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Az ANDREAS
STIHL AG &
Co., a STIHL-

csoport anyavállalata, mely a németor-
szági Waiblingenben található, 2001. jú-
nius 22-én ünnepelte alapításának 75.
évfordulóját.

Ma már világszerte mûködô STHIL-
csoport csírasejtje egy kétfôs üzem volt,
amit Andreas Stihl alapított egy kis stutt-
garti mûhelyben, 1926-ban. Ma már Né-
metországban, Brazíliában, az Amerikai
Egyesült Államokban, Svájcban, Kíná-
ban és Ausztriában lévô gyártóüzemek-
kel, valamint kiegészítô forgalmazó tár-
saságokkal mûködik a világ 24 országá-
ban. A 2000. üzleti évben a STIHL-cso-
port forgalma 2,76 milliárd német márka
volt, ennek 86%-át külföldön érte el.

Az anyavállalat 1,2 milliárd német
márkát forgalmazott. Jelenleg világszerte
6800 munkatársat foglalkoztat. Kutatással
és fejlesztéssel sikerült a STHIL-nek az
ágazatban olyan technikai csúcshelyzetet
elérni, hogy korszerû, versenydöntô mi-
nôségû termékeket vigyen a piacra. A
szervizt nyújtó szakkereskedelmen ke-
resztül történô értékesítés a mûszakilag
kiváló minôségû termékek számára min-
dig kitûnô ügyfélszolgálatot biztosít.

A vállalat négy évtizeddel ezelôtt, tehát
1960-ban – az évre vetítve – 25 000 moto-
ros egységet (motoros fûrészeket és mo-
toros készülékeket) adott el, 1970-ben
már 310 000 db-ot, 1980-ban pedig meg-
haladták a milliós határt, és a 2000. mil-

lenniumi évben
már messze 3 millió
fölé emelkedtek. A
jelentôs forgalom-
növekedés magas
követelményeket
támasztott a terme-
léssel és az értéke-
sítéssel foglalko-
zókkal szemben.

10 éves az
Andreas

Stihl Keres-
kedelmi

Kft.
1991. szeptember
6-án alapította az
Andreas Stihl AG &
Co. az Andreas Stihl
Kereskedelmi Kft.-
t, magyarországi le-
ányvállalatát.

Ma már 232 Stihl
márkakereskedô és
142 márkaszerviz
biztosítja felhasz-
nálóinak a minôségi kereskedelmi és
szervizellátást, amelyek garantált, teljes
körû alkatrészellátással párosulnak.

A 14 munkatárssal alapított Andreas
Stihl Kft. 1991. évi 102 millió Ft-os forgal-
ma 2000. évben 2206 millió Ft-ra nôtt,
amelyet 18 munkatárs valósított meg.

Az 1991. évben eladott 3620 Stihl
mezôgazdasági, erdészeti és kerti gé-
pek darabszáma 28 650-re emelkedett a
2000. évben.

A Stihl cég 2001. évben 1200 millió
Ft-os, zöldmezôs beruházás keretében
raktár- és irodakomplexumot épít.

A STIHL alapításának 
75. évfordulóját ünnepli


