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In dit nummer:

Het nieuwe Dual Power-batterijsysteem:
nog krachtiger en nog meer capaciteit.
DE NIEUWE E-PARK FRONTMAAIER
OP ACCU.
DE ONGEËVENAARDE VILLA AAN EEN
INTERESSANTE PRIJS.

Dual Power
500 Synchronized

de nieuwe en nog betere
manier om het energieverbruik
te beheren.

Vraag uw
dealer om
de testmachine
en overtuig
uzelf!

www.stiga.nl

STIGA Autoclip: de maairobot voor het
grote gemak.
Tuintractoren met krachtige motoren.
Handgereedschap op accu met 24V,
48V, 80V & Dual Power.

Slimmer
t
omgaan me
energie en
vermogen.

voorjaarsmagazine

Dual Power

Vraag uw
dealer om
de testmachine
en overtuig
uzelf!
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500 Synchronized

de nieuwe en nog betere
manier om het energieverbruik
te beheren.

Dual Power

Twinclip
SMARTER
ENERGY USAGE

VARIABELE
RIJSNELHEID
De eerste gazonmaaier met digitaal
1,54”-scherm

€ 899,-

Een uniek mes met dubbel snijsysteem
zorgt dat het gras in één beweging 2 keer
gemaaid wordt, dit vraagt minder energie
en geeft een mooier maairesultaat. Uitgerust met splinternieuwe grasopvangbak
die u met één hand zonder moeite in de
machine plaatst. De duwboom is zeer
eenvoudig op te klappen.
De Twinclip is leverbaar in 8 uitvoeringen,
ook met het elektrische Instart-systeem
van Briggs & Stratton.
Optioneel elektrisch
startsysteem, druk op
de knop en uw machine is startklaar.
Leverbaar in
8 uitvoeringen vanaf

€ 579,Turbo Power 50 SB
Combi 50 SQ D AE

Dit is dé revolutie in grasmaaien. Maaien met twee accu’s van
48 V. machine met of zonder wielaandrijving en de kracht van
een benzinemaaier. Niet dat lastige elektriciteitssnoer, maar de
wendbaarheid van een benzinemaaier. U kunt uw gras opvangen,
uitwerpen of verhakselen (mulchen). Nu standaard met traploze
snelheidsregeling. Er is al een Dual Power accumaaier met
maaibreedte van 43 cm vanaf

€ 599,-

Twinclip 50 SQ DAE

De Twinclip-uitvoering met
Dual Power-systeem met een
capaciteit 700 m² met twee
batterijen. Geleverd met 4
Li-Ion batterijen met 5 Ah, dus
een capaciteit van 1400 m².
Twee acculaders inbegrepen
van € 1399,- voor.

€ 1199,Multiclip 47 S DAE

De eerste gazonmaaier met digitaal
1,54”-scherm

Multiclip 47 S DAE
De multiclip-uitvoering
met een capaciteit van
500 m². Twee 48V Li-Ion
accu’s van 4 Ah en oplader inbegrepen.

€ 799,-

Eigenlijk voor professionals. Degelijk
aluminium chassis met 48 cm werkbreedte.
De Briggs&Stratton 625 E topkwaliteit
motor laat niets te wensen over.
Ook leverbaar in 51 cm met
B&S 750 EXi DOV motor.

20 jaar garantie
op aluminium
chassis
Van € 699,- voor

€ 599,Combi SLM 4048 AE
48 Volt accumaaier met een maaibreedte
van 38 cm in Combi-uitvoering. U kunt
zowel opvangen als het gras verhakselen.
48V Li-Ion accu met 5 Ah en acculader
inbegrepen.

48V PowerPack

Stiga Cordless 48V System

Van € 449,- voor

€ 389,-

Combi 48 SQB

Een zeer populaire machine uit de Stiga
serie. Hij heeft eigenlijk alles wat een
grasmaaier moet hebben. Krachtige
Briggs&Stratton motor en grote lichtlopende
wielen met achterwielaandrijving, grote
grasopvangbak, Combi 4-in-1 maaisysteem
en een maaibreedte van 46 cm om meters
te maken. Maaihoogte met 1 hendel te
verstellen in 6 standen.

Van € 499,- voor

€ 399,-
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NIEUW: de Stiga E-Park
De Stiga E-Park, het antwoord
van STIGA op de steeds grotere
vraag naar milieubewust tuinieren.
Batterijaangedreven, geluidloos,
maar met dezelfde voordelen als
een met brandstof aangedreven
Park frontmaaier.
U bent dus in alle opzichten goed
bezig. U kunt zelfs anderhalf
uur maaien met één laadbeurt.
De Lithium-ion accu heeft een
vermogen van 48V 90 Ah.

Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en met inruil van uw oude zitmaaier.

De Stiga Park is zeer betrouwbaar
en de traploze snelheidsregeling
(hydrostaat) is uiterst comfortabel.
De maaihoogte kan eenvoudig
ingesteld worden zonder dat u van
de machine hoeft af te stappen.
De Stiga Park is in verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar.

De uitgebreide Park serie is leverbaar met
diverse motoren en maaibreedtes.
U kunt kiezen uit motoren van 12,5 pk tot
27 pk (bij 3600 TPM) met 1 of
2 cilinders en uit maaibreedten van 85 cm
tot 125 cm. U kunt de Park ook uitbreiden
met extra accessoires om in de winter
te kunnen sneeuw schuiven of vegen,
allemaal eenvoudig om te bouwen zonder
gereedschap dankzij het RAC systeem.
Park 740 PWX is uitgerust met 18 pk
2 cilinder Briggs & Stratton Vanguard
Pro motor en vierwielaandrijving, ook
hydraulische stuurbekrachtiging is standaard
op dit model.
Park 340 PX met B&S Intek 4155 motor,
vierwielaandrijving en hydraulische
stuurbekrachtiging.
Park 420P met 1 cilinder Briggs &
Stratton Intek 4155 motor en hydraulische
stuurbekrachtiging.
Park 740 PWX - 4WD
van € 7590,- voor
exclusief maaidek naar keuze.
Park 340 PX - 4WD
van € 5.390,- voor
exclusief maaidek naar keuze.
Park 420P
van € 4490,- voor
exclusief maaidek naar keuze.
Park Multiclip Combi 95 cm
maaidek vanaf

€ 7.090,€ 4.890,€ 3.990,€ 719,-
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Stiga Villa

De Stiga Villa is zeer gebruiksvriendelijk maar
ook snel, handig en maait met een zeer mooi
resultaat. De combinatie Villa met multiclip
maaisysteem is ideaal voor de veeleisende
tuinier. Mede daarom is de Stiga Villa met recht
de meest verkochte zitmaaier in de Benelux.
Leverbaar in 3 uitvoeringen en 2 maaibreedten.

De Villa 12 met 5 versnellingen en 12,5 pk
(bij 3600 TPM). Van € 2.490,- voor

€ 2.190,-

De Villa 14 HST met hydrostatische
aandrijving en 13,5 pk motor (3600 TPM).
Van € 3.290.- voor

€ 2.790,-

De Villa 16 HST met 15,5 pk motor
(3600 TPM) en hydrostatische aandrijving.
Van € 3.390,- voor

Multiclip staat voor
3 dingen tegelijk doen:
maaien, verhakselen en
natuurlijk bemesten van
het gazon. Resultaat: een
schitterend groen en gezond
gazon zonder moeite.

€ 3.090,-

Machines zijn exclusief maaidek.
Er is al een Villa Combi-maaidek 85 cm vanaf € 539,-

Stiga Park

De Park 120/200 serie heeft het formaat van de
Villa en de stuureigenschappen van de Park.
Maaibreedten 85 of 95 cm.
Vanaf

€ 2.690,-

De Park 120 en 220 zijn
geschikt voor het Quick
Flip maaidek, dat op zeer
eenvoudige wijze kan
worden gekanteld.

QUICK

FLIP
Vermelde prijzen zijn exclusief maaidek
en met inruil van uw oude zitmaaier. Er is
al een compleet Park Combi QF maaidek
met een maaibreedte van 85 cm voor

€ 619,-

Autoclip M serie, de compacte en lichtgewicht
krachtpatser voor de kleinere tuin tot 750 m2

De STIGA Autoclip M Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers om
gazon van kleinere tuinen tot 750 m2 op de meest eenvoudige manier perfect te
onderhouden.

Gebouwd met oog voor flexibiliteit, want met deze robotmaaiers kunt u namelijk
eenvoudig wisselen tussen de manuele of automatische modus.
Makkelijk te installeren, alles wat je nodig hebt voor de installatie is inbegrepen:
laadstation, begrenzingsdraad, bevestigingspinnen, connectoren en een praktische
installatiegids.
Makkelijk te gebruiken, programmeren en bedienen. Kies voor de manuele modus,
druk op de START knop en de robot is klaar om te maaien.
Of download gratis de STIGA Autoclip Remote App, maak verbinding via
Bluetooth en programmeer in de automatische modus de werksessies van de
Autoclip M Series robot met uw smartphone of tablet.

Robotgemak is er al vanaf € 899,Voor de tuin van 1.100 m2 tot max. 2.000 m2

Autoclip 200, licht en compact. Communiceert via
Bluetooth met uw Autoclip
De Autoclip 200 Series is een reeks compacte
en lichte robotmaaiers, ontwikkeld om tuinieren
makkelijker te maken. Uitgerust met superieure
batterijcapaciteit om onafhankelijk en efficiënt te
werken op oppervlakken tot 2000 m2. Zo heeft u de
tuin vaker vrij om er gezellig in te vertoeven.
Dankzij de Bluetooth verbinding kunt u via de
Autoclip Remote App deze robot controleren en
besturen. Dus laat een Autoclip het harde werk
doen en geniet van extra vrije tijd en steeds een tuin
op zijn best.

Voor de tuin van 2.000 m2 tot max. 5.000 m2

STIGA Autoclip robotmaaiers

Voor de tuin van 300 m2 tot max. 750 m2

Autoclip 500, bepaal zelf via GPS* waar en wanneer
uw gazon gemaaid wordt.
De Autoclip 500 robotmaaiers zijn gemaakt om te
presteren en blijven presteren. Geschikt voor grote
oppervlakken van 2000 tot 5000 m2,ondermeer dankzij
de krachtige Li-Ion accu, de zuinige inductiemotoren,
slimme virtuele verdeling van het gazon via GPS en de
grotere wielen met extra gripprofiel voor uitstekende
prestaties op hellend terrein. Met de touchscreen display
kunt u makkelijk de instellingen controleren en aanpassen
en met de Bluetooth technologie krijgt u nog veel meer
mogelijkheden via smartphone of tablet. Daarnaast
kunt u dankzij de geavanceerde GPS Connect module
(*op Autoclip 530 & 550 SG) de werking van de robot
controleren en sturen vanop afstand via de Autoclip
Remote App, ongeacht waar u zich bevindt. Eveneens
kunnen zones waar de robot niet hoeft te maaien, worden
uitgesloten van de maaisessie dankzij de Zone Cut
Optimization.

voorjaarsmagazine
SMT 226
Multi-Tool 2-takt

Heggenschaar SHP 60
Om alles zo net en verzorgd mogelijk te houden, is Stiga’s
assortiment heggenscharen met 2-takt benzinemotor de perfecte
keuze. Verbazingwekkend handig en comfortabel dankzij het antivibratiesysteem, dat trillingen dempt voor aangenaam tuinieren.
Uitgerust met dubbele, draaibare handgrepen voor uitstekende
beweegbaarheid en veiligheid en scherpe dubbelzijdige messen
voor een voortreffelijk snoeiresultaat van uw heggen.
		
Van € 229,- voor

€ 199,-

Dat is handig! Eén
machine met
5 mogelijkheden: voor
alle seizoenen en klussen
in de tuin de juiste
machine. Wat kunt u
er mee? Graskanten
trimmen, heggen
knippen, snoeien,
onkruid en hoog gras
maaien en op hoogte
snoeien.
De motor is een 25,4 cc
2-takt en de
draagriem is inclusief.
Van € 319,- voor

€ 279,Verticuteermachine SV 415 E
Met de Stiga SV 415 E kunt u zowel verticuteren
als beluchten. De machine heeft een 1500 W
elektromotor en de werkdiepte is met 1 knop
centraal te verstellen. De opvangbak van
50 liter is inclusief. Wordt standaard
geleverd met verticuteeras met vaste
messen en een beluchtingsset.
Van € 219,- voor

€ 169,-

STIGA Veegmachines met of zonder benzinemotor aangedreven.
Accessoires voor motor aangedreven
veegmachines optioneel leverbaar:

Veegmachines met benzinemotor voor alle veegklussen en uitermate
geschikt om in de winter sneeuw te ruimen. Leverbaar met een werkbreedte
van 60 of 80 cm. Optie bij de veegmachines zijn de opvangbak en de
sneewschuif. De machines zijn uitgerust met 6 versnellingen vooruit en 2
achteruit. De motor is een 4,4 kW 4 takt benzinemotor.

SWS 600 G
Sneeuwschuif Opvangbak

€ 699,- SWS 800 G € 799,Handveegmachines

Met een geduwde veegmachine kan
je stof en vuil opvegen van harde en
betonoppervlakken zoals opritten,
paden, patio’s, parkeerterreinen, ...
Het afval en de bladeren worden
verzameld in het vuilreservoir dat
gemakkelijk kan geleegd woren.
Deze manuele vegers zijn NIET
uitgerust met een motor. Er zijn 3
types beschikbaar, vanaf

€ 199,-

De STIGA TORNADO serie
Machines met zij-uitworp en standaard
met mulching plug. De Tornado is
ontworpen voor ruw terrein en u kunt
er ook uw gazon mee maaien. De
nieuwe Tornado 6108 tot Pro 9118
serie is extra zwaar uitgerust met een
robuust maaidek van 108 of 118 cm
maaibreedte, degelijk stuursysteem
en gietijzeren vooras. De handige
hydrostatische transmissie en de 2
cilinder motoren van Briggs & Stratton
of Kawasaki zullen u overtuigen van
de kwaliteit. Er is al een Stiga Tornado
2098 met een maaibreedte van 98
cm en 5 versnellingen met een 13 pk
motor
(bij 3600 TPM).
Van € 1.849,- voor

€ 1.549,-

Tornado 3098 H afgebeeld

De STIGA ESTATE serie

5102 HW afgebeeld

Estate 4092H - 5102HW - 6102HW

Deze robuust uitgevoerde Estate modellen hebben een nieuwe front
gekregen met geavanceerde LED koplampen en een verbeterde
luchttoevoer voor de beste motorprestaties. De Estate 4092H en 5102HW
met respectievelijk 92 en 102 cm maaibreedte. De 5102 HW is uitgerust
met de betrouwbare Kawasaki FS481 2-cilinder motor.
De Estate 6102HW is een topmodel uit de Stiga serie met 102 cm
maaibreedte en een grasopvangbak van 300 liter. De krachtige 2-cilinder
Briggs & Stratton 7220 Intek series motor levert 22 pk (bij 3600 tpm) en zal
in combinatie met de hydrostatische aandrijving een perfecte keuze zijn.
Er is al een Estate tractor met 92 cm
maaidek vanaf

€ 2.990,-

Estate 3084H/
3098H/3398HW

Estate 2084 afgebeeld

Stiga tuintractoren zijn de absolute top in hun klasse, ze staan bekend
om perfecte grasopvang in de moeilijkste omstandigheden. Het 84 of 98
cm breed maaidek zorgt ervoor dat u snel klaar bent. U kunt zelfs kiezen
tussen gras opvangen of verhakselen en verspreiden over het gazon, beter voor uzelf en het milieu. De Estate 3084 H is uitgerust met een Briggs
& Stratton 3130 motor (13,5 pk bij 3600 TPM) en de Estate 3098 H zelfs
met een zware Briggs & Stratton 4165 motor (16,5 pk bij 3600 TPM)
Er is al een Estate 2084 met
5 versnellingen van € 2690,Estate 3084 H van € 2.990,Eatate 3398 HW met 2 cil. Intek 7200.
Maaibreedte 98 cm van 3.690.—voor

€ 2.390,€ 2.690,€ 3.390,-

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier.

24V 48
De Stiga Accurange, power zonder

Gebruik de accu en lader van uw huidige Stiga tuinmachine voor ande

24 Volt 4 Ah

48 Volt 2,5 of 5 Ah

Bij het 24Volt
gamma zijn de
krachtige accu en
lader inbegrepen
in de prijs!
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1. SHT 24 AE accu heggenschaar inclusief 24 volt 4 Ah
Li-ion accu en lader voor € 169,2. SGT 24 AE accu trimmer inclusief 24 volt 4 Ah
Li-ion accu en lader voor € 169,3. SMT 24 AE Multitool (Snoeizaag en Heggenschaar)
incl. 24 volt 4Ah Li-ion accu en lader voor € 239,-

1. 48V Bladblazer-/zuiger € 139,(prijs is zonder accu en lader)
2. 48V Bosmaaier € 199,(prijs is zonder accu en lader)
3. 48V Multitool - Heggenschaar en
hoogsnoeier € 199,(prijs is zonder accu en lader)
4. 48V Heggenschaar
met 56 cm blad € 99,(prijs is zonder accu en lader)
5. 48V Trimmer € 119,(prijs is zonder accu en lader)
6. 48V Grasmaaier SLM 4048 AE
inclusief accu en lader € 389,7. Losse accu 48V 2,5Ah € 149,Losse accu 48V 5Ah € 199,8. Losse standaardlader € 49,Losse snellader € 99,-

8V 80V
snoer en direct overal te gebruiken

ere Stiga tuinmachines met hetzelfde voltage en bespaar zo veel geld!
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80 Volt 5 Ah
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Maaien - bladblazen - zagen - de
haag knippen - snoeien op hoogte
- de kanten trimmen met één en
dezelfde batterij met een capaciteit
van 2,5 Ah, 4 Ah of 5,0 Ah.
De grote voordelen zijn: u heeft geen
benzine nodig, u bent veel mobieler
omdat u niet gebonden bent aan een
stroomkabel, minder geluid en geen
uitstoot van uitlaatgassen. Kortom
handig, krachtig en beter voor u en
het milieu !

1. SHT 80 AE Heggenschaar 80 Volt
exclusief accu en lader € 259,2. SAB 80 AE Axiaal bladblazer 80 Volt
exclusief accu en lader € 219,3. SBC 80 AE Trimmer 80 Volt
exclusief accu en lader € 269,4. SBC 80D AE bosmaaier 80 Volt
exclusief accu en lader € 299,5. Combi 48 S AE voor €749,6. SBT 2580 AE Accu 80V 2,5 Ah €229,7. SFC 80 AE Snellader € 99,8. Batterijharnas voor accu 4 of 5 Ah.
Voor alle 80V handgedragen tuingereedschap € 89,-

Het nieuwe STIGA 500 Synchronized
zet de nieuwe standaard

GESCHIKT VOOR
ZWAARDERE GAZONMAAIERS.
Dus zelfs voor Twinclip 50, Multiclip
Pro 50 en Combi 55 modellen

COMBI 55 SQ DAE
geleverd met 4 batterijen van 5 Ah
capaciteit van 1500 m²
COMBI 50 SQ DAE
2 batterijen x 4,0 Ah
capaciteit van 650 m²
COMBI 43 SQ DAE
2 batterijen x 4,0 Ah
capaciteit van 550 m²
COMBI 43 Q DAE
1 x 2,0 Ah + 1 x 4,0 Ah batterij
capaciteit van 400 m²

VERSCHILLENDE
BATTERIJCAPACITEITEN.
Kies uit grasmaaiers met twee batterijen met elk 4 of 5 Ah vermogen.

MULTICLIP PRO 50 SX DAE
2 batterijen x 5,0 Ah
capaciteit van 1100 m²

ELEKTRISCHE TRANSMISSIE
Standaard met snelheidsvariator op
modellen met wielaandrijving, voor
meer gebruikscomfort.

TWINCLIP 50 SQ DAE
geleverd met 4 batterijen van 5 Ah
capaciteit van 1400 m²

MULTICLIP 50 SX DAE
2 batterijen x 4,0 Ah
capaciteit van 850 m²
MULTICLIP 47 S DAE
2 batterijen x 4,0 Ah
capaciteit van 800 m²

De eerste gazonmaaiers met een
digitaal 1,54”-scherm

Kijk voor alle informatie op www.stiga.nl of ga langs bij uw dealer.

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/03/2019 t/m 31/08/2019 en inclusief 21% BTW.
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

