
Motosserras e roçadeiras STIHL são vencedoras do 
Top List Rural 2020 

 
Prêmio, desenvolvido pela Revista Rural, foi divulgado nesta terça-feira (15) 

 
A STIHL Ferramentas Motorizadas foi vencedora das categorias Motosserras e Roçadeiras 
na edição 2020 do Top List Rural, promovido pela Revista Rural. A divulgação foi realizada 
nesta terça-feira (15) e representa que a marca foi a preferida dos leitores. 
 
“Estar mais um ano consecutivo como destaque em categorias tão importantes no mérito 
significa que o trabalho desenvolvido do campo para a fábrica é fundamental para 
identificarmos as reais necessidades dos produtores rurais. Sendo assim, a nossa entrega da 
fábrica ao campo é desenvolvida com soluções tecnológicas e atendendo da melhor forma 
os nossos clientes. Em um cenário onde o agronegócio se faz cada vez mais importante para 
a economia brasileira e para o cotidiano da sociedade, a STIHL fortalece o vínculo com o 
setor e reconhece o valor do setor no desenvolvimento do País”, afirma o gerente de 
Marketing da STIHL, Rafael Zanoni. 
 
Confira os últimos lançamentos da STIHL nas categorias: 
 
STIHL lança motosserra mais leve da categoria 
Um dos mais recentes lançamentos para o público agro é a nova motosserra profissional 
STIHL MS 462, com 70 cilindradas e 6 kg - mais leve da categoria. Voltada para usuários que 
demandam potência e aceleração rápida, a ferramenta oferece menor fadiga ao operador 
devido a leveza, alto desempenho, ergonomia e facilidade de manuseio. Além da facilidade 
de manutenção através da abertura rápida da cobertura para acesso ao motor e 
desmontagem da tampa do conjunto de corte com porcas anti-perdas. A MS 462 possui alta 
tecnologia com o sistema AV antivibratório de amortecimento que propicia alta precisão de 
corte, controle e rigidez, além de diminuir o desgaste ao longo da operação, gerando maior 
produtividade. O motor 2-mix reduz a emissão de poluentes e o consumo de combustível em 
até 10% na comparação com o modelo anterior. O volante mais leve e de menor diâmetro e 
a nova forma geométrica da garra, facilitam o manuseio da motosserra, fixando melhor a 
madeira durante o corte e reduzindo o esforço do operador. 
 
Roçadeira com emissão de gases 80% menor  
As roçadeiras são importantes ferramentas de corte, que é muito usada para limpeza das 
áreas e preparação do pasto para alimentação do gado. A STIHL possui uma ampla linha de 
roçadeiras, que atendem às diferentes necessidades e aplicações. Entre elas destaca-se o 
último lançamento, com potência e alto torque para trabalhos intensos e por longos períodos, 
a roçadeira STIHL FS 131. Indicada para o uso profissional, como manutenção de vias 
públicas, controle de pasto e limpeza de terrenos com bastante vegetação. O equipamento 
detém a tecnologia 4-MIX®, que proporciona um nível de emissão de gases poluentes 80% 
menor e um consumo 30% mais baixo em relação a equipamentos de motor com tecnologia 
de 2 tempos. A roçadeira STIHL FS 131 permite a utilização de 12 diferentes tipos de conjunto 
de corte. Eles atendem diversas necessidades, conforme a densidade da vegetação, desde 
grama, vegetação densa e entrelaçada a arbustos e árvores finas de pequeno porte. 


