
Ez évben Gyenesdiáson a Nagyme-
zõ–Lõtér volt a helyszíne a vetélkedõ-
nek, mely ismerõsen fogadta a motorfû-
részeseket. A hatalmas tisztást körülve-
võ idõsebb fák még emlékezhetnek az
1972-ben, majd ezt követõen a 10 év
múlva megrendezett világbajnokságra.
Erõs magyar gyökerei vannak ennek a
versenynek, hiszen az elsõ világbajnok-
ságot Visegrádon rendezték 1970-ben.

1989-tõl a Stihl Kft. karolta fel a ren-
dezvényt, melynek versenyszámai végig-
követik a fakitermelés munkafázisait,
mintegy szimulálva az erdei munkát.

A versenyen természetesen csak
Stihl motorfûrészt lehet használni. A
négyfõs csapatnak védõfelszerelést
használni kötelezõ, mely többek között
vibrációcsökkentõ kesztyûbõl, vágás-
betétes lábszárvédõbõl, arc- és fülvédõ-
bõl áll. A betétes lábvédõt, a sisakot, va-
lamint a lánckenõ olajat a Stihl Kft. bo-
csátotta rendelkezésre. 

Fõ versenyszámok: kombinált dara-
bolás, gallyazás, választékolás, darabo-
lás, hasítás, sarangolás.

Minden csapat kétszer állhat rajthoz,
és az értékeléskor a jobbik eredmény
számít. Az elsõ három helyezett az
összesített pontszám alapján:

Patent 3H Kft. (1-es csapat), Fornax
97 Kft. és Binder–Gyapjas Kft.

A társadalmi felelõsségvállalás kere-
tein belül a Stihl Kft. három dolgot tart
szem elõtt:

– Parlagfû elleni védekezés: az ön-
kormányzatokon keresztül.

– Környezetvédelem: új eszközök
fejlesztésén keresztül (csekély káros-
anyag-kibocsátás, kisebb üzemanyag-
fogyasztás).

– Munkabiztonság, munkavédelem,
baleset-megelõzés: innovatív technoló-
giai megoldások, alacsony zaj- és vibrá-
ciós értékek.
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ANDREAS STIHL 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

Ragadd meg az alkalmat!
Az ôszi hónapokban több munka vár a motorfûrészekre. 

A STIHL termékeivel azonban nem kell félnie a kihívásoktól. Legyen 

szó kertápolásról, tûzifa darabolásról, kerítés- vagy fészerépítésrôl, 

biztos lehet benne, hogy a STIHL gépeivel nem foghat mellé!

Az akció 2010. október 31-ig tart. 

Bizonyos akciós 

termékeinkhez praktikus 
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AJÁNDÉKOK!

STIHL MS 170 D

49 900,-   

www.stihlwww.stihl.h
u
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