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A STIHL termékek hosszú évtizedek 
óta kaphatók Magyarországon. Sokan  
talán nem is tudják, de a legendás 
STIHL Contra motorfûrész már  
az 1960-as évek elején megvásárolha-
tó volt. A szakkereskedések szervezett 
és tudatos kiépítése azonban hivatalo-
san 1991-ben kezdôdött. Az elmúlt két 
évtized töretlen fejlôdésének és áldo-
zatos munkájának köszönhetôen nap-
jainkban már kiterjedt szakkereskedôi- 
és szervizhálózat várja vásárlóinkat. 
Közel 300 STIHL szakkereskedés és 
140 szakszerviz biztosítja felhaszná-
lóinknak a minôségi kereskedelmi és 
szervizszolgáltatást, amely garantált, 
teljes körû alkatrészellátással párosul.

1991. június 7-én a Stihl International GmbH megalapítot-
ta magyarországi leányvállalatát az Andreas Stihl Keres-
kedelmi Kft.-t. A vállalkozás legfontosabb feladata az volt, 

hogy bevezesse a korszerû és kiváló minôségû STIHL 
márkájú mezôgazdasági, erdészeti és kerti gépeket, majd 
biztosítsa ezek önálló kereskedelmét Magyarországon. 
Büszkén kijelenthetjük, hogy az akkor még csak nyolc kol-
légát foglalkoztató cég remekül végezte dolgát. Az elsô 
év 102 millió forintos forgalma az idôk során az ötven-
szeresére növekedett, és a munkatársak száma is 22-re 
nôtt. A megsokszorozódó feladatok megfelelô technikai 
feltételeinek hosszú távú biztosítása érdekében a STIHL 
cég 2001-ben 3 620 négyzetméteres – zöldmezôs beruhá-
zás keretében – raktár-és irodakomplexumot épített, amit 
2007-ben már bôvítenie kellett. 

A minôségi STIHL termékekkel az Andreas Stihl Kft. 
Magyarországon a motorfûrész és benzinüzemû fûkasza 
szegmensében, valamint a motorfûrész-vezetôlemezek 
és láncok értékesítési területén piacvezetô. A kapcsolódó 
ágazatok mûködése ma már elképzelhetetlen a korszerû, 
környezetkímélô, megbízható és gazdaságos STIHL gépek 
nélkül. 

Az Andreas Stihl Kft. hosszú évek óta megkülönbözte-
tett  figyelmet  fordít a társadalmi felelôsségvállalásra. 
A termékeinkhez kapcsolódó munkavédelem keretében 
rendszeresen támogatjuk az erdészetben és más ága-
zatokban (pl.: tûzoltóságnál) dolgozó szakembereket. 
Szakmai roadshowk és más rendezvények keretén belül 
mutatjuk be számukra a korszerû munkaruháinkat, 
védôfelszerelésinket, eszközeinket és új eljárásainkat. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra is. Évrôl-évre 
külön bözô díjakkal, pályázatokkal, elôadásokkal és 
eszközökkel támogatjuk az erdészeti szakközépiskolákban 
és egyetemeken tanuló ifjú nemzedék oktatását. 

A munkavédelem és az oktatás mellett aktív szerepet  
vállalunk a parlagfû elleni harcban, ezért szoros együtt-
mûködésre alapozva, közösen harcolunk az önkormány-
zatokkal, a gyom növények visszaszorítása érdekében. 

Történetünk Támogatás, együttmûködés
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A STIHL-nél történô munkavégzés folyamatos tanulást 
jelent, hiszen a munkatársak képzettsége csak így képes 
lépést tartani a jövôben is a folyamatosan növekvô köve-
telményekkel. Gyakorlati bemutatóink, rendszeres szervíz 
tréningeink és kereskedôink képzése mind azt  
a célt szolgálják, hogy közös munkánk eredményes 

legyen. Rendkívül fontosnak tartjuk az ügyfélorientált 
megoldásokat, valamint a szoros, közvetlen kapcsolatot 
partnereinkkel. A szakmai rendezvényeken túl ezért az 
évente megrendezett Családi Napon, Timbersports® 
bemutatókon, illetve egyéb más programokon is rendsze-
resen találkozunk kereskedôinkkel és partnereinkkel.

A STIHL nem ismer kompromisszumot. Legyen szó 
motorfûrészrôl, sövénynyíróról, fûkaszáról, lombfúvóról 
vagy bármely más készülékünkrôl, biztosan állíthat-
juk, hogy termékeink valódi értéket képviselnek, amely 
tökéletes megbízhatósággal párosul. A magas minôség 
önmagában nem minden! Alapelvünk, hogy mindig meg-
feleljünk a társadalmak és nemzetek kulturális, szociális, 
politikai és jogi sokszínûségének, mindazokban a régiók-
ban, ahol tevékenykedünk.

A tájápolásban és az erdôgazdálkodásban használatos 
gépek gyártójaként a STIHL különösen elkötelezett  
a környezetvédelem iránt. Ennek megfelelôen fejlesztési 
részlegünk újabb és újabb innovatív megoldásokkal áll 
elô, hogy folyamatosan csökkentsék termékeink üzem-
anyag fogyasztását és károsanyag-kibocsátását. Nemrég 
megjelentek a STIHL akkumulátoros termékei is, amelyek  
hatékony, tiszta, végtelenül környezetbarát munkát  
tesznek lehetôvé!

Tréningek, rendezvényekAlapelveink

Környezetvédelem
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Fontos események 
az Andreas Stihl Magyarország Kft. életében

A STIHL innovációi az utolsó két évtizedben

1991. 

június 7.
Megalakult a Stihl International GmbH 
magyarországi leányvállalata. A 8 fôt 
foglalkoztató Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. 
az elsô kelet-európai STIHL leányvállalat.

szeptember 6.
Ünnepélyes megnyitó

szeptember 9.
Az elsô árukiadás

1992
Márciusban beindult  
a „házhoz szállítás”,  
2 db gépkocsival. 

1998
A folyamatosan növekvô 
igények kiszolgálása és 
a termékek kiszállítása 
szükségessé tették 
külsô szállító vállalkozás 
bevonását.

1995
Megkezdôdött  
a VIKING termékek 
értékesítése 
Magyarországon

2001
A zöldmezôs beruházás  
keretében 3620 
négyzetméteres raktár-
és irodakomplexum  
épült Cégünk létszáma  
ekkor már 19 fô.

2002
ISO 9001:2000 
minôsítés 
megszerzése.

2006
Az árbevétel meghaladta  
az 5 milliárd forintot,  
a létszám 22 fôre bôvült.

2008
Az erdészeti roadshow  
program kezdete.

Ettôl az évtôl birtokoljuk 
a Superbrands minôsítést.

2007
Kibôvítettük a raktár-és 
irodakomplexumunkat.

2011
Teljessé vált az akkumulátoros termékcsalád
Az új STIHL akkumulátoroknak két nagy 
elônye is van: egyrészt a rendkívül
nagy kapacitásuknak köszönhetôen 
folyamatos munkát biztosítanak,
másrészt használható
valamennyi STIHL és VIKING 
akkumulátoros géphez.

2009
Akkumulátoros sövénynyíró
A STIHL új akkumulátoros 
sövénynyírói egyesítik a benzines 
gép mozgási szabadságát  
az elektromos gép zajszintjével.

Picco Duro Lánc
Az elsô alacsony profilú fûrészlánc 
keményfém vágóéllel

2006
MS 280-I a világ elsô intelligens 
motorfûrésze
Intelligens motorvezérlés felel  
az optimális motorteljesítményért 
minden helyzetben, így 
feleslegessé válik a kézi 
utánállítás. Ideális sok 
szituációban a mezôgazdaság,  
az erdôgazdálkodás és  
az építôipar feladatainál.

2003
Új antivibrációs rendszer  
a motorfûrészekhez

ErgoStart
Az ügyes indítássegítô rendszer 
jelentôsen megkönnyíti  
a motor indítását a kompakt 
motorfûrészeknél  
és a könnyû  
motoros  
kaszáknál.

2004
STIHL 2-MIX motor 
A kétütemû motorok 
fogyasztáscsökkentô 
és környezetbarát 
optimalizálásának elônyei: 
kisebb üzemanyag-tartalmú 
öblítési veszteség, kisebb 
környezetterhelés, valamint 
akár 20%-kal alacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztás.

2001
A hobbimotorfûrészeknél is 
megjelenik a katalizátoros technika
A STIHL már a hobbikategóriás 
motorfûrészeit és különféle motoros 
eszközeit is károsanyag csökkentô 
katalizátoros technikával kínálja.

2002
STIHL 4-MIX motor
A 4-MIX motor egyesíti a kétütemû 
és a négyütemû motorok elônyeit. 
A benzin-olaj keverék szélsôséges 
helyzetekben is gondoskodik a motor 
teljes körû kenésérôl, ezenkívül 
a motorzaj az emberi fül számára 
kellemes frekvenciatartományban 
mozog.

1996 
HT 75 magassági gallyazó  
és HL 75 sövénynyíró
A messzire elérô parkápoló eszközök 
lehetôvé teszik, hogy faápolás, vagy magas 
sövény ápolása biztonságos pozícióból,  
a földön állva is elvégezhetô legyen.

1995 
Gyors láncfeszítés motorfûrészeknél

QuickStop Super láncfék motorfûrészekhez

TS 400 tárcsás vágógép
A TS 400-as az acélt éppolyan problémamentesen  
vágja, mint a termésgránitot, ezért tartozik a gép  
az építési vállalkozók, útépítôk, tûzoltók vagy 
technikai segélyszervezet alapfelszereléséhez.

1991 
ElastoStart berántófogantyú  
a motorfûrészekhez és a motoros 
eszközökhöz 
A motorfûrészek és a motoros eszközök 
indítását jelentôsen megkönnyíti, hogy  
a berántófogantyúba integrált 
csillapítóelem közömbösíti a berántózsinór 
meghúzásakor fellépô ellentétes erôt.

2011
100 szerzôdéses partner, 
300 értékesítési hely, 
országos szervizhálózat.
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ANDREAS STIHL KERESKEDELMI KFT.
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. • Telefon: (06-23) 418-054 • Fax: (06-23) 418-106
www.stihl.hu • E-mail: info@stihl.hu

n  32 saját tulajdonú leányvállalat 
Európában, Ázsiában, Óceániában, 
Amerikában, Afrikában  
és 120 importôr világszerte

n  Képviselet 160 országban  
38 000 szakkereskedéssel

n  Gyártóüzemek Németországban,  
az Egyesült Államokban, Brazíliában,  
Svájcban, Ausztriában és Kínában

STIHL  
Csoport

85 éves a STIHL


