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STIGA TITAN
De Stiga Titan is een werktuigdrager voor
4 seizoenen met diverse toepassingen.
De Stiga Titan is leverbaar met Yanmar
dieselmotor met 26 of 32 pk, met of
zonder cabine. De machine is uitgerust
met 4-wielaandrijving en hydrostatische
transmissie.
Als maaimachine kan de Stiga Titan
uitgevoerd worden met 132 of 155 cm
maaibreedte. Verder kan de machine
worden uitgerust met een veegborstel,
sneeuwschuif, sneeuwblazer, strooimachine
en klepelmaaier.
Een onkruidbrander hoort ook tot de
mogelijkheden.
Voor meer info kijk ook op www.stiga.nl
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Nu ook leverbaar
met onkruidbrander

STIGA PARK PRO
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
maaibreedtes van 85 cm tot 125 cm. U kunt de Park ook uitbreiden met extra accessoires om
in de winter te kunnen sneeuwschuiven of vegen, allemaal eenvoudig om te bouwen zonder
gereedschap dankzij het RAC snelkoppelingssysteem.
De Park PRO 340IX is uitgerust met 18 pk 2 cilinder B&S Vanguard en met vierwielaandrijving.
De Park PRO series is ook leverbaar met een Honda motor van 25 pk of B&S PRO Intek 8270
motor en besturing d.m.v. hydraulische cilinder. Hydrostatische transmissie is standaard op alle
Park PRO modellen.
De Multiclip mulching maaidekken in de breedte
van 110 en 125 zijn uitgerust met het unieke
Quick Flip systeem waardoor u het maaidek in een
oogwenk kunt kantelen voor onderhoud of reinigen.
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STIGA TWINCLIP PRO SERIE
Stiga Twinclip Pro serie standaard met Honda GXV 160
motor en messtop (BBC). De Twinclip serie staat bekend
om zijn ongekende maai- en opvangcapaciteit. Zelfs in
de moeilijkste omstandigheden zorgt het gepatenteerde
Twinclip mes dat alles wordt opgevangen. De Twinclip
55 SH BBC heeft standaard aluminium wielen en een
gegalvaniseerd maaidek. Stiga is er in geslaagd het
gewicht laag te houden waardoor de machine gemakkelijk
te manoeuvreren is. De Twinclip 55 S-R H BBC Roller
heeft een achterroller met aandrijving en zorgt voor het
prachtige baneneffect op het gazon. De uitstekende
grasopvang en het lage gewicht maken de Twinclip roller
erg populair.
De Twinclip 55SH BBC is er al voor
inclusief BTW

€ 1099,-
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STIGA VEEGMACHINES
Veegmachines met
benzinemotor
SWS 600 G/SWS 800 G
Veegmachines 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 4,1 kW 4takt benzinemotor.

SWS 600 G

€ 699,-

SWS 800 G

€ 799,-

inclusief BTW

inclusief BTW

Accessoires veegmachines
optioneel leverbaar :

Sneeuwschuif

Opvangbak

STIGA ZERO TURN

Eigenlijk betekent zero turn geen draaicirkel, dat komt omdat
de machine om z’n as kan draaien. De besturing is met sticks
en daardoor kunt u zeer snel rijden en heel gemakkelijk rond
obstakels manoeuvreren. De Zero Turn machines zijn degelijk
gebouwd op een robuust frame en uitgevoerd met een zwaar
maaidek. De krachtige 2 cilinder motor en de hydrostatische
aandrijving maken de Zero Turn uitermate geschikt voor grote
ruwe terreinen waar snelheid belangrijk is.
Zero Turn 5132 vanaf

€ 5.990,-

inclusief BTW met een maaibreedte van 132 cm

STIGA TORNADO 6118HW
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
zijn extra zwaar uitgerust met een robuust maaidek van 108 of
118 cm maaibreedte en degelijk stuursysteem.

De degelijke hydrostatische transmissie en
de 2 cilinder motoren van Briggs & Stratton
of Kawasaki zullen u overtuigen van de
kwaliteit.
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STIGA BOSMAAIERS

Om alles zo net en verzorgd mogelijk te houden, is Stiga’s
2-takt benzinemotor assortiment bosmaaiers de perfecte
keuze. Verbazingwekkend handig en comfortabel dankzij het
anti-vibratiesysteem, dat trillingen dempt voor aangenaam
tuinieren. Machines zijn leverbaar van 26,3 cc tot 53,2 cc
en standaard geleverd met nylon draadspoel, maaimes en
draagstel.

STIGA HEGGENSCHAAR SHT 660 K
Stiga heggenschaar SHT 660 K met professionele Kawasaki
2 takt motor. Standaard met draaibare handgreep achteraan, 55 cm
dubbelzijdig mes en zeer comfortabele trillingsdempers.
Ook leverbaar met 70 cm snoeilengte.

Traploze snelheidsregeling

STIGA 80V ACCU POWER, MAAIEN ZONDER TE TANKEN

Aluminium wielen

STIGA Multiclip Pro 50 SAE
Een 80 Volt accu gecombineerd met een professioneel chassis met
voorwielaandrijving en aluminium wielen. Met de krachtige 80V 5 Ah
batterij zal u toch gemakkelijk 700 m2 kunnen maaien. Het Stiga Multiclip
mulching systeem zal u veel tijd en geld besparen. Niet meer opvangen
en toch een schitterend gazon. Standaard is de machine voorzien van een
display die u informeert over de capaciteit van de accu. U kunt eveneens
de ECO modus activeren voor energiebesparing of de rijsnelheid
aanpassen. Maaibreedte 48 cm.

STIGA Combi 55 SAE

Vraag uw dealer om de TEST-machine

De topper in het Stiga assortiment is de Combi 55 SAE met
2 batterijen met 80 Volt en 5 Ah. Is de ene accu leeg, dan begint
u aan de volgende de totale capaciteit is met 2 accu’s 1000
m2. Standaard met regelbare snelheid en een ruime 70 liter
grasopvangbak. De display voorziet u van informatie over de
accu capaciteit. Het grote voordeel van de accumaaier is geen
benzinemotor of geen elektriciteitskabel.
Maar wel de power van een benzinemotor.

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

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 1/10/2017 t.e.m. 1/10/2018 en inclusief 21% BTW.
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

