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Az ANDREAS STIHL KFT magyarországi
leányvállalatának biatorbágyi (Buda-
park) központi telepén nagyszabású ter-
mékbemutatóval egybekötött házi vá-
sárt rendezett. Az akció célja az április
15–május 31-ig akcióra való figyelemfel-
hívás és természetesen a világhírû cég
népszerûsítése volt. A közel kétezer lá-

togató betekinthetett az ANDREAS
STIHL KFT raktárcsarnokába, ahol pél-
dás, katonás rendben sorakoztak a pol-
cokon az eladásra váró termékek. A
STIHL termékek megvásárolhatók az or-
szág 267 szaküzletében és szakkereske-
désében. A szabadtéri bemutatón a kiál-
lított gépeket mindenki kipróbálhatta,

vagy a mûszaki vezetõk segítségével be-
mutatót kérhetett. Az erdész látogató
természetesen az erdészeti munkákkal
kapcsolatos újdonság felõl érdeklõdött.
Megtudhattuk, hogy megjelent az MS-
650-es láncfûrész, mely a 640-est váltja
ki teljesen új, modern konstrukciójával.
A gép 84,9 cm3-es, 7,3 kilogrammos, 4,8
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kW/6,8 LE, 45-50 cm-es vezetõlemezzel.
Munka közben láthattuk a magasnyo-
mású mosóberendezést (RE:270-K),
mely 10-tõl 160 bar nyomással, 820 li-
ter/óra folyadékfelhasználási kapacitás-
sal mûködik. 

A VIKING termékcsaládtól önjáró
(nem kell tolni, mert meghajtott hátsó
kerékkel rendelkezik) fûnyírókat és
különbözõ teljesítményû fûnyíró trakto-
rokat láthatott az érdeklõdõ (a gyerme-
kek közt osztatlan sikert arattak).  A leg-
kényesebb igényeket is kielégítették a

kertészkedõk részére kiállított könnyû-
motoros kaszák, középkategóriás aljnö-
vényzet tisztítók – melyeknek nagy tel-
jesítményû változata is kapható – uni-
verzális kombi rendszerû motoros kert-
ápolók, háti motoros aljnövényzet tisz-
títók, motoros háti permetezõk, benzin-
motoros sövény-nyírók, speciális kert-
ápoló gépek, sövényvágó-bozótvágó,
gyepszélvágó, még felsorolni is sok. Az
említett gépek némelyikét az ANDREAS
STIHL KFT központi épületében lévõ
oktató teremben video-vetítés kereté-

ben mûködés közben is láthattuk. Aki
megéhezett a büfé sátorban talált testi
felüdülést és a ha vásárolni volt kedve a
kereskedõi hálózat jelen lévõ szakem-
bereivel az üzlet meg is köttethetett. 

A tavaszi vásárra kilátogatók nem
csak az ANDREAS STIHL KFT árukíná-
latából kaphattak bõséges ízelítõt, ha-
nem láthatták azt a rendet, tisztaságot
és szervezettséget, mely nélkül a mai
korban hosszútávon sikeresen keres-
kedni nem lehet. 
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