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A siker záloga Alapelveink

Környezetvédelem

Andreas Stihl több mint 90 évvel ezelőtt 
határozta el, hogy egyszerűbbé teszi az 
erdei munkát. Akkor még nem tudhatta: 
a STIHL gépgyár 1926-os megalapításá-
val egyedülálló sikertörténet vette kez-
detét. Fejlesztései napjainkban is fontos 
impulzusokat adnak a piacnak. 
Az alkalmi és profi felhasználók elvárá-
sainak egyaránt eleget téve mára mint-
egy 2000 géptípust kínál vásárlóinak, 
miközben ugyanennyi szabadalommal, 
illetve szabadalmi bejelentéssel rendel-
kezik.

A STIHL globális nagyvállalattá nőtte
ki magát, de még mindig az alapító 
leszármazottjainak tulajdonában van. 
A cégcsoport – közel évszázados törté-
nete során – családias jellege mellett 

a márka alapértékeit is megőrizte: kiváló minőségű termé-
keihez magas színvonalú szaktanácsadás, gondos üzembe 
helyezés és egyedülálló szervizszolgáltatás párosul.

„Minden motorfűrész annyit ér, mint a hozzá tartozó szer-
viz” – fogalmazta meg mottóját Andreas Stihl, mi pedig 
ennek szellemiségében láttunk neki a hazai kereskedői 
hálózat kiépítésének. Ennek már 25 éve. Eddig is a cég 
töretlen fejlődésének biztosítását és széles körű, megbíz-
ható partnerhálózatunk fenntartását, fejlesztését tartottuk 
szem előtt, ahogyan az ellőttünk álló időszakban is erre 
törekszünk majd. Vásárlóink belénk vetett, töretlen bizalma 
a sikerünk záloga.

Természetesen a kötelezettségeink sora nem ér véget a 
szaktanácsadással és a szervizzel. Hiszünk a társadalmi 
szerepvállalás erejében. Ezért veszünk részt évről évre a par-
lagfű elleni küzdelemben, de a favágóversenyeket is az erdei 
munka biztonságának növelése érdekében hívtuk életre. A 
STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság idén már tizenötödik 
alkalommal hirdeti a munkavédelem fontosságát. Ahogyan 
a minőség, úgy a biztonság terén sem kötünk kompromisz-
szumot.

A STIHL nem ismeri a megalkuvást. Legyen szó motor-

fűrészről, sövénynyíróról, fűkaszáról, lombfúvóról vagy 

bármely más készülékünkről, biztosan állíthatjuk, hogy 

termékeink valódi értéket képviselnek, amely tökéletes 

megbízhatósággal párosul. A magas minőség önmagá-

ban persze nem minden! Valamennyi földrészen jelen 

vagyunk, de mindenütt tiszteletben tartjuk a helyi szoká-

sokat, mentalitást, és az adott térség kulturális, szociális, 

politikai és jogi sokszínűségét. Ez az egyik legfontosabb 

alapelvünk.

A tájápolásban és az erdőgazdálkodásban használt gépek 

gyártójaként a STIHL a környezetvédelem elkötelezett 

híve. Ennek megfelelően fejlesztési részlegünk újabb és 

újabb innovatív megoldásokkal áll elő, hogy folyamato-

san csökkentsék termékeink üzemanyag-fogyasztását és 

károsanyag-kibocsátását. A STIHL tiszta, csendes és kör-

nyezetkímélő akkumulátoros gépei a benzines változatok-

ra jellemző hatékonysággal végzik el a piszkos munkát.
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A gépészmérnök végzettségű Andreas Stihl 1926-ban alapítot-
ta vállalkozását, majd hamarosan motorfűrészek gyártásába 
kezdett. Nemcsak a bennük rejlő potenciált ismerte fel, de saját 
gyártású alkatrészeik kifogástalan minőségéhez is ragaszko-
dott. Pontosan tudta, hogy megbízható termékek előállításához 
a teljes folyamatot felügyelnie kell.

Az első mérföldkövet a legendás STIHL Contra piacra dobása 
jelentette: a 6 lóerős, 12 kilós csúcsmodell az egész világot 
meggyőzte az erdei munka motorizálásáról. 1959-es meg-
jelenése az erdőgazdálkodási gépek mellett az építőipari, a 
kertápoló és a tisztítógépek számára is piacot teremtett, de a 
motorfűrészek ősének tekinthető STIHL Contra technikai újítá-
sai még a mai, modern gépeken is rendre visszaköszönnek. A 
termékfejlesztés és az innovatív technológiák alkalmazása az 
évtizedek során a STIHL védjegyévé vált.

A STIHL napjainkra a világ 160 országában van jelen. 36 le-
ányvállalata 120 importőr mintegy 40 ezer szervizszolgáltatást 
nyújtó szakkereskedőjén keresztül gondoskodik a STIHL és 
a VIKING termékek forgalmazásáról. A STIHL sikertörténete 
90 éve tart, miközben magyarországi leányvállalata idén már 
alapításának 25. évfordulóját ünnepli.

Az 1991 júniusában alapított Andreas Stihl Kft. az első ke-
let-európai társaság volt a STIHL leányvállalatai sorában.
Az elmúlt 25 év a magyar vállalkozást igazolja, mely a válla-
latcsoport stabil, eredményes részévé vált. A dedikált szak-
kereskedői hálózaton keresztül tavaly már 6 milliárd forintos 
forgalmat bonyolított. A kiugró eredmény elsősorban a
Magyarországon egyedülálló kereskedelmi struktúrának 
köszönhető. A hazai partnerhálózat 300 értékesítési helye 
mintegy 800 alkalmazottnak biztosít stabil munkahelyet.

A digitális forradalom jóvoltából a magyarországi kereske-
dőhálózat is új korszakhoz érkezett. A megváltozott vásárlói 
igények kiszolgálása érdekében a STIHL gépei már az inter-
neten keresztül is megvásárolhatóak. A szaktanácsadás és a 
személyes beüzemelés természetesen az online értékesítés 
esetén sem marad el: a termékek kizárólag a STIHL szakkeres-
kedésein keresztül rendelhetőek meg.
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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

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.

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.

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

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.

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.

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

2011
 A STIHL előrukkol teljesen elektronikus
 motorirányítási rendszerével.
 Az M-Tronic technológia az optimális
 motorteljesítmény érdekében a külső
 körülmények figyelembe vételével
 szabályozza a gyújtás időpontját
 és az üzemanyag adagolását.

2013
 Bemutatkozik a STIHL TIMBERSPORTS 
 versenysorozat legendás fűrésze,
 az MS 661 C-M.
 A HD2-szűrővel ellátott, takarékos
 2-MIX motorral szerelt gépet az 
 erdőgazdálkodások extrém
 igénybevételére tervezték.

 Picco Duro Lánc
 Az elsô alacsony profilú fûrészlánc
 keményfém vágóéllel

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.

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

1995
 Megkezdôdött
 a VIKING termékek
 értékesítése
 Magyarországon

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

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

2002
 ISO 9001:2000
 minősítés
 megszerzése.

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

2007
 Kibôvítettük a raktár- és
 irodakomplexumunkat.

2011
 100 szerzôdéses partner,
 300 értékesítési hely,
 országos szervizhálózat.

2013
 A hazai sportfavágás első 
 nemzetközi sikere:
 Juhász István 7. helyen 
 végez a stuttgarti
 világbajnokságon.

2015
 Bakó Norbert korosztálya 
 legjobb sportfavágóit 
 megelőzve másodikként 
 zár a STIHL TIMBERSPORTS 
 ifjúsági világbajnokságán, 
 Firenzében.

 Útjára indul nagysikerű 
 országos kampányunk,
 a Nemzedékekre tervezve.

2008
 Az erdészeti roadshow
 program kezdete.

 Ettôl az évtôl birtokoljuk
 a Superbrands minôsítést.

2003
 Új antivibrációs rendszer
 a motorfûrészekhez
 
 ErgoStart
 Az ügyes indítássegítô rendszer
 jelentôsen megkönnyíti a motor 
 indítását a kompakt motorfûrészeknél 
 és a könnyû motoros kaszáknál.

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.

2009
 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.
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90 éves a STIHL

STIHL
Csoport

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

 Képviselet 160 országban
 38 000 szakkereskedéssel

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

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


