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Linha de produtos a bateria da STIHL é destaque na Expointer 2017 

 
Empresa apresentará promoções e condições especiais para compra dos produtos durante a 

feira, que acontece de 26 de agosto até 3 de setembro. 
 
A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, estará presente na 40ª 
Expointer, exposição reconhecida como um dos maiores eventos do mundo no segmento, que 
acontece do dia 26 de agosto até 3 de setembro. “Participar de um encontro desta relevância é 
fundamental para qualquer empresa da área. As diversas atrações de capacitação e apresentação 
de tendências aliadas com a apresentação de maquinário agrícola fortificam o impacto da feira. A 
STIHL desfruta da oportunidade para o contato próximo aos clientes, promovendo a experiência 
dos produtos da organização e oferecendo condições exclusivas de compra dos mais recentes 
lançamentos”, afirma o Vice-presidente de Marketing e Vendas, Romário Britto. 
 
A área principal da STIHL está localizada na quadra A2 - Lote 6 em um ambiente idealizado para 
que os visitantes sintam-se à vontade e tenham uma vivência positiva com a marca, com área de 
descanso e distribuição de brindes para clientes. No estande, a empresa estará expondo e 
comercializando sua linha completa de produtos, inclusive com pronta entrega. Exclusivamente 
para compras na feira, todos os produtos a bateria estarão com condição de parcelamento em até 
10 vezes sem juros e os demais equipamentos, em até 6 vezes sem juros.  
 
O destaque fica por conta da nova linha Compact de produtos a bateria STIHL. Todos os 
equipamentos usam bateria recarregável, eliminando os fios e tornando mais econômica e 
prazerosa a atividade de jardinagem. Ao todo, quatro produtos compõem o lançamento: a 
motosserra MSA 120 C-BQ, a roçadeira FSA 56, o soprador BGA 56 e o podador HSA 56. 
 
Conheça melhor os produtos da Linha Compact de produtos a bateria da STIHL: 
 
Motosserra STIHL MSA 120 C-BQ 
Ideal para corte de madeira para lenha, pequenas manutenções em tábuas e carpintaria doméstica. 
Leve, de fácil utilização e baixo ruído, a nova motosserra a bateria da STIHL oferece cortes suaves 
e precisos, podendo ser utilizada sem proteção auricular. Ergonômica, oferece liberdade de 
movimentos e conforto, podendo ser facilmente operada por usuários sem experiência na utilização 
de motosserras. Além disso, possui tensionador rápido de corrente e baixa vibração.  
 
Roçadeira FSA 56 
A nova roçadeira a bateria da STIHL tem tubo ajustável que permite regulagem da máquina 
conforme a altura do usuário em até nove posições. Portátil e de fácil manuseio, oferece segurança 
no transporte e armazenagem. É ideal para corte de grama e acabamentos ao redor de árvores, 
pedras e plantas. 
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Soprador BGA 56 
O novo soprador a bateria da STIHL é ideal para limpeza de jardins e calçadas. O equipamento é 
leve, o que reduz o esforço e proporciona conforto durante o uso. Possui boa potência de sopro, é 
prático e seu tubo se ajusta às necessidades de trabalho do usuário.  
 
Podador HSA 56 
Ideal para poda de cerca viva e pequenos arbustos, o novo podador a bateria da STIHL é leve e 
prático. Sua lâmina de 450 mm possui proteção na ponta e nas laterais, garantindo a proteção para 
o usuário. O equipamento tem trava de segurança e só funciona quando acionado com as duas 
mãos, evitando acidentes e proporcionando segurança no manuseio. 

 


