relacionamento para o setor da construção civil. Os Cortadores
STIHL são destaque neste evento, em especial o cortador de grama a bateria
STIHL RMA 460. O equipamento foi recentemente contemplado com o Selo
Inovação by Grau 10 – Feicon Batimat 2019, que destaca produtos que agregam
inovações tecnológicas de design e funcionamento.
O cortador de grama a bateria STIHL RMA 460 possui um design moderno e
oferece ao usuário a praticidade e a mobilidade. Como possui baixo ruído, pode ser
usado a qualquer hora sem causar desconforto. Possui sete níveis diferentes de
altura e três funções: recolher a grama para o cesto coletor; moer a grama ou
simplesmente cortar e descartá-la lateralmente sobre o gramado.
Entre as atrações da empresa durante a Feicon Batimat também está o Cortador a
Disco a Bateria STIHL TSA 230, primeiro cortador de pedras, tijolos, materiais em
concreto e ferro a bateria do mercado. O produto opera sem fios, sem emissão de
gases ou cheiro, baixa vibração e ruído, leve e ergonômico e com sofisticada
tecnologia de íons de lítio que permite desempenho total até o fim da carga. Pode
ser utilizado com chuva e umidade, possui sistema eletrônico de frenagem e usa
água para aglutinar as poeiras produzidas. Além disto, a STIHL possui ampla linha
com soluções para construção civil, incluindo perfuradores, motopodas, sopradores,
entre outros que também atendem o serviço de jardinagem, mercado que
complementa as atividades da construção. Para a jardinagem são muitas as
soluções nas linhas a combustão, elétrica e a bateria.
Apresentando sempre novidades de produtos eficientes que aliam potência, baixo
custo e sustentabilidade, a STIHL leva para a Feicon seus mais recentes
lançamentos: as lavadoras de alta pressão STIHL RE 90 e RE 110. A lavadora
STIHL RE 90 traz um novo bico turbo que reúne o poder de limpeza do jato reto
com a abrangência do jato leque, ideal para limpar sujeiras incrustadas. Com rodas
largas que facilitam o transporte em terrenos irregulares, possui ainda mangueira de
alta pressão de 6 metros de comprimento para maior alcance e mobilidade do
operador. A lavadora de alta pressão STIHL RE 110 também está entre os
destaques da empresa na feira. Ela tem diversos atributos de conforto, tais como:
pistola com cabo emborrachado; local de armazenagem dos acessórios e cabo
elétrico; rodas maiores para facilitar o deslocamento e trava no gatilho da pistola
para evitar o acionamento involuntário.
Simultaneamente à Feira, ocorrem também palestras, debates, demonstrações e
congressos, proporcionando diversas experiências aos visitantes.
Informações gerais da Feicon Batimat

Data: 9 a 12 de Abril de 2019
Horário: terça a sexta, das 10h às 20h
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP – Brasil
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 ao
mercado 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 3 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. Desde 2008, a STIHL Brasil é
certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2015. O
Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001.
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