PERSINFORMATIE STIHL
De perfecte combinatie met onze bosmaaiers
Dankzij het nieuwe draagsysteem STIHL ADVANCE XTREEm werkt u zonder krachten te verspillen

Puurs, 5 april 2018
Het ADVANCE X-TREEm draagsysteem werd speciaal ontworpen
voor

professioneel

gebruik

van

bosmaaiers

met

cirkelzaagbladen in de bosbouw en bij gemeentediensten. Deze
kwalitatieve gordel valt op door zijn uitstekende draagcomfort en
zijn eenvoudige gebruik. De gebruiker kan bijvoorbeeld de in de
lengte verstelbare rug aan zijn lengte aanpassen. Bovendien
past de nieuwe gordel zich dankzij de traploze lastverdeling
tussen heupen en schouders perfect aan het lichaam en de
bewegingen van de gebruiker aan. De rug en de gewrichten
worden daardoor ontlast zodat men ook gedurende lange tijd
kan werken zonder krachten te verspillen. Het luchtdoorlatende
materiaal en de open rugplaat garanderen een goede ventilatie.
De comforthaak maakt het eenvoudig om de bosmaaier vast te
haken en weer los te maken.

Foto’s
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Dit nieuwe draagstel past zich optimaal aan het lichaam en de
bewegingen van de gebruiker aan en spaart rug en gewrichten
dankzij de in de lengte verstelbare rug en de traploze
lastverdeling tussen heupen en schouders.
Foto: STIHL

Met het STIHL ADVANCE X-TREEm draagsysteem kunt u lang
werken zonder krachten te verspillen.
Foto: STIHL
Technische gegevens
Draagsysteem STIHL ADVANCE X-TREEm
Voor de modellen
FS 89 tot FS 560 (benzine) en FSA 90 (accu)

Vrijblijvende adviesprijs (euro)*:

129,00

Beschikbaar bij uw STIHL dealer.
* Prijs 21% BTW inbegrepen.

Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
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marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2016 met
14.920 medewerkers een wereldwijde omzet van 3,46 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van
STIHL kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
Martine De Permentier

John Bosmans

Andreas STIHL NV

Andreas STIHL NV

Veurtstraat 117

Veurtstraat 117

B-2870 Puurs

B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65

 +32(0)52 31 55 68

martine.de-permentier@stihl.be

 john.bosmans@stihl.be
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