
                                                 

 

STIHL apresenta novos produtos durante a 15ª 
Expodireto Cotrijal 

 
Empresa líder no mercado de ferramentas motorizadas participa da feira 

considerada referência internacional em agricultura de precisão 
 

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, 
marca presença na 15ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 10 a 14 de março 
em Não*Me*Toque (RS). Na ocasião, serão apresentados, pela primeira vez, 
alguns dos lançamentos previstos para 2014. Entre as novidades, se destacam 
o novo soprador costal BR 430, o perfurador de solo BT 130, a motopoda para 
desgalhamento HT 70K, a motosserra MS 460 e a motosserra elétrica MSE 
170 C BQ. Os equipamentos estarão disponíveis para compra nos mais de 2,4 
mil pontos de venda da STIHL a partir de abril.  
 
A empresa contará ainda com um estande de 200 metros quadrados, onde 
apresentará a linha completa de produtos STIHL, na qual se destacam as 
roçadeiras, os pulverizadores, os podadores e as motosserras, além da linha à 
bateria, composta por seis produtos – cortador de grama, roçadeira, podador, 
soprador e duas motosserras. Durante a feira, todas as ferramentas estarão 
com descontos exclusivos para os visitantes. A STIHL ainda terá uma loja da 
linha promocional na feira, com a comercialização de bolsas, mochilas, 
canecas, chaveiros, cadeiras, entre outros. 
 
Por meio de parcerias da STIHL com instituições financeiras e com o governo 
federal, na Expodireto os produtos da companhia poderão ser adquiridos com 
taxas especiais de financiamento. Uma opção é o Banco do Brasil que, por 
meio do programa Bom pra Todos, oferecerá aos visitantes crédito de até R$ 
10 mil com pagamento em até 48 meses e juros competitivos. A operação pode 
ser feita diretamente no estande da STIHL por meio da Concessionária 
Agroeste, sem necessidade de se dirigir a uma agência do banco.  
 
Outra novidade é a adesão da STIHL à linha de crédito Mais Alimentos do 
governo federal, que financia investimentos para a modernização da 
propriedade rural familiar. Por meio desse programa, o agricultor familiar pode 
financiar a compra de equipamentos e ferramentas STIHL com juros baixos e 
carência para o início do pagamento.  
 
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 aos mercados florestal, agropecuário, de jardinagem, doméstico e 
construção civil, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas 
motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,4 mil pontos 
de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São 



                                                 

 

Leopoldo (RS), onde trabalham cerca de 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 38 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.  
 
Porto Alegre, 10 de março de 2014.  
 
Informações para imprensa: 
Greta Mello – greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br – (51) 8121.7062 – Direção 
Gabriel Machado – gabriel@enfato.com.br – Atendimento  
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