PERSINFORMATIE STIHL
Gouden medaille voor de STIHL MS 500i
Op beurs Demopark in Eisenach

Puurs, 9 mei 2019
Een jury van gerenommeerde specialisten beloonde in het kader van
de wedstrijd voor Nieuwigheden, georganiseerd ter gelegenheid van
de tweejaarlijkse beurs Demopark in Eisenach, innovaties en
verbeteringen in de groensector. Dit jaar won de STIHL MS 500i één
van de felbegeerde gouden medailles. De MS 500i is de eerste
kettingzaag

ter

wereld

met

elektronisch

gestuurde

brandstofinjectie. Sommige componenten zoals de carburator of de
ontstekingsmodule zijn daarom niet langer nodig. Deze bosbouwzaag
voor professionele gebruikers heeft een indrukwekkende acceleratie
en levert topprestaties bij een bijzonder laag gewicht. De
motoreenheid weegt slechts 6,2 kg. Deze eigenschappen zijn de
motivatie achter de keuze van de jury van specialisten, samengesteld
uit de redacteurs van de vaktijdschriften Agrartechnik, BI-GaLaBau,
Greenkeepers Journal en Kommunaltechnik Lohnunternehmen. De
kettingzaag, die na een lange wachttijd eindelijk beschikbaar is op de
markt, maakte dus een uitstekende beurt en sleepte de mooiste prijs
in de wacht. De prijzen worden uitgereikt op 23 juni bij de opening
van de beurs Demopark in Eisenach.
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Over STIHL
De STIHL Groep, met maatschappelijke zetel in Waiblingen in Duitsland, ontwikkelt,
produceert en verkoopt tuinmachines en bos- en natuurbeheeruitrusting. En dat voor
verschillende doelgroepen. Van landschapsonderhoud over de bouwsector tot
particuliere gebruikers. Sinds 1971 is STIHL bovendien het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. Al deze producten worden via de vakhandel aangeboden.
Via 37 eigen distributie- en marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en
meer dan 45.000 vakhandels in ruim 160 landen.
Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kan u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl
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