
STIHL participa da Expointer com 
lançamentos, inovação e interatividade 
Líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, a STIHL levará à Ex-
pointer lançamentos, exposição e venda de equipamentos em parceria com as conces-
sionárias, demonstração de produtos, ações de sustentabilidade e amplo espaço para 
relacionamento e interatividade com os visitantes. Em destaque, um portfólio completo 
de produtos para o setor agropecuário, de alta tecnologia e qualidade. 

Líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas 
portáteis, com um mix completo de produtos de alta qua-
lidade e durabilidade para os mercados agropecuário, 
florestal, jardinagem e doméstico, a STIHL participará da 
34a Expointer – Exposição Internacional de Animais, Má-
quinas, Implementos e Produtos Agropecuários, levan-
do o que há de melhor em equipamentos para o setor 
agropecuário. Lançamentos, exposição e venda de equi-
pamentos em parceria com concessionárias, demonstra-
ção de produtos, relacionamento, interatividade e espa-
ço sustentável: a STIHL participa da Expointer, que se 
realiza entre 27 de agosto e 4 de setembro, no Parque 

de Exposições Assis Brasil (Esteio, RS), com tecnologia avançada e inovação, levando também 
muita informação aos visitantes. Entre os lançamentos, o pulverizador manual costal SG20, a 
lavadora RE 98, botas de segurança e o óleo 8017H, em embalagem econômica de 20 litros.



Com 561 mil visitantes em 
2010 e a participação de 
expositores e delegações 
estrangeiras de mais de 30 
países, a Expointer  acontece 
em uma área de 141 hectares 
e é hoje um dos eventos mais 
importantes do calendário 
internacional da agricultura 
e da pecuária. A STIHL des-
tacará durante a feira o seu 
portfólio de 54 produtos, que 
inclui diversos modelos de 
roçadeiras, pulverizadores, 
sopradores, motosserras, 
cortadores a disco, motopo-
das, perfuradoras, lavadoras 
de alta pressão e ferramentas multifuncionais, produtos distribuídos em mais de 1.750 pontos de 
venda em todo o país.

Na Expointer, a STIHL ocupará uma área total de 545 m2, dividida em dois espaços, localizados 
nas quadras L e M. “A equipe da STIHL estará a postos para mostrar que está sempre ao lado 
do produtor na execução das tarefas do cotidiano no campo, com ferramentas motorizadas que 
facilitam os trabalhos e ajudam a aumentar a produtividade”, afirma Rafael Luche, consultor do 
mercado agropecuário da STIHL. Para Luche, “a Expointer é uma excelente oportunidade de 
estreitar mais o relacionamento com os clientes, compartilhar informações e fomentar novos 
negócios e parceiros comerciais”. 

Um espaço será dedicado à venda e à demonstração de produtos, em parceria com concessio-
nários da região. Participam as concessionárias Agromaq  Máquinas e Equipamentos Agrícolas 
Ltda; F S Reis Comercial Ltda; Ipe Comércio de Máquinas Ltda; Maju – Comércio de Aquecedo-
res e Máquinas Ltda; e Fênix Máquinas e Motores Ltda. As equipes das concessionárias estarão 
presentes para demonstrar e vender os produtos junto com as equipes de Marketing e de Vendas 
da STIHL. Os clientes poderão observar de perto as várias aplicações dos produtos e fazer um 
“test-drive” dos equipamentos. EPI´s estarão à disposição dos visitantes, para que possam testar 
os produtos com toda a segurança.

Em outro espaço, a STIHL fará a exibição de produtos, relacionamento, interatividade e espaço 
sustentável. Toda a linha de produtos estará exposta, com muitas informações sobre a tecnologia 
STIHL e os seus benefícios para os usuários. O ambiente de relacionamento do estande é am-
plo, para receber grande número de pessoas. “A feira será importante não só para relacionamen-
to com clentes e concessionárias locais, mas com a comunidade e inclusive com os funcionários 
da STIHL, que em função da proximidade poderão levar suas famílias para conhecer mais da 
empresa”, diz Rafael Luche.

No espaço sustentável, que fica logo na entrada do estande, a STIHL irá medir, em parceria com 
a Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo, as emissões de carbono, em parceria também 
com a Enerbio Consultoria, que desenvolverá inventário de emissões de gases do efeito estufa, 
de acordo com padrões corporativos mundialmente reconhecidos, quantificando as emissões 
das atividades da STIHL em feira de exposição comercial. A Enerbio desenvolverá também um 
Plano de Compensação de Emissões para assessorar a STIHL na adoção de uma série de 
ações, tendo como objetivo a mitigação dos impactos ambientais proporcionados pelas ativida-
des do evento, tornando o seu balanço de emissões nulo. Depois, serão plantadas mudas de 
árvores para suprir a emissão de carbono. A STIHL doará equipamentos para perfuração de solo 
e a Secretaria plantará as mudas. O plantio será planejado e acompanhado, para que a neutra-
lização do carbono aconteça de fato.



Além disso, um representante da Secretaria de Meio Ambiente estará na Feira, no estande da 
STIHL, distribuindo mudas de árvores para os visitantes com explicações para o plantio correto 
de cada espécie, com dicas sobre onde plantar, como cuidar, etc. A STIHL convida os visitantes, 
mesmo que não tenham interesse nas máquinas, a visitar e a interagir nesse espaço, uma vez 
que cuidar do meio ambiente é do interesse de todos.

Para descontrair um pouco, a STIHL convida os visitantes para o espaço exclusivo para a inte-
ratividade, no qual poderão curtir os jogos virtuais que simulam os equipamentos da empresa, 
entre eles o Cortador a Disco TS 420, o Soprador BG 86 C-E e o Soprador BR 600. Os visitantes 
que participarem ganharão brindes.

O espaço virtual terá também a Pegada Ecológica de cada pessoa. A Pegada Ecológica de um 
país, de uma cidade ou de uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra 
e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam seus estilos de vida. 
Mede-se em hectares a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade “utiliza” , 
em média, para se sustentar, com base em seus hábitos diários que incluem tomar banho, usar 
elevador, carro e outros. A Pegada Ecológica estima quanto a pessoa gasta de recursos naturais 
durante a sua vida. A iniciativa da STIHL está alinhada ao conceito de sustentabilidade praticado 
pela empresa, apoiada no tripé econômico, social e ambiental – a STIHL busca a sustentabilida-
de em toda a sua cadeia de valor, incluindo comunidade, fornecedores, a empresa, as conces-
sionárias e os consumidores. 

LANÇAMENTOS DA STIHL NA EXPOINTER 
Pulverizador manual costal SG 20
Ferramenta prática, simples de operar e de realizar a manu-
tenção, e muito eficiente. Desenvolvida com design ergonô-
mico, é segura, confortável e de fácil manutenção. Possui 
um reservatório de fluido pressurizado, separado do tanque 
principal. Desta forma, mantém a pressão e a recarga cons-
tantes, sem perder pressão durante o trabalho. É muito mais 
eficiente e seguro. Oferece a facilidade de pulverizar com 
menor número de puxadas, mantendo a pressão do cilindro 
por mais tempo. Outra grande vantagem é a utilização em 
áreas de difícil mecanização. O pulverizador costal manual 
SG 20 garante mais autonomia a usuários que buscam ver-
satilidade e eficiência nas práticas culturais da pulverização. É a tecnologia 
STIHL a serviço da inovação e da praticidade nas atividades profissionais relaciona-

das à agropecuária, jardinagem e florestas. Voltado aos mercados florestal, 
agropecuário e jardinagem, o pulverizador costal manual SG 20, que atua 
no controle de pragas, é um forte aliado de agricultores, silviculores, fru-
ticultores, pequenas hortas e da sanitização em residências. Ideal para 
a aplicação de inseticidas líquidos na fruticultura, viticultura e horticultura 

e de defensivos líquidos em geral, herbicidas, fungicidas e inseticidas de 
origem química ou orgânica em jardins e hortas, além de aplicações na pe-

cuária, para desinfecção de estábulos e aplicação de carrapaticidas. O SG 20 
ajuda também no combate ao mosquito transmissor da dengue. 

Lavadora RE 98
Destaque de vendas, a RE 98 é leve, portátil e possui sistema auto-stop que di-
minui a emissão de ruídos, o consumo de energia e evita desgaste prematuro. 
O dispositivo de desligamento automático desliga o motor quando a alavanca 
da pistola for solta durante o trabalho. Além disso, a RE 98 permite utilizar 



inúmeros acessórios para limpeza de calhas, tubulações, jateamento de granalha para limpezas 
difíceis; e conta também com acessório para limpeza de paredes e grandes superfícies.

Botas de Segurança
As Botas de Segurança STIHL serão lançadas durante a Expointer em dois modelos: 
Premium e Standard. Oferecem mais segurança, qualidade, conforto; uma proteção an-
ti-corte de 270º; altura do cano de 25 cm e 30 cm; fechamento em cadarço; biqueira de 
aço; e solado de alta durabilidade, com resistência térmica, além de possuir desenhos 
antiderrapantes com canais de escoamento de água e sistema de amortecimento. 

Óleo 8017H – 20 litros
Com toda a qualidade e eficiência do lubrificante para motores 2 tem-
pos, o STIHL 8017H agora vem em embalagem econômica de 20 litros. Mais prati-
cidade para o cliente profissional, menor consumo de embalagens e mais economia 
na hora da compra.

Além dos lançamentos, a STIHL terá muitos outros destaques na Expointer, não só 
para a agricultura e pecuária, mas para o mercado doméstico com produtos como a motosserra 
MS 170, vários deles na área de demonstração. A STIHL destacará a sua linha para o mercado 
doméstico tendo em vista que a feira será realizada na cidade de Esteio, e contará com a pre-
sença do público urbano que mora em Porto Alegre e outras cidades próximas. 

PRODUTOS STIHL EM DEMONSTRAÇÃO NA EXPOINTER
Motosserras MS 170 e MS 361
A motosserra STIHL MS 170 é uma ferramenta 
leve, segura e de fácil operação, ideal para o 
público doméstico. Desenvolvida a partir de 
rigorosos critérios de qualidade e tecno-
logia de ponta da STIHL, conta com um 
preço atraente, atendendo às exigen-
tes necessidades dos clientes. É alvo, 
inclusive, da atual campanha da STIHL: 
“Vou sim, quero sim, esta STIHL está para 
mim”. Toda a linha de motosserras da STIHL está com descontos de até 15% sobre a tabela de 
outubro de 2010. A promoção vai até o final de setembro de 2011. 

A motosserra STIHL MS 361 é ideal para consumidores que querem desempenho, facilidade e 
conforto. A MS 361 é leve, possui baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Além 
disso, este modelo é equipado com o sistema ElastoStart que facilita o arranque.

As motosserras STIHL unem tecnologia inovadora, alto desempenho, ergonomia, baixo peso e 
baixa vibração com menor emissão de gases. Foram desenvolvidas para atender as mais diver-
sas necessidades, seja nas atividades agrícolas, florestais, de prestação de serviços, jardinagem 
e atividades domésticas. 

Roçadeira FS 130, com tecnologia exclusiva STIHL 4-MIX 
Com uma linha completa de roçadeiras para as mais variadas aplicações, a STIHL destaca na 
Expointer a FS 130, com tecnologia exclusiva 4-MIX, que tem como principal benefício a menor 
emissão e a maior economia de combustível. A roçadeira FS 130 é ideal para o corte e a roçada 
de vegetações de pequeno e médio porte.Tem baixo nível de ruído e de emissão de gases e 
pode ser utilizada em diferentes tipos de terreno. O motor 4-MIX combina as vantagens do motor 
2 tempos e do motor 4 tempos, com baixo nível de emissão e de ruído. A lubrificação completa 
do motor é realizada por uma mistura de gasolina e óleo. 



Pulverizadores SG 20, SR 420 e SR 450
O pulverizador SG 20, já destacado acima entre os lançamentos, 
é o pulverizador costal manual da STIHL que garante mais autono-
mia a usuários que buscam versatilidade e eficiência nas práticas 
culturais da pulverização. O SR 420, utilizado na agricultura, fruti-
cultura, pecuária e também no combate de pragas e vetores é uma 
máquina potente, de fácil manejo, segura e com amplitude do jato de 

até 12m (horizontal) e 11,5m (vertical). O SR 420 pode ser 
usado como pulverizador, polvilhador e soprador. O  pul-
verizador SR 450 é multifuncional, ou seja, pode ser usa-

do tanto para líquido quanto para pó. É ideal 
para pulverização de produtos fitossanitários em vinhas, 
cafeicultura, fruticultura, unidade de armazenamento de 

grãos, jardins, controle de pragas, pecuária, pastagem, la-
voura e ainda pode ser usado como soprador em trabalhos de 

limpeza. É ideal também para pulverizar, polvilhar e expulsar granulados. 
Permite rápida troca de líquido para pó. 

Sopradores BG 86, BGE 71, BR 420 e BR 600
Famoso em reportagens divulgadas em vários canais de TV, pela sua utilização por garis na lim-
peza de ruas de Porto Alegre (RS), o soprador STIHL modelo BR 420, foi projetado para todos 
os tipos de varrição. Pode ser utilizado não só na limpeza de vias urbanas mas em bosques, 
campos de futebol e limpeza de máquinas agrícolas, entre outras aplicações. Nos periodos de 

manutenção de áreas de lavouras de café, por exemplo, o BR 420 é extremamente 
útil na fase de arruação, que consiste na retirada de folhas e frutos da safra anterior 
que ficam debaixo da barra do cafeeiro; e na varrição de manejo realizada 

logo após a colheita do café, fase 
que consiste na retirada dos frutos 

que caíram no solo durante a colhei-
ta, evitando possíveis pragas e proporcionando 

maior eficiência, além de agilidade e conforto ao operador. 

Além do modelo Soprador BR 420, a STIHL oferece outros modelos de sopradores, elétricos e a 
gasolina. Na linha elétrica, destaca-se o modelo BGE 71, leve, potente e silencioso, que também 
facilita o trabalho de limpeza em residências, parques, jardins, estacionamentos e outras áreas. 
Este soprador é ainda um excelente aspirador, uma vez que possui o dispositivo de aspiração 
(acessório), ferramenta que aspira folhas e outros detritos leves, facilitando o trabalho de lim-
peza de áreas e o recolhimento da sujeira acumulada. Na linha a gasolina, o soprador BG 86 
diferencia-se pela ergonomia, força e praticidade de utilização. Equipado com o motor de alta 
tecnologia, este soprador é econômico, potente e possui baixo nível de emissão de gases. Ideal 
para varrição, facilita a limpeza tanto em residências, sítios, máquinas agrícolas e unidades de 
armazenagem, possuindo também o acessório de aspiração. Para áreas maiores e utilizações 
profissionais, o BR 600 – soprador costal motorizado de alta performance e tecnologia – garan-
te baixo consumo de combustível e baixa emissão de gases, com tecnologia exclusiva STIHL 
4-MIX. Com maior vazão e velocidade do ar, o BR 600 é ergonômico, leve e equipado com um 
exclusivo e eficiente sistema antivibratório e com cintos acolchoados nos ombros. Ideal para 
serviços como limpeza de jardins, terrenos, máquinas agrícolas, áreas industriais, grandes áreas 
públicas e manutenção de estádios e rodovias. 

Ferramentas multifuncionais KA 85 R e KM 85 R 
Uma ferramenta, seis aplicações: este é o conceito da ferramenta multifuncional KA 85 R. 
Uma KA pode ser combinada a seis implementos diferentes, transformando-se em: roçadei-
ra, motopoda, podador de altura, aparador de cantos, motocultivador ou derriçador (para 
café ou azeitona).  Fácil de manusear e de transportar, a multifuncional KA 85 R tem troca 
simples dos implementos, com acoplamento rápido e fácil, necessitando apenas da chave 
combinada, que acompanha o produto. A KA 85 R concorre ao Prêmio Gerdau Melhores da 



Terra na categoria Destaque. Criado há 29 anos, o Prêmio Gerdau Melhores da Terra, promo-
vido pela Expointer, acompanha a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas e aponta 
os equipamentos mais modernos e eficientes do setor. 

A multifuncional KM 85 R, de avançada tecnologia, é ideal para diversos trabalhos. Permite 
acoplar os acessórios: roçadeira, aparador de canto, podador de altura, podador de cerca 
viva, motocultivador de solo e o soprador. Estes acessórios podem ser trocados facilmente, 
e a ferramenta é leve e muito prática para transportar.

Linha elétrica: soprador BGE 71, podador HSE 61 e aparador FSE 41
Voltada ao mercado doméstico, a linha elétrica da STIHL terá como destaques na Expointer 
três produtos fabricados com alta tecnologia alemã, design ergonômico e inúmeras inova-
ções para melhorar o trabalho e facilitar o dia a dia das pessoas. As ferramentas elétricas 
STIHL oferecem economia, segurança, conforto e novas possibilidades para a jardinagem 
doméstica e semiprofissional. 

O soprador elétrico BGE 71 é potente, silencioso e facilita o trabalho de limpeza de jardins, 
parques e estacionamentos, eliminando folhas, papeis e outros resíduos semelhantes. Este so-
prador ainda pode ser um excelente aspirador: com o Kit Aspiração (opcional) transforma-se em 
uma ferramenta ideal para aspirar folhas não úmidas e outros detritos leves e não combustíveis. 

O podador elétrico HSE 61 proporciona maior desempenho com mais conforto. É uma ferra-
menta leve e potente ao mesmo tempo. Sua lâmina apresenta grande distância entre os den-
tes e o motor é silencioso. Ideal para corte de cerca viva e arbustos.  Já o aparador elétrico 
FSE 41 possui um design inovador que facilita o trabalho. O motor fica na parte de baixo da 
máquina, o que faz com que seja muito simples de guardar. É prático, leve, ergonômico e tem 
múltiplas regulagens; pode se adequar à força, ao tamanho de quem usa e ao tipo de traba-
lho. É ideal para serviços de jardinagem, para o corte das bordas de canteiros e gramados e 
para a limpeza em volta de árvores, caminhos e escadas. 

PRÊMIO GERDAU MELHORES DA TERRA 
A STIHL está participando de premiação promovida pela Expointer, o Prêmio Gerdau Melho-
res da Terra. Criado há 29 anos, o Prêmio Gerdau Melhores da Terra acompanha a indústria 
de máquinas e equipamentos agrícolas e aponta os equipamentos mais modernos e eficien-
tes do setor. A STIHL participa na categoria Destaque, com a Ferramenta Multifuncional 
KA 85 R, que permite ao consumidor colocar seis diferentes implementos transformando o 
produto em roçadeira, motopoda, podador de altura, aparador de cantos, motocultivador ou 
derriçador (café e azeitonas). e na categoria Novidade, com o Pulverizador Costal SG 20 
(ambos descritos acima). 



UMA DAS EMPRESAS MAIS ADMIRADAS DO BRASIL 
A STIHL é reconhecida entre agricultores e pecuaristas como uma das empresas mais admira-
das do Brasil, pelo respeito que tem pelo consumidor, inovação, qualidade de produtos e servi-
ços, ética e solidez financeira, como apontou a edição 2010 da Revista Carta Capital sobre as 
empresas Mais Admiradas do Brasil. Esses são atributos que compõem os diferenciais da STIHL 
e que são sempre aprimorados em todas as frentes. 

A STIHL conta não só com a oferta de produtos de qualidade e durabilidade, tecnologia inovado-
ra e soluções que atendem às mais variadas necessidades do mercado, mas com fortes investi-
mentos na qualificação das concessionárias, baseados na valorização da entrega dos produtos, 
assistência técnica, muita informação, consultoria e treinamento. A venda das ferramentas STIHL 
é realizada com todas as informações sobre uso, segurança, manutenção, operação e garantia, 
com base no  procedimento de entrega técnica.

Marca global consolidada, a STIHL tem forte compromisso para com os seus clientes em relação 
à qualidade, durabilidade, assistência técnica e segurança. A excelência nos processos de produ-
ção da STIHL começa com a escolha criteriosa da matéria-prima de melhor qualidade. O aço, por 
exemplo, utilizado na produção dos conjuntos de corte (sabres de motosserras e lâminas de roça-
deiras) é o que há de mais avançado, o que garante a precisão e a segurança das ferramentas.

Sobre a STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. 
Com produtos destinados aos mercados florestal, 
agropecuário, jardinagem e doméstico, a STIHL Ferra-
mentas Motorizadas Ltda. oferece ao mercado brasilei-

ro uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis, entre elas roçadeiras, pulverizadores, 
sopradores, motosserras e ferramentas multifuncionais, que podem ser encontradas em mais de 
1.750 pontos de venda distribuídos pelo Brasil.  A fábrica da STIHL fica na sede da empresa, em 
São Leopoldo (RS), onde trabalham cerca de 1.700 colaboradores. 

A meta da STIHL é manter a liderança no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas por-
táteis, com rentabilidade e comprometimento com a sustentabilidade. A estratégia de expansão 
prevê a melhoria contínua e o desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados, tendo 
como foco principal as pessoas – a sua segurança e conforto – e o meio ambiente, com equipa-
mentos de baixo consumo, baixa emissão de gases e menor nível de ruído. As ações de marke-
ting da companhia buscam valorizar a marca e a qualidade dos produtos, destacando o princípio 
de qualidade de vida na casa das pessoas, em sintonia com o meio ambiente.

A comercialização da STIHL é feita por meio de pontos de venda em todo o país, que oferecem 
os produtos com todas as informações sobre uso, segurança, manutenção, operação e garantia, 
com base no  procedimento de entrega técnica. A STIHL investe na parceria com a sua rede  – 
treinamentos regulares são realizados na fábrica, direcionados, entre outros profissionais, aos 
mecânicos prestadores de serviço. 

Na STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda., o empenho rumo ao estabelecimento de uma gestão 
responsável para a sustentabilidade é uma postura permanente e significa uma visão ampla 
sobre a continuidade do meio ambiente, das relações com colaboradores, fornecedores, con-
sumidores e clientes. A fábrica da STIHL conta  com a dupla certificação ISO 14001 e OHSAS 
18001, além da ISO 9001. Em 2010, a empresa investiu de R$ 12 milhões em uma nova estação 
de tratamento de efluentes (ETE) sanitários e industriais com tecnologia avançada. 

A STIHL participa de projetos de entidades e instituições relacionadas à sua área de atuação. Entre 
eles está a parceria com o Instituto Floresta Tropical, IFT (Belém, Pará), que envolve a realização 
de projetos de incentivo ao manejo sustentável; e a parceria com a PUC / Rio Grande do Sul para 
o Projeto Pró-Mata, que, entre outros trabalhos, desenvolve pesquisas de bioprospecção de espé-
cies vegetais para a cura de doenças como a malária e a tuberculose. 



Sobre a STIHL 
A matriz da STIHL fica na cidade de Waiblingen, na 
Alemanha. A STIHL foi criada em 1926 em Stuttgart, 
por Andreas Stihl, que nasceu em Zurique, na Suíça, 

em 1896. A empresa conta hoje com cerca de 11 mil colaboradores em todo o mundo. No centro 
de desenvolvimento de produtos da empresa situado na Alemanha, mais de 400 engenheiros se 
dedicam à criação de novas soluções. Reconhecida pela sua inovação, a STIHL tem presença 
em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por revendas autorizadas. 
Para atender ao mercado global, conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, 
Áustria, Suíça e China.

MAIS INFORMAÇÕES: 
www.stihl.com.br
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