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Andreas Stihl-nek, a motoros fûrész út-
törôjének ötlete ugyanolyan egyszerû,
mint amilyen bonyolult: Ahelyett, hogy
a fát vinnénk a fûrészhez, vigyük a fû-
részt a fához. Mérföldkônek számít a
fadöntôgéphez vezetô út megkönnyíté-
sére a nagy teljesítményû, egy ember ál-
tal kezelhetô motoros fûrész, a legen-
dás STIHL Contra, amely 40 évvel ez-
elôtt került piacra.

Mint minden úttörô találmány, a
STIHL Contra is, 1959-ben innováció-
hordozó volt. Míg elôdei a BL és a BLK
(benzinüzemû, könnyû, kicsi) még 16
és 14 kilogramm súlyúak voltak, a per-
fekt kialakítású Contra súlya már csak
12 kilogramm, és teljesítménye 6 LE.
Ennek az elsô hajtómû nélküli, egy em-
ber által kezelhetô kompakt építésû fû-
résznek már 40 évvel ezelôtt könnyû-
fémhengere volt.

A Contrá-val „A motoros
fûrészek atyjá”-hoz

A szürke-vörös fûrészgép, a ferdén fel-
felé irányuló vezetôlemez, hamarosan
az erdészeti dolgozók alapvetô szerszá-
ma lett. Az emberek munkateljesítmé-
nye az erdei fakitermelésben a négysze-
resére növekedett a korszakalkotó mo-
toros fûrésszel. A 200 000 motoros egy-
ség gyártása 1967-ig az erdészeti munka
gépesítésének nagy áttörését jelentette.
Ez azonban még nem minden. Ameri-
kában a Contra, Andreas Stihl-t „A mo-
toros fûrészek atyjá”-vá tette.

Egy átfogó innovációs 
elmozdulás kezdete

Mai szemmel az akkori szupermodern
STIHL Contra egy innovációs elmozdu-
lásnak nem a befejezését, hanem a kez-
detét jelentette a STIHL cégnél, amely
folyamat mindmáig tart. A világszerte

legnagyobb motoros fûrészmárkák
élenjáró funkciói a motorosfûrész-tech-
nika további 40 évének állomásait mu-
tatják. A STIHL-nél a fejlesztések öt
súlyponti kérdésre koncentrálódnak.
Ezek a biztonság, a környezetbarát tu-
lajdonságok, a teljesítmény, a gazdasá-
gosság és a munkakomfort javítása.

Motoros fûrészek már 1964-ben, a
STIHL által kifejlesztett, antivibrációs
rendszerrel kerültek gyártásra. Ez kíméli
az erôt és védi az egészséget. 1976-ban a
STIHL piacra vitte az elsô, mind a mai
napig egyedülálló egykaros kezelésû
motoros fûrészét, a motorfunkciók biz-
tonságos és egyszerû kezelésének bizto-
sítására. 1982-ben a kétszeres csapágya-
zású kézvédô, mint kiváltó elem az auto-
matikus láncfék mûködtetésére, az erdé-
szeti munkát végzôk biztonságát növeli.

És már 1984-ben kitûnnek a STIHL mo-
toros fûrészek az oldalsó láncfeszítéssel,
melyek megakadályozzák, hogy a kéz
hozzáérjen az éles fûrészlánchoz. To-
vábbi biztonsági elôrelépést jelentett
1995-ben a hátsó kézi fogantyún mû-
ködtethetô QuickStop S-láncfék.

Az elsô motoros 
fûrész-katalizátor

A környezet, de a pénztárca kímélésére
is a STIHL 1970-ben kifejlesztette a
mennyiségszabályozású olajszivattyút a
takarékos adagolásra és 17 évvel ké-
sôbb a kopáscsökkentô és olajmegtaka-
rító Ematic-rendszert. 1988-ban a STIHL
cég bemutatta az elsô katalizátoros mo-
torfûrészt. Ez 80 százalékig csökkenti a
káros szénhidrogének mennyiségét a
kipufogógázban.

A motoros fûrészek súlyának állandó
csökkentése és az egyidejû teljesít-
ménynövelés magyarázza a STIHL cég
élenjáró funkcióját. 1968 óta az elektro-
nikus gyújtóberendezés gondoskodik
az állandó, energiadús gyújtószikra
képzôdésérôl és annak a hômérsékleti
ingadozásokkal és a nedvességgel
szembeni ellenállásáról. Az 1992-ben a
STIHL által bevezetett kompenzátor

40 éves a STIHL CONTRA

A motoros fûrész történelmi 
jelentôségû a mûszaki életben

A haladás állomásai a STIHL Contra és a
STIHL 036 QS között jelentôs innovációk,
mint például a STIHL antivibrációs rendszer
(egészen fent), az elektronikus gyújtóberende-
zés (fent középen) és az egykaros kezelés (fent) 

A STIHL Ematic-rendszer 50 százalékkal
csökkenti a lánckenôolaj-felhasználást (egé-
szen fent). A kompenzátor meghosszabbítja
a légszûrô tisztítási intervallumát (fent)
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megakadályozza az üzemanyag-keve-
rék dúsulását a szûrô fokozódó el-
szennyezôdésekor, és lényegesen meg-
hosszabbítja a tisztítási intervallumot. A
STIHL fixfúvókás porlasztók 1995 óta
vannak a piacon, feleslegessé téve a
porlasztó utánállítását. 

A mûszaki fejlesztésben
világelsô

1991-ben vezette be a STIHL cég az
ElastoStart indítófogantyút. Egy beépí-
tett gumielemmel fékezi az indítási
visszaütést. 1994-ben vezeti be a cég a
STIHL lánc-gyorsfeszítôt, amely lehetô-
vé teszi a szerszám nélküli láncfeszítést.

A STIHL márka 70 éve elsô helyet
vívott ki magának a fejlesztésben a
motoros fûrészek piacán. A 2000-es
év gépei sokszorosan biztonságosab-
bak és komfortosabbak, mint a 40 év-
vel ezelôttiek. Ezért fordul elô, hogy
ha egy régi erdészeti szakembert
megkérdeznek, hogy melyik a leghí-
resebb motoros fûrész, hosszabb gon-
dolkodás nélkül azt mondja: a STIHL
Contra. 

Egymás után jelennek meg az Erdôgazdaságok különféle ju-
bileumi ünnepségei kapcsán a helyi monográfiák. A kifeje-
zetten igényes kivitelû kiadványok legújabb kötete az „Erdô-
gazdálkodás a Mecsekben 1945–1995”. A szerkesztôk írják:

Volt egyszer egy könyv, amely a baranyai
erdôgazdálkodás 1945-tôl kezdôdô har-
minc évét mutatta be. A „Zöld könyv” a Me-
cseki Erdô- és Fafeldolgozó Gazdaság kia-
dásában látott napvilágot és több, mint
kétszáz oldalon részletesen beszámolt az
akkori idôk vállalatának tevékenységérôl,
eredményeirôl. Úgy gondoltuk, meg kell
emlékeznünk az azóta eltelt évtizedekrôl is
úgy, hogy a kezdeteket sem feledhetjük el.
Megpróbáltuk ötvözni a már megjelent do-
kumentumok egy részét a napjainkban
összeállított, visszatekintô kéziratokkal.

A kiadványok igazi haszna évtizedek múlva jelentkezik,
amikor feltételezhetô újabb jubileum kapcsán ismét össze-
foglalja az eltelt idôt valaki. És akkor csak le kell emelni a
polcról a múltat, mint ahogy ma is megtesszük, ha kíváncsiak
vagyunk rá. A mai jelent néhány év múlva amúgy is múlttá
oldja az emlékezés.

Ötven év emlékezés

BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ
TALÁLKOZÓ
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