narancs és

zöld

V

alóságos élô szabadtéri katalógust láthattak az Andreas Stihl
Kft. jubileumi rendezvényein az
érdeklôdôk. Négy helyszínen termékbemutatóval ünnepelte a STIHL cég
megalakulásának 75-ik évfordulóját és
a magyarországi leányvállalat 10. születésnapját. Kaposvár, Lakitelek, Tiszaújváros, Veszprém voltak a rendezvénysorozat helyszínei. A zárórendezvényt Budafokon élvezhette a termékek iránt érdeklôdôk apraja és
nagyja. Az erdôgazdálkodók huszonhárom motorfûrész-típussal, háromféle
motoros kaszával, négyféle aljnövényzet-tisztítóval és ötféle tisztítófûrésszel
és adapterrel ismerkedhettek. De választhattunk a benzinmotoros permetezôk, motoros sövényvágók, kultivátorok közül is, valamint a VIKING
elektromos és benzinmotoros fûnyí-

242

Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 7-8. szám (2001. július-augusztus)

rók, ráülôs fûnyírók, elektromos sövénynyírók, trimmerek és motoros kaszák, komposztálók, benzinmotoros
kapák is bemutatásra kerültek.
Akik részt vettek a bemutatón, a jellegzetes STIHL narancssárga színû gépek mellett láthatták a VIKING termékek
sajátos zöld színét is. Zubek Csilla területi képviselôtôl megtudtuk, hogy az eredetileg Ausztriában gyártott VIKING termékek gyártási és forgalmazási jogát a
STIHL cég 1993-ban kizárólagos joggal
megvásárolta. A termékbemutató célja
így nemcsak a STIHL termékek további
népszerûsítése volt, hanem a VIKING
gépcsalád bemutatása is. Megtudhattuk,
hogy az elsôsorban a kerti munkákhoz
való VIKING-eknek ugyanolyan kiterjedt szervízhálózatuk és kereskedelmi
egységük van, mint a STIHL termékeknek. A hagyományos fûnyírók mul-

csozó szettel is felszerelhetôk, így nem
szükséges a levágott füvet összegyûjteni.
Az apró növényi darabok közvetlen a talajra kerülnek, így a humusztartalmat növelik és a gyep vízháztartását is kedvezôen befolyásolja a talajba visszajuttatott
anyag. A komposztáló-aprítógépek elsôsorban a csemetekerti munkáknál tehetnek kiváló szolgálatot. Érdekességként
említette Zubek Csilla, hogy a mûanyag
borítások a Forma-1 légterelôivel azonos
mûanyagból készülnek, így rugalmasságuk miatt kevésbé sérülékenyek.
A bemutatókon nagy sikert arattak
az önjáró fûnyírók, melyeket a helyszíneken kipróbálhattak felnôttek és gyerekek egyaránt. Sokan annyira belejöttek a szemmel látható élvezetes gépvezetésbe, hogy le sem akartak szállni.
Megjegyzésemre, hogy egyeseket még
a tél is itt fogja érni, Csilla jelezte, hogy
akkor sincs nagy baj, mert van olyan típus, melyre hótoló lapot lehet szerelni.
A magyarországi kft. eredményes
bemutatót szervezett. Bogdán Lajos és
Fraknói Gyula mûszaki vezetôk hasznos tanácsokkal látták el az érdeklôdôket. Zubek Csilla, Horváth Árpád és
Nagy Krisztián területi képviselôk a
márkakereskedôi hálózat vezetôivel
közösen tárgyalhatták meg a termékforgalmazás legfontosabb teendôit.
A tíz éve ismét Erdészeti Lapok címen
megjelenô újságunk további sok sikert
kíván az Andreas STIHL Kft.-nek, annál is
inkább, mert mint reklámhordozó, kitüntetett bizalmát élvezheti a motorfûrészeirôl világhírûvé vált cégnek.
Pápai Gábor
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