
STIHL Perfil



 
» Facilitar o trabalho das pessoas – 
essa é a motivação da STIHL. «



DADOS CHAVE

GRUPO CONSOLIDADO DA STIHL HOLDING AG & CO. KG 2017 2016 2015

Faturação global Milhões de euros 3.791,8 3.458,4 3.245,7

Faturação fora da Alemanha percentagem 89,8 89,7 90,1
Salários. Segurança Social. Contribuições para pensões. Milhões de euros 837,4 769,3 776,0
Número de empregados 31.12. 15.875 14.920 14.245
Investimentos Milhões de euros 248,3 209,3 234,7
Depreciação e amortização Milhões de euros 155,5 151,1 149,4
Total de ativos Milhões de euros 5.439,1 5.287,8 4.776,6

Rácio de capital próprio percentagem 70,2 70,5 69,7

ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2017 2016 2015

Faturação global Milhões de euros 1.146,9 1.012,4 988,8

Faturação fora da Alemanha percentagem 88,9 88,9 88,8
Salários. Segurança Social. Contribuições para pensões. Milhões de euros 350,2 317,6 302,7
Número de empregados 31.12. 4.654 4.366 4.180
Investimentos Milhões de euros 69,6 70,0 86,0
Depreciação e amortização Milhões de euros 51,6 48,4 49,0
Total de ativos Milhões de euros 1.305,2 1.260,2 1.202,7

Rácio de capital próprio percentagem 44,4 44,4 44,5



STIHL NO MUNDO

O Grupo STIHL desenvolve, fabrica e distribui ferramentas para profissionais florestais e agrícolas, bem como para a  

manutenção de jardins e paisagens, sector da construção e utilizadores privados exigentes. A sua linha de produtos é 

complementada pela gama VIKING de ferramentas e equipamentos para o jardim. A organização de vendas da STIHL  

é constituída por 38 filiais de vendas e marketing, cerca de 120 importadores e mais de 45.000 concessionários em mais  

de 160 países. A STIHL é a marca de motosserra mais vendida do mundo desde 1971.

Presença internacional em cinco continentes, representada em mais de 160 PAÍSES.



Desde que a empresa foi fundada, definiu o mercado  
repetidas vezes com inovações notáveis. Qualquer pessoa 
que trabalhe na floresta ou na agricultura, paisagismo  
ou construção – ou qualquer pessoa que espera os mais 
altos padrões como utilizador particular – conhece a 
STIHL e valoriza o compromisso da marca: qualidade  
superior, orientação para o cliente e inovação. 

Quem quer ser líder global nunca deve estar satisfeito  
com o que foi alcançado. Só é possível alcançar um  
sucesso sustentado e fazer uma verdadeira reivindicação 
de liderança através de um desenvolvimento contínuo  
e focando uma empresa em princípios duradouros. 
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Do machado à motosserra 

Sempre focada no mercado mundial

Quando o fundador da empresa Andreas Stihl, na década de 
1920, percebeu que as pessoas que trabalhavam nas florestas  
e com madeiras usavam principalmente machados e força 
muscular, pensou: «Deve haver uma maneira de facilitar o 
trabalho na floresta.» O pensamento transformou-se numa  
ideia e essa ideia gerou uma invenção ... 

Desde a sua fundação, há mais de 90 anos, que o nome STIHL 
representa inovações excecionais, produtos de alta qualidade  
e serviço completo. Hoje, a STIHL está representada em mais  
de 160 países e os produtos STIHL tornam o trabalho mais  
fácil em todo o mundo, aos profissionais florestais e agrícolas,  
na manutenção de paisagens, na construção e também aos 
utilizadores particulares exigentes.

Com locais de produção na Alemanha, Áustria, Suíça, Brasil, 
Estados Unidos, China e Filipinas, e 38 filiais de vendas e 
marketing em todo o mundo, a STIHL oferece uma rede 
internacional de fabricação e distribuição para um ótimo  
serviço de entrega e proximidade com os clientes. 

Embora sendo uma marca global, a STIHL manteve-se uma 
empresa familiar alemã. A localização da sede do Grupo, em 
Waiblingen (estado Baden-Württemberg), garante o talento  
da região, qualidade alemã e competência nos mercados 
internacionais.

« Na STIHL investimos no futuro em todo o mundo –  
para uma sustentabilidade a longo prazo.» 
KARL ANGLER,  MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS,  

CONTROLO,  SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS
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Estrutura de propriedade sólida e uma cultura de liderança aberta

Continuidade para um crescimento bem sucedido

A STIHL Holding AG & Co. KG e todas as filiais de produção  
e vendas do Grupo não são cotadas em bolsa de valores,  
sendo, na sua totalidade, propriedades da família. Isso permite 
que estratégias de longo prazo sejam implementadas mesmo 
quando os mercados estão a oscilar. 

A empresa foi administrada por familiares durante muitas décadas. 
A primeira mudança no topo da gestão ocorreu em 1973, quando 
o fundador da empresa, Andreas Stihl, faleceu e seus filhos  
Eva Mayr-Stihl (sócio-limitado) e Hans Peter Stihl (sócio geral) 
assumiram a responsabilidade pela gestão operacional. Gerhild 
Schetter, nascida Stihl, e Dr. Rüdiger Stihl também se tornaram 
sócios limitados.

« O nosso objetivo é garantir que a STIHL continue a ser uma empresa dos descendentes do meu pai  
Andreas Stihl, fundador da empresa.»  HANS PETER STIHL,  MEMBRO GERAL E  PRESIDENTE HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO
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Desde 2002, pela primeira vez na história da empresa, uma 
Direção Executiva de fora da família proprietária é responsável 
pela gestão operacional da empresa. Os proprietários continuam 
envolvidos em todas as decisões estratégicas através do 
Conselho Consultivo da STIHL HOLDING AG & Co. KG e do 
Conselho de Supervisão da STIHL AG. Em 2012 houve outra 
mudança de geração quando o Dr. Nikolas Stihl assumiu o cargo 
do seu pai, Hans Peter Stihl, como Presidente do Conselho 
Consultivo e do Conselho de Supervisão. 

Dr. Bertram Kandziora (na imagem ao centro) é Diretor 
Presidente da Comissão Executiva e Membro do Conselho 

Executivo para a Fabricação e Materiais da STIHL AG.  
Os outros membros da Comissão Executiva são (à esquerda) 
Norbert Pick (Marketing e Vendas) e Wolfgang Zahn 
(Desenvolvimento de Produto), bem como (à direita)  
Dr. Michael Prochaska (Recursos Humanos e Assuntos 
Jurídicos) e Karl Angler (Finanças, Controlo, Sistemas  
de Informação e Serviços).

« A força estimulante no nosso trabalho é a paixão  
pela tecnologia e pela mais alta qualidade.» 
DR.  BERTRAM KANDZIORA PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DA STIHL AG.
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Lidar com os outros

A empresa e sua responsabilidade
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 Princípios 

  A STIHL opera de forma sustentável e responsável – no  
interesse da empresa, dos funcionários e do público em  
geral. O Grupo reconhece a sua responsabilidade como  
parte da empresa em todas as regiões onde opera. A STIHL 
respeita a diversidade cultural, social, política e legal das  
sociedades e nações. O Grupo STIHL cumpre com as leis e 
regulamentos aplicáveis em cada país e harmoniza metas 
comerciais com as demandas detalhadas abaixo.

  As nossas políticas de responsabilidade social baseiam-se  
nos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e da  
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho. Esses princípios fazem parte da cultura  
corporativa da STIHL. Todos os colaboradores do Grupo 
STIHL agem em conformidade. Esperamos que os nossos  
parceiros de negócios sigam princípios equivalentes. 

 Direitos humanos

  A STIHL respeita e age em conformidade com os direitos 
humanos internacionalmente proclamados.

 

 Mundo dos Negócios 

  A STIHL está empenhada no princípio da economia social  
de mercado e da concorrência, reconhece a liberdade  
de associação dos trabalhadores e rejeita todas as  
formas de trabalho forçado e infantil. A STIHL garante  
a igualdade de oportunidades no recrutamento e no  
emprego, compromete-se a manter – e melhorar de modo 
constante e propositado – um elevado nível de segurança  
e de saúde no trabalho e promove a integração de pessoas 
com deficiência física e mental.

 Ambiente e energia 

  A STIHL declara o seu compromisso com a sustentabili- 
dade também em relação ao meio ambiente. A empresa  
compromete-se a praticar a proteção ambiental e a  
eficiência energética a um nível elevado e a melhorá-los  
continuamente – tanto nos processos da empresa como  
nos seus produtos. Melhora o desempenho ambiental a  
longo prazo e comprovadamente.

 Corrupção 

  A STIHL toma uma posição firme contra a corrupção,  
incluindo chantagem e suborno.
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Força motriz da empresa

As pessoas na STIHL

A STIHL emprega aproximadamente 16.000 funcionários em  
todo o mundo. Uma parceria justa e cooperativa com apoio  
mútuo e comunicação aberta, parte essencial da nossa cultura 
corporativa. O sucesso a longo prazo só pode resultar da interação 
de diferentes forças. Assim, a STIHL procura promover as 
capacidades de cada colaborador e apoiar a sua qualificação 
específica.

O desenvolvimento sistemático e personalizado dos funcionários 
da STIHL também atende ao objetivo da empresa de preencher 
cerca de três quartos dos cargos executivos com candidatos da 
empresa. Na realidade, esta quota é geralmente ultrapassada. 

Isso fala a favor das altas qualificações dos funcionários, bem 
como o desenvolvimento de recursos humanos bem-sucedido  
e planeamento da qualificação.

A segurança social e a resultante motivação e empenho  
dos funcionários têm alta prioridade na STIHL. Os benefícios 
voluntários dos empregados têm uma longa tradição e  
bem estabelecida. O fundador da empresa, Andreas Stihl, já 
providenciou aos funcionários participarem no sucesso da 
empresa e configurarem um plano de pensões da empresa.

« Somente o esforço conjunto dos funcionários, da administração da empresa e dos proprietários  
nos dá a força para crescer e possibilita um negócio sustentável e bem-sucedido.» 
DR.  NIKOLAS STIHL,  PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO DA STIHL HOLDING AG & CO.  KG
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Trabalhar na STIHL – aprendizagem ao longo da vida

Alta prioridade para a educação e formação
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A STIHL atribuiu sempre grande importância à educação. A  
fim de proporcionar ao maior número possível de jovens a 
oportunidade de iniciar uma vida profissional bem sucedida, 
oferecemos cursos de formação técnica e comercial e, além 
disso, cooperamos com universidades para proporcionar aos 
nossos jovens formação académica.

A STIHL também mantém os mais altos padrões de formação 
internacional. A empresa investe em aprendizagens modernas 
em todo o mundo e oferece programas de formação abrangentes 
que combinam cursos técnicos teóricos com experiência prática.

Trabalhar na STIHL significa aprendizagem ao longo da vida. 
Somos impulsionados pela paixão, uma sede de conhecimento  
e a busca constante pela perfeição. Ao oferecer formação  
especializada a STIHL oferece a todos os seus funcionários  
a oportunidade de desenvolver as suas habilidades e forças. 
Somente desta forma, as suas qualificações podem ser  
mantidas em linha com as demandas constantemente  
crescentes do futuro.

« O empenho, curiosidade e entusiasmo dos nossos funcionários, bem como os seus 
conhecimentos e habilidades, são as bases do sucesso da STIHL.» 
DR.  MICHAEL PROCHASKA,  MEMBRO DO CONSELHO EXECUTIVO DOS RECURSOS HUMANOS E DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
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Proteger o homem e o ambiente

STIHL e o meio ambiente

Como fabricante de ferramentas para manutenção de paisagens 
e floresta, a STIHL está particularmente empenhada em 
proteger o ambiente. Isso é motivado pelo respeito ao nosso 
meio ambiente, aos nossos companheiros humanos e às 
gerações futuras. A STIHL desenvolveu o seu próprio sistema  
de gestão ambiental há cerca de 20 anos. 

A proteção ambiental sustentada é praticada em todos os  
níveis da empresa em todo o mundo. Também esperamos  
que os nossos fornecedores e parceiros de negócios respeitem  
os princípios da nossa política ambiental. O nosso objetivo  
é que a proteção do meio ambiente seja continuamente 
aprimorada e adaptada para enfrentar novos desafios. 

Uma grande proporção da nossa pesquisa e desenvolvimento 
concentra-se na redução de emissões em processos, produtos 
e conservação de recursos.

Mas a proteção ambiental não é apenas uma questão de 
tecnologia. O «ser humano na máquina» é a chave para o uso 
ecológico das ferramentas. Por esta razão, a STIHL fornece 
uma série de programas de formação a nível internacional 
para os utilizadores. Afinal, só podemos construir o nosso 
futuro com base num meio ambiente intacto.

« A proteção ambiental, a segurança e a proteção  
da saúde dos nossos funcionários são metas de  
negócios de igual valor para a STIHL.» 
DR.  BERTRAM KANDZIORA,  DIRECTOR PRESIDENTE DA COMISSÂO  

EXECUTIVA DA STIHL AG
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Marca registada de uma empresa familiar

Qualidade «made by STIHL »
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Clientes em todo o mundo confiam nos nossos produtos.  
A STIHL tem sido a marca de motosserras mais vendida do 
mundo desde 1971. Qualidade superior: É com esta promessa 
da marca que a STIHL mantém uma posição de liderança nos 
mercados mundiais.

No entanto, a qualidade não é simplesmente uma questão de 
tecnologia. A qualidade começa na mente. Desenvolvemos um 
sofisticado sistema de garantia de qualidade e implementamo-lo 
em todos os processos da empresa.

Como a qualidade é definida por precisão, a STIHL é o seu  
fornecedor mais importante. Os principais componentes dos 
nossos produtos são fabricados em casa. A qualidade do  
material, o know-how da STIHL e a meticulosa habilidade são 
características de cada componente: pura qualidade STIHL.

A qualidade «made by STIHL» é uma distinção que torna os  
produtos STIHL algo muito especial. Isto é garantido por um  

alto nível de produção interna e relações de longo prazo com 
fornecedores selecionados e de confiança.

A qualidade prova o seu valor no dia-a-dia de operação.  
Deve ter em conta todo o ciclo de vida de um produto. A  
STIHL está totalmente empenhada em ter concessionários  
que prestam serviço ao cliente como parceiros de vendas,  
porque só eles podem garantir aconselhamento profissional, 
fornecer instruções ao cliente e serviço completo.

« STIHL representa produtos e serviços de alta  
qualidade em todo o mundo – é o que os nossos  
clientes esperam.» 
NORBERT PICK,  MEMBRO DO CONSELHO EXECUTIVO  

PARA COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS
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Confiança nos concessionários STIHL

O serviço qualificado é uma parte essencial de cada produto 
STIHL. As ferramentas STIHL só estão disponíveis nos  
concessionários STIHL, uma vez que apenas os concessionários 
estão em condições de assegurar um serviço profissional, 
aconselhamento e suporte de peças. 

Os clientes esperam o mais alto nível de confiabilidade dos 
produtos STIHL mesmo em condições extremas de operação. 
Uma gama completa de acessórios e peças de reposição  
garante o uso a longo prazo de todas as ferramentas STIHL. 

Os concessionários STIHL em todo o mundo são altamente  
competentes. Eles fornecem aos clientes instruções  
especializadas sobre o uso das suas ferramentas e oferecem  
um excelente suporte ao produto em todos os momentos.  
Porque os utilizadores que atribuem grande importância  
à qualidade e funcionalidade das suas ferramentas também  
esperam um serviço profissional.

Os concessionários STIHL asseguram que os clientes  
continuem satisfeitos com os seus produtos STIHL, fornecendo 
informações práticas e manutenção profissional durante todo  
o ciclo de vida do produto. Formação regular e cursos de  
atualização para os concessionários são procedimento padrão  
na STIHL.

Aconselhamento pessoal e serviço especializado

« Uma motosserra é tão boa quanto o seu serviço.» 
ANDREAS STIHL,  FUNDADOR DA EMPRESA
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O desenvolvimento contínuo assegura a liderança tecnológica

Inovação como tradição
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A história da inovação da STIHL começou em 1926 com a 
motosserra móvel. Inicialmente alimentada por um motor 
elétrico, em seguida, com um motor a gasolina, lançou as 
bases para o sucesso da empresa.

Desde então, a STIHL tem marcado as tendências do mercado. 
Muitos dos recursos que são agora padrão em ferramentas 
foram concebidos, desenvolvidos e preparados para a produção 
pelos funcionários da STIHL. Atualmente, a STIHL possui mais 
de 2.300 patentes ou pedidos de patentes em todo o mundo. 
Mais de 600 funcionários trabalham no desenvolvimento do 
produtos no centro de engenharia da empresa fundadora. 

Nos primeiros dias, a principal preocupação era facilitar o 
trabalho na floresta. Hoje, são questões de segurança, 
sustentabilidade e proteção ambiental que desempenham  
um papel importante. A STIHL enfrenta esses desafios 
sistematicamente, de mãos dadas com a ecologia e alta 

« É um desafio contínuo para melhorar ainda mais  
a alta qualidade dos nossos produtos e para ficar  
um passo à frente da concorrência com inovações  
comercializáveis.» 
WOLFGANG ZAHN,  MEMBRO DO CONSELHO EXECUTIVO PARA  

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

tecnologia. Muitos desenvolvimentos das últimas décadas  
têm como objetivo reduzir o consumo de energia, as emissões 
de gases de escape, o ruído e as vibrações, reforçando ainda 
mais a segurança dos utilizadores. Ao mesmo tempo, os 
nossos engenheiros continuam naturalmente a manter-se 
muito focados no desempenho, funcionalidade e conveniência.
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Histórico do produto 1926 – 2018

As inovações STIHL definem o mercado

1929
REVOLUÇÃO NAS FLORESTAS

Andreas Stihl apresenta a sua 
primeira motosserra a gasolina de 

dois homens em 1929. Com um 
peso de 46 quilos e um motor de 
seis cavalos, torna o trabalho na 

floresta muito mais fácil.

1959
A LEGENDÁRIA «CONTRA»

Esta motosserra de 12 quilos com 
um motor de seis cavalos de 

potência revoluciona o trabalho 
florestal em todo o mundo no final 

da década de 1950. Mais leve  
e, portanto, mais eficiente que 

todas as outras motosserras do 
mercado, permite às empresas 

madeireiras aumentar a sua 
produtividade em até 200%.

1964 
SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO

As motosserras STIHL  
são equipadas com um punho  

anti-vibratório pela primeira vez.  
O objetivo é reduzir as vibrações 

transmitidas do motor e da 
corrente e assim aliviar a tensão 

sobre os músculos e articulações 
do utilizador.

1973
PODADORA DE SEBES
Além das motosserras, outras 
ferramentas STIHL ganham 
importância: STIHL expande  
a sua linha de produtos para  
a manutenção da paisagem, 
lançando o acessório 
podadora de sebes para a 
motosserra.

1965
MÁQUINA DE CORTE

Uma série de ferramentas portáteis 
são derivadas da motosserra. As  

máquinas de corte STIHL são  
apreciadas pelos seus utilizadores 

porque são particularmente  
resistentes. Rapidamente se  

tornam estabelecidas firmemente  
na construção não menos 

 importante por serem  
independentes de uma fonte  

de alimentação.

1972 
TRAVÃO DE CORRENTE  

QUICKSTOP
As motosserras STIHL são  

robustas, úteis e acima de tudo 
exemplares em termos de segurança. 

O travão da corrente, ativado pelo 
protetor de mão na frente do guiador, 
faz com que a corrente fique parada 

em uma fração de segundos.
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1977
FOICE A MOTOR 

Uma das primeiras foices a  
motor – como é chamada a versão 

leve da motorroçadora – em uso 
privado é a FS 80. Pode ser 

equipada com um número de 
ferramentas de corte diferentes 

adequadas à tarefa em mãos.

1983
SOPRADOR

Fim às dores de costas pelo varrer: 
o soprador de mão BG 60,  

o «airbroom», permite que as  
folhas sejam varridas rapidamente 

pelo sopro em grandes áreas e 
com menos esforço físico.

1987
SISTEMA EMATIC
O sistema Ematic na guia  
reduz o consumo de lubrificante  
da corrente, reduzindo assim  
os custos de funcionamento e  
minimizando a carga sobre o  
ambiente.

1988 
CONVERSOR CATALÍTICO  
PARA MOTOSSERRAS  
A STIHL desenvolve o primeiro 
catalisador mundial para  
motores a dois tempos. Reduz  
as emissões de hidrocarbonetos  
em até 80%. A primeira  
motosserra com catalisador  
é a STIHL 044 C.

1995
ESTICAMENTO RÁPIDO  
DA CORRENTE
A corrente da motosserra tem de 
ser ajustada de vez em quando. 
Com o dispositivo de esticamento 
rápido da corrente isto é realizado 
completamente sem ferramentas, 
girando simplesmente uma roda 
de ajuste.

2000
MOTOSSERRA DE  

SALVAMENTO RHD 046
A primeira motosserra de 
salvamento da STIHL foi 

projetada para atender aos 
requisitos dos serviços de 

emergência e de incêndio: O 
motor oferece um binário 
enorme mesmo em rpm 

médias. Corta uma grande 
variedade de materiais com  

a sua corrente especial.
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Histórico do produto 1926 – 2018

2002
MOTOR STIHL 4-MIX
O motor STIHL 4-MIX combina  
os benefícios dos motores de  
dois tempos e quatro tempos.  
A mistura óleo gasolina garante 
confiabilidade na lubrificação do 
motor, também em condições 
extremas de operação. 

2003
ERGOSTART
A engenhosa ajuda de arranque  
da STIHL tira a tensão do motor  
no arranque: Uma mola adicional  
instalada entre a cambota e a  
polia de arranque reduz o esforço  
do arranque em metade.

2004
MOTOR STIHL 2-MIX
Este motor de dois tempos 
otimizado é eficiente no consumo  
e amigo do ambiente: menos 
perdas de eliminação no escape 
contendo combustível, o que  
reduz a poluição ambiental.

2011
CORTADOR TS 500i

A primeira ferramenta portátil do 
mundo com injeção de combustível 

controlada eletronicamente.  
A injeção de combustível STIHL 

com mapeamento do motor calcula 
a quantidade de combustível certa, 

tempo de injeção e tempo de 
ignição em todas as condições  

de funcionamento. Isso garante  
baixo consumo de combustível  

e emissões.

2009
PODADORA DE SEBES A BATERIA
As novas podadoras de sebes a  

bateria da STIHL combinam a  
liberdade de movimentação de 

uma ferramenta a gasolina com  
os baixos níveis de ruído e zero  

emissões de uma ferramenta 
elétrica. Uma bateria de lítio-íon  

altamente eficiente e lâminas  
especiais garantem corte 

 poderoso e rápido. 

2010
STIHL M-TRONIC

O sistema de gestão do motor 
STIHL M -Tronic regula, em todas 

as condições de funcionamento,  
o tempo de ignição e a dosagem  

de combustível. Assegura o  
desempenho ideal do motor,  

rotações máximas constantes  
e excepcional aceleração.
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2018
MOTOSSERRA MS 500i

A STIHL MS 500i é a primeira motosserra 
em todo o mundo com tecnologia de  

injeção eletrónica. É caracterizada pela 
melhor relação peso-potência em  

motosserras, inferior a 1,3 kg/kW, uma 
aceleração rápida de 0 a 100 km/h em 

apenas 0,25 segundos e um alto grau de 
facilidade de utilização e manutenção. 

 A dosagem do combustível é controlada  
por sensor, não sendo necessário  

carburador. Com a MS 500i, a STIHL  
avança com uma tecnologia inovadora 

para motosserras a gasolina.

.

2012
CORTADORA DE BETÃO GS 461

A poderosa cortadora de betão  
de 4,3 kW, da STIHL, é uma 

ferramenta de alto desempenho 
para o corte a húmido de materiais 

de construção como betão ou 
pedra natural. Os seus segmentos 

de diamante fazem cortes de canto, 
bem como avanços até uma 

profundidade de 40 centímetros.  
A GS 461 é um complemento ideal 

para a gama de produtos STIHL.

2014
CORTADOR A BATERIA

O STIHL TSA 230 é o primeiro  
cortador a bateria do mundo.  

Com disco de corte de 230 mm  
e um peso de apenas 3,9 kg, é  

pequeno e fácil de usar. A tecnolo-
gia de baterias sem emissões  

torna-o adequado para uso interno 
e externo. O TSA 230 completa o  

Sistema a Bateria Pro da STIHL.

2016
SISTEMA MODULAR  

COMPACT A BATERIA
O novo sistema COMPACT a 

bateria da STIHL é um sistema 
modular para utilizadores privados. 
O portfólio de produtos inclui uma 

motosserra, uma podadora de 
sebes, um cortador de relva e um 

soprador de folhas. Todas as quatro 
ferramentas possuem poderosos e 

silenciosos motores elétricos 
operados por baterias recarregáveis 

de alto desempenho. As baterias 
são compatíveis com todos os 

modelos de ferramentas 
COMPACT para proporcionar 

flexibilidade.
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