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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2004.
november 18-án az Andreas STIHL Kft.-
nél (Biatorbágy-Budaparkban) tartott
ülést. Az ülés résztvevõit köszöntötte
Halász Ernõ igazgató, aki ezt követõen
tájékoztatást adott az Andreas STIHL
Kft.-rõl, annak központjáról és a mûsza-
ki szolgáltatási rendszerérõl.

Az Andreas STIHL Kft. STIHL és VI-
KING típusú gépeket és azok tartozéka-
it, valamint személyi védõfelszereléseket
és üzemanyagokat forgalmaz. A STIHL
gépek között a motorfûrészek, a tisztító-
fûrészek, a fúvó- és szívóberendezések,
a permetezõgépek, a vágótárcsás gépek,
valamint a fúrógépek a meghatározók. A
VIKING típusú gépek alapvetõen kert-
mûvelõ gépek, nevezetesen fûnyírók,
sövénynyírók, szegélynyírók, komposz-
táló-aprító gépek és motoros kapák.

A német STIHL cég a motorfûrészek te-
rületén a világpiac egyik vezetõ cége. A
gyár 1926-ban kezdett gõzkazánokat
gyártani, és nem sokkal késõbb – akkor
világújdonságként – színre lépett az elsõ
elektromotoros fûrésszel. 1929-ben meg-
jelent az elsõ – még kétszemélyes – ben-
zinmotoros fûrész, majd 1959-ben a le-
gendás STIHL Contra, amely egyszemé-
lyes motorfûrészként az egész világon egy
csapásra megváltoztatta a fakitermelést. A
cégnél a motorfûrészek fejlesztése azóta is
folyamatos, mai termékeik világszínvona-
lúak. A motorfûrészeknél a fejlesztés a
kétütemû motorokra koncentrál, azt
elérendõ, hogy károsanyag-kibocsátásuk
tovább csökkenjen. Ezt az elõ- vagy utó-
öblítéses kétütemû motorral (melyekben
a hengerfej átalakítása miatt utóégés fo-
lyik), illetve a firmix motorral (szelepes ki-
vitelû kétütemû motor, melyben a szele-
pek miatt az ütemek jobban elhatárolód-
nak egymástól) érhetik el. A kaszálógé-

peknél a fejlesztés a négyütemû motorok
szélesebb körû alkalmazását célozza.

A német STIHL cég magyarországi
képviselete az Andreas STIHL Kft., mely
gépkereskedelemmel, alkatrész- és
egyéb anyagok értékesítésével és szer-
vizeléssel foglalkozik. Szerte az ország-
ban 113 értékesítõhelye, illetve szak-
szervize van. Magyarországi részesedé-
se a motorfûrészek piacán kétharma-
dos, a motoros kaszákéban pedig 65%-
os. Az Andreas STIHL Kft. 2001-ben
költözött új, jelenlegi telephelyére,
amelyen 28 ezer darab gép értékesíté-
sét tervezték évente. Ma már évi 40 ezer
darabnál tartanak, ezért raktártér-
bõvítést terveznek a közeljövõben. Lo-
gisztikai rendszerük kiemelkedõ, adott
nap 12 óráig beérkezõ megrendelése-
ket másnap – az éjszakai szállítás ered-
ményeként – a kereskedõik megkapják.
Az Andreas STIHL Kft. kiterjedt szpon-
zori tevékenységet is folytat, e tevé-

kenysége számos szakmai rendezvényt
és oktatási intézményt érint.

Az ülés második felében a résztvevõk
szakszerû szakmai irányítás mellett meg-
tekintették STIHL Kft. Biatorbágy-Buda-
parkban lévõ telephelyét, mely iroda-
ház, raktár és szakszerviz részekbõl áll,
megismerkedve annak tevékenységével
és árukészletével. Az egyebek között a
következõk történtek:

A jelenlévõk meghatározták a szakosz-
tály 2005. évi munkatervének kereteit.

Dr. Horváth Béla szakosztályelnök tá-
jékoztatást adott arról, hogy az Egyetem
Erdõmérnöki Karának EMKI Géptani
Tanszéke – a Kar vezetésével egyetértés-
ben és dékánja által felhatalmazva – kez-
deményezte, hogy neves professzorá-
nak, dr. Káldy Józsefnek mellszobrot ál-
lítsanak az Egyetem Botanikus Kertjé-
ben, születésének 85. évfordulóján, a
2005/2006. tanévnyitóhoz kötötten. Dr.
Káldy József professzor az EMKI Géptani
Tanszéke jogelõdjének, az Erdészeti
Géptani Tanszéknek 1959-1983. közötti
vezetõje; az Országos Erdészeti Egyesü-
let Gépesítési Szakosztályának elnöke
(1967-tõl 1983-ig); az erdészeti tudo-
mány, az erdészeti gépesítés nemzetkö-
zileg is elismert, kiemelkedõ tudósa és
oktatója volt. Kérte a szakosztály tagjait,
hogy segítsék a neves professzor emlé-
kének méltó megõrzését és ápolását biz-
tosító kezdeményezését.

Ormos Balázs fõtitkár aktuális egye-
sületi ügyekrõl és a 2005. évi WOOD
TECH rendezvénnyel kapcsolatos ter-
vekrõl adott tájékoztatást.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti az Andreas STIHL
Kft.-t – 29 fõ vett részt.

Kép és szöveg: Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök
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