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STIHL. Новосъздадени продукти за професионални изисквания.
Нещата винаги имат само стойността, която им се придава.                                                                                                                                         

Когато прочетох тази мисъл на поета Жан Баптист Молиер, неволно 

помислих за нашите продукти STIHL. Какво всъщност придава стой-

ност на нашите уреди? Отговорът е многопластов. Тъй като тяхната 

истинска стойност не може да се определи само с времето за разра-

ботката им или с производствените мощности, с цената или ползата. 

И Вие като потребител придавате висока стойност на нашите уреди 

чрез обвързаността Ви с марката STIHL, Вашето доверие в качеството 

на нашите продукти и Вашата гордост от работата Ви с уредите 

STIHL. Т.е. стойността е въпрос на гледна точка. Нека се вгледаме по-

внимателно в нея.  

 

Докато обикаляме и разглеждаме фирмата например. В процеса на 

разработване на машините нашите инженери обръщат най-голямо 

внимание на иновационните идеи, така че продуктите STIHL да облек-

чават работата Ви сред природата. В нашия отдел за тестване уредите 

STIHL трябва чрез издържане на тежки изпитания да докажат, че 

действително заслужават да носят доброто име на STIHL и могат да 

задоволят изискванията на професионалистите по отношение на 

мощност, разходи и комфортно обслужване и управление. В произ-

водството едва ли има нещо по-ценно за постигане първокласното ка-

чество на  продуктите ни от опита и съзнанието за качество на сътруд-

ниците на STIHL. Благодарение на тяхното ноу-хау се реализира 

високата степен на собствено производство. Затова ние сме единст-

веният производител на моторни триони в света, който произвежда 

сам своите вериги, шини и водещи колела на специални машини,  

които от своя страна също са разработени и произведени от нас.       

Голям дял в стойността на нашите продукти STIHL имат и дилърите на 

STIHL. Тъй като техните специализирани знания и близостта им до 

Вас са безценни. Но дали иновациите, опитът, качеството и личното 

сервизно обслужване формират пълната стойност на уредите STIHL? 

 

В края на краищата стойността на нашите уреди STIHL се определя и 

от Вашата оценка: като взискателен потребител на STIHL Вие искате 

най-доброто за поддръжка и запазване на природата - първокласен 

уред за професионална работа на място, което има голямо значение 

за Вас и заслужава максимални грижи. Т.е. Вашето желание за висо-

кокачествен продукт, Вашето въодушевление за работа и Вашата гор-

дост от резултата са тези, които правят нашите продукти STIHL толко-

ва ценни.                      

 

Затова радвайте се на разнообразните нови продукти в каталога на 

STIHL за 2010 година.

 

Ваш 

 

 

 

 

Ханс Петер Щил

Председател на надзорния съвет на STIHL AG

Сертификатни марки и общи указания

Общи указания

1.  С излизането на този каталог всички досегашни  

каталози губят валидността си.

2.  Данни или изображения от този каталог не  

могат да бъдат правно основание за предявяване 

на претенции. Запазваме си правото на промени 

по отношение на техниката, формата и оборудва-

нето.

3.  Оригиналните моторни триони и уреди на STIHL 

се разпознават по цветовата комбинация  

оранжево/сиво.

4.  Този каталог и всички негови части са под  

защита на авторското право. Всички права запа-

зени - особено правото на копиране, превод и 

обработка посредством електронни системи.

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
бул. „Ботевградско шосе“ № 431
1839 София
e-mail: info@stihl.bg
www.stihl.bg

Изделията на STIHL се изпитват редовно от местни и чуждестранни институции.

Ние се подлагаме на тези проверки, тъй като ги разглеждаме като продължение на нашите 

собствени тестови програми. Ние отдаваме голямо значение на оценката на тези неутрални 

служби – не на последно място в интерес на нашите клиенти. С присъждането на своята сер-

тификатна марка институциите потвърждават високия стандарт на качеството и образцовата 

техника на продуктите STIHL.

Допълнителни данни за изпълнението на Директива 2002/44/EG (вибрации) ще намерите на 

www.stihl.com/vib.

Информация за изпълнение на наредбата REACH (ЕС) № 1907/2006 ще намерите  

на www.stihl.com/reach.

Обяснение на сертификатните марки:

„CE марка“ на „Communauté Européenne” (френски: „Европейска общност”). Продавани-

те на пазара продукти STIHL са в съответствие с всички влезли в сила европейски  

наредби.

Доброволно тестване на продукта за „изпитана сигурност” – потвърдено от призната 

контролна служба. Посредством сертификата GS може да се определи, коя е службата, 

провела теста.

Сертификатна марка на Немското дружество за селско стопанство. Независима,  

почетна комисия определя критериите за тестване и стандартите за оценка и взима 

решение за присъждане на сертификатната марка. Обикновено тестването на  

продуктите (SignumTest) продължава от 6 до 12 месеца. Резултатите от проведените 

тестове можете да намерите на www.dlg-test.de.

Сертификатна марка на Немското дружество за селско стопанство (DLG), която понас-

тоящем е заменена от сертификатната марка DLG SignumTest.

Надзорната служба за горска работа и горска техника присъжда сертификатната марка 

„KWF-потребителна стойност“ на горско-технически работни средства (също и за хоби- 

и полупрофесионални уреди), които отговарят на всички изисквания по отношение на 

рентабилност, безопасна работа, ергономичност и съвместимост с околната среда.  

Резултатите от проведените тестове можете да намерите на www.kwf-online.dе.

Тази сертификатна марка (RAL-ZU 48) се присъжда от RAL (Немски институт за конт-

рол и обозначение на качеството) на биологично бързоразградими масла за веригите 

на моторните триони. Маслата, маркирани с марката „Син ангел“, са опазваща околната 

среда алтернатива на традиционните продукти. Състоят се предимно от масло от рапица 

или цвекло и са добре биологично разградими като по този начин се избягват тежките 

алкилати, старите масла и екотоксикологичните критични вещества.

Тази сертификатна марка (RAL-UZ 129) се присъжда от RAL (Немски институт за конт-

рол и обозначение на качеството) на градински уреди, отличаващи се с тих режим на 

работа и минимално отделяне на вредни емисии, които по този начин опазват околната 

среда и здравето на хората особено в райони с наложени ограничения на шума.  

Допълнителна информация можете да намерите на www.blauer-engel.de.

Въведената през 1992 година схема за екомаркировка се поддържа от Европейската 

комисия, всички държави-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство 

(ЕИП). „Цветето“, емблемата на екомаркировката, се присъжда на екологични продукти 

с високо качество - което се контролира от независими национални институции на  

отделните страни-членки. Допълнителна информация можете да намерите на  

www.eco-label.com.

Всички обувки и облекла, изработени от материята GORE-TEX® имат гаранция за вечна 

непромокаемост, те не пропускат вятър и са дишащи (Guaranteed to Keep You Dry™ ). 

Продуктите, носещи етикет със знака Oeko-Tex® са тествани и сертифицирани по Oeko-

Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 е световна унифицирана система за тестване и 

сертифициране на непреработени текстилни материали, както и на междинни и крайни 

продукти от всички етапи на производство. Тестовете за вредни вещества включват  

вещества, които са забранени или контролирани от закона, както и химикали, за които 

се знае, че са опасни за здравето.
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