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STIGA PRO
STIGA Pro-sortimentet er udviklet til at kunne 
håndtere de mest krævende opgaver samt til at sikre 
en ultimativ ydeevne, fantastisk ergonomi og god 
økonomi.

STIGA Pro er designet af professionelle til 
professionelle.

Når vi udvikler vores Pro-produkter, er 
udgangspunktet altid det samme - mennesket. 

Hvilket job skal maskinen udføre? Hvilken kapacitet 
og funktionalitet kræves der af et professionelt 
arbejdsredskab?
For dem, som vælger STIGA Pro, handler det ikke kun 
om en kombination af rå styrke og perfektionisme. 
Det handler også om ergonomi og om at gøre 
arbejdspladsen så komfortabel som muligt.
Når både mennesket og maskinen har alt, hvad der 
behøves for at gøre et professionelt stykke arbejde, 
så er vi lykkedes.



Den første generation af batterier, 
der er udviklet, testet og produceret 
af STIGA.

At skifte til batteridrevne haveredskaber 
er en trend, der er kommet for at blive.

STIGA E-Power batterierne er fleksible 
og kan bruges i STIGAs batteridrevne 
produkter. Disse batterier er udviklet og 
testet i alle konfigurationer for at give 
den ultimative fleksibilitet, sikkerhed og 
effektivitet.

Designet af STIGA 
til STIGA-maskiner

STIGA-motorer er ikke kun 
designet til at passe til STIGA-
maskiner med hensyn til stil og 
dimensioner. Motorens ydeevne 
og drejningsmoment er specielt 
udviklet til at matche den maskine, 
den udstyrer, og den slags arbejde, 
motoren skal kunne klare.
STIGA-motorer forbedrer maskinens 
ydeevne, fordi de er afprøvet og testet 
til at få maskinen til at yde sit bedste 
under alle arbejdsforhold.



900-serien
En professionel batteriserie

STIGA 900-serien er en produktlinje, der imødekommer de højeste forventninger fra 
professionelle brugere, som er vant til benzindrevne maskiner og nu ønsker at 
konvertere til batteri. 900-serien kombinerer en ydelse, der svarer til de mest 
kraftfulde benzindrevne maskiner, med de mange fordele ved at arbejde med batteri 
som f.eks. ingen emissioner og et lavt lyd- og vibrationsniveau. Serien benytter 48 V 
batterier.

MAKSIMAL KRAFT
De to batterier i plæneklipperne er serieforbundet og afgiver hele 96 V og maksimalt 
7,5 Ah tilsammen. Dette gør plæneklipperne i 900-serien i stand til at håndtere selv 
store og udfordrende arealer.

LANG ARBEJDSTID
Vi anbefaler at benytte 2 x 7,5 Ah batterier til både plæneklipperne og de håndholdte 
redskaber i 900-serien. Dette sikrer maskinerne en lang arbejdstid og gør det muligt 
for dig at løse alle dagens arbejdsopgaver.

HØJ KOMFORT 
Batteridriften gør, at du ikke skal bekymre dig om de emissioner, støjgener eller 
vibrationer, der oftest er forbundet med benzindrevne redskaber. Derudover betyder 
den praktiske batterisele, som batterierne bæres i, at de håndholdte redskaber 
forbliver lette i vægt, så du kan arbejde i maksimal komfort hele arbejdsdagen 
igennem.
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    I 900-serien benyttes en batterisele 
(SBH 900 AE) til at drive de 
håndholdte redskaber i serien.

    Brugen af batteriselen betyder, at de 
håndholdte redskaber ikke tynges af 
batteriets vægt.

    Batteriselen har plads til to batterier, 
hvilket gør det muligt for dig at 
fordoble effekten til din rådighed:  
Du tilslutter batterierne i selen, og 
de fungerer et ad gangen. Når det 
første batteri er ved at være afladet, 
skal du blot vælge det andet batteri, 
og du kan fortsætte arbejdet.

    Batteriet kommunikerer med redskabet og 
omvendt.

    Integreret hukommelse gemmer information 
om batteriets livscyklus.

BATTERI-
SELE

PLÆNEKLIPPERE

48 V BATTERI-
SYSTEM

2 Ah

4 Ah

5 Ah

7,5 Ah

De to batterier er serieforbundet og skal derfor ikke 
ombyttes undervejs. 2 x 7,5 Ah batterier anbefales 
til alle plæneklippere i 900-serien for at give den 
største kraft.
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BATTERI MULTICLIP PRO 950 SX AE
Serie 900-serien

Motor 2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW

Antal x batterikapacitet -

Fremdrift Selvkørende med variabel hastighed

Styr
Justerbart, x-formet styr med 
betjeningspanel og soft grip

Klippesystem Multiclip

Skjold Galvaniseret stål

Klippebredde 48 cm

Klippehøjdejustering Centralt, 5 pos., 31-75 mm

Hjul (mm) 210/210 med kuglelejer

Vægt 34 kg

Maks. klippeareal 1.300 m²

Andet Prisen er ekskl. batteri og lader

Artikelnummer 291503098/ST1

Pris ekskl. moms 4.919 kr.
Pris inkl. moms 6.149 kr.

BATTERI COMBI 950 SQ AE COMBI 955 SQ AE
Serie 900-serien 900-serien

Motor 2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW 2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW

Antal x batterikapacitet - -

Fremdrift Selvkørende med variabel hastighed Selvkørende med variabel hastighed

Styr
Justerbart styr med betjeningspanel, 
hurtiglåse og soft grip

Justerbart styr med betjeningspanel, 
hurtiglåse og soft grip

Klippesystem Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast

Skjold Galvaniseret stål Galvaniseret stål

Klippebredde 48 cm 53 cm

Opsamlingskapacitet 70 liter 70 liter

Klippehøjdejustering Centralt, 5 pos., 25-65 mm Centralt, 5 pos., 25-80 mm

Hjul (mm) 180/240 med kuglelejer 200/280 med kuglelejer

Vægt 33 kg 36 kg

Maks. klippeareal 950 m² 1.000 m²

Andet Prisen er ekskl. batteri og lader Prisen er ekskl. batteri og lader

Artikelnummer 294507898/ST1 294557898/ST1

Pris ekskl. moms 4.359 kr. 4.759 kr.
Pris inkl. moms 5.449 kr. 5.949 kr.

900-serien
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XC SYSTEM-TEKNOLOGI
To-delte knive specielt udformet til 
at lave et dobbelt-klip og gøre 
græsafklippet mindre.
Specialdesignet klippeskjold 
forbedrer luftstrømmen og 
opsamlingsevnen.
Ekstra skjold for beskyttelse af 
mekaniske dele.

ONE MOTION SYSTEM
Opsamler – montér opsamleren 
med én hånd i én bevægelse.
Central justering af klippehøjden 
– vælg den ønskede højde i én 
bevægelse.
Højden på styret kan indstilles i én 
bevægelse.

ROBUST KONSTRUKTION
Kompositmaterialet kombinerer 
robustheden fra galvaniseret stål 
med holdbarheden fra aluminium.
Stærkere klippeskjold presset i 
fire trin for fordoblet stivhed.

BATTERI TWINCLIP 950 SQ AE
Serie 900-serien

Motor 2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW

Antal x batterikapacitet -

Fremdrift Selvkørende med variabel hastighed

Styr
Justerbart styr med betjeningspanel, 
hurtiglåse og soft grip

Klippesystem Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast

Skjold Galvaniseret stål

Klippebredde 48 cm

Opsamlingskapacitet 70 liter

Klippehøjdejustering Centralt, 7 pos., 25-77 mm

Hjul (mm) 210/240 alu-hjul med kuglelejer

Vægt 42 kg

Maks. klippeareal 1.100 m²

Andet Prisen er ekskl. batteri og lader

Artikelnummer 294513898/ST1

Pris ekskl. moms 5.719 kr.
Pris inkl. moms 7.149 kr.

900-serien
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BATTERI
SHT 900 AE
Hækkeklipper

SPH 900 AE 
Stang-hækkeklipper

Serie 900-serien 900-serien

Motor Kulfri / 500 W Kulfri / 500 W

Effekt 48 V 48 V

Anbefalet batterikapacitet 2 x 7,5 Ah 2 x 7,5 Ah

Arbejdstid (+/- 20 %) 180 min. 200 min.

Sværdlængde 65 cm 52 cm

Knivlængde 60 cm 50 cm

Kniv Dobbelt, laserskåret Dobbelt, laserskåret

Grengab 33 mm 27 mm

Håndtag Drejbart 180° - 3 positioner Fast

Justerbart klippehoved - 115°, 6 positioner

Forlænger - 60 cm, teleskopisk

Totallængde - 295 cm

Vægt 5,0 kg 7,1 kg

Vibrationsniveau (f/b) 2,32 / 2,32 m/s2 1,27 / 1,43 m/s2

Lydniveau (LWA) 94 dB(A) 92 dB(A)

Andet
Prisen er ekskl. batteri, lader og 
batterisele

Prisen er ekskl. batteri, lader og 
batterisele

Artikelnummer 279300008/ST1 279710038/ST1

Pris ekskl. moms 2.679 kr. 2.279 kr.
Pris inkl. moms 3.349 kr. 2.849 kr.

BATTERI
SAB 900 AE 
Løvblæser

Serie 900-serien

Motor Kulfri / 900 W

Effekt 48 V

Anbefalet batterikapacitet 2 x 7,5 Ah

Arbejdstid (+/- 20 %) 100 min.

Gns. luftvolumen 15,8 m³/min.

Maks. lufthastighed 55 m/s

Regulering af lufthastighed Ja, med trigger

Vægt 3,76 kg

Vibrationsniveau < 2,5 m/s2

Lydniveau (LWA) 92 dB(A)

Andet
Prisen er ekskl. batteri, lader og 
batterisele

Artikelnummer 279500008/ST1

Pris ekskl. moms 2.199 kr.
Pris inkl. moms 2.749 kr.

BATTERI
SBC 900 D AE
Buskrydder

Serie 900-serien

Motor Kulfri / 1 kW

Effekt 48 V

Anbefalet batterikapacitet 2 x 7,5 Ah

Arbejdstid (+/- 20 %) 70 min.

Klippebredde 43 cm

Trimmerhoved / klinge Tap & Go (Ø2,4 mm) / 3T ARC (Ø255 mm)

Rigrør Lige

Styr Dobbelt

Sele Dobbelt, komfort

Vægt 7,0 kg

Vibrationsniveau < 5,0 m/s2

Lydniveau (LWA) 96 dB(A)

Andet
Prisen er ekskl. batteri, lader og 
batterisele

Artikelnummer 279210008/ST1

Pris ekskl. moms 2.519 kr.
Pris inkl. moms 3.149 kr.

900-serien
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Batterier og opladere

Batterisele

48 V batterier

48 V opladere

Standardlader

2 Ah

4 Ah

5 Ah

7,5 Ah

Dobbeltlader Hurtiglader

Navn Art. nr.
Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. moms
Antal batteri-
pladser

Vægt

SBH 900 AE 279050008/ST1 1.399 kr. 1.749 kr. 2 3,4 kg

Navn Art. nr.
Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. moms
Batteri-
kapacitet

Opladningstid 
(standardlader)

Opladningstid 
(hurtiglader)

Vægt

E 420 277012008/ST1 631 kr. 789 kr. 2,0 Ah 90 min. 50 min. 0,9 kg

E 440 277014008/ST1 991 kr. 1.239 kr. 4,0 Ah 180 min. 110 min. 1,4 kg

E 450 277015008/ST1 1.151 kr. 1.439 kr. 5,0 Ah 220 min. 120 min. 1,4 kg

E 475 277017008/ST1 1.559 kr. 1.949 kr. 7,5 Ah 330 min. 180 min. 2,1 kg

Navn Art. nr.
Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. moms Opladning Udgangsstrøm

EC 415 S 277020008/ST1 351 kr. 439 kr. Standard 1,5 A

EC 415 D 277020208/ST1 591 kr. 739 kr. Standard 1,5 A

EC 430 F 277030008/ST1 591 kr. 739 kr. Hurtig 3,0 A
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Buskryddere 
Ergonomiske og effektive redskaber

STIGA buskryddere er et godt valg til at klippe langt, sejt græs eller krat. Disse 
ergonomiske, velafbalancerede redskaber giver maksimal komfort og effektivitet 
samtidig med, at du har mulighed for at vælge den arbejdsstilling, der er mest 
komfortabel for dig. 

KRAFTFULDE MOTORER
Sortimentet af benzindrevne buskryddere består af modeller med forskellig styrke, 
så du kan vælge det bedste redskab til dit behov. 

ALSIDIGHED
Alle buskrydderne leveres med både et trimmerhoved til det lange græs og en 
klinge til det seje krat. 

BRUGERVENLIGE
Buskrydderne i 600-serien er udstyret med nye motorer, som er nemme at starte ved 
blot 1-2 træk i startsnoren, uafhængigt af om motoren er varm eller kold samt 
temperaturen udenfor. 

SBC 656 DX
Alle knapperne er placeret på 
styret for at sikre optimal kontrol 
og høj sikkerhed.

Benzinmotoren på 52,8 cm³ 
kombinerer kraft med en signifikant 
reduktion i brændstofforbrug og 
forurening.

Det dobbelte soft-grip 
styr kan nemt vinkles, så 

brugeren opnår størst mulig 
komfort.

Lige rigrør med 
forstærket støtte.

Tap & Go-trimmerhoved 
med dobbelttråd og 3T 
ARC-klinge medfølger.Easy start-systemet 

gør det muligt at starte 
motoren med 1-2 træk i 

startsnoren.

Højt styr med fokus på 
ergonomi og let justering.

Det digitale display giver 
alle nødvendige oplysninger 
om arbejdet samt 
vedligeholdelsesbeskeder.
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BENZIN SBC 636 D SBC 646 D SBC 646 DX
Energikilde Benzin, 2-takt Benzin, 2-takt Benzin, 2-takt

Effekt 35,3 cm³ / 1,20 kW 44,8 cm³ / 1,50 kW 44,8 cm³ / 1,50 kW

Klippebredde 43 cm 45 cm 45 cm

Trimmerhoved Tap & Go Tap & Go Tap & Go

Trimmertråd Ø2,7 mm Ø3,0 mm Ø3,0 mm

Klinge 3T ARC (Ø255 mm) 3T ARC (Ø255 mm) 3T ARC (Ø255 mm)

Rigrør Lige Lige Lige, forstærket

Styr Dobbelt Dobbelt Dobbelt

Sele Dobbelt, komfort Dobbelt, komfort Dobbelt, komfort

Vægt 7,5 kg 8,6 kg 9,2 kg

Vibrationsniveau (v/h) 4,27 / 3,80 m/s2 4,05 / 3,57 m/s2 4,05 / 4,19 m/s2

Lydniveau (LWA) 113 dB(A) 113 dB(A) 113 dB(A)

Andet - - Display

Artikelnummer 283321008/ST1 283421008/ST1 283424008/ST1

Pris ekskl. moms 2.316 kr. 2.876 kr. 3.036 kr.
Pris inkl. moms 2.895 kr. 3.595 kr. 3.795 kr.

BENZIN SBC 646 F SBC 656 D SBC 656 DX
Energikilde Benzin, 2-takt Benzin, 2-takt Benzin, 2-takt

Effekt 44,8 cm³ / 1,50 kW 52,8 cm³ / 1,70 kW 52,8 cm³ / 1,70 kW

Klippebredde 45 cm 45 cm 45 cm

Trimmerhoved Tap & Go Tap & Go Tap & Go

Trimmertråd Ø3,0 mm Ø3,0 mm Ø3,0 mm

Klinge 3T ARC (Ø255 mm) 3T ARC (Ø255 mm) 3T ARC (Ø255 mm)

Rigrør Fleksibelt Lige Lige, forstærket

Styr Loop-håndtag Dobbelt Dobbelt

Sele Rygsæk Dobbelt, komfort Dobbelt, komfort

Vægt 12,9 kg 8,6 kg 9,2 kg

Vibrationsniveau (v/h) 4,0 / 3,5 m/s2 4,03 / 3,39 m/s2 4,36 / 4,39 m/s2

Lydniveau (LWA) 113 dB(A) 113 dB(A) 113 dB(A)

Andet - - Display

Artikelnummer 283423008/ST1 283521008/ST1 283524008/ST1

Pris ekskl. moms 3.196 kr. 3.276 kr. 3.596 kr.
Pris inkl. moms 3.995 kr. 4.095 kr. 4.495 kr.

Buskryddere
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Kædesave
Styrke, komfort og maksimal sikkerhed

STIGA kædesave er velafbalancerede redskaber med et godt forhold mellem styrke 
og vægt. Kædesavene er designet til at gøre dit arbejde så nemt og lidt trættende 
som muligt, uanset om du udfører intensivt vedligeholdelsesarbejde, skærer kævler 
eller beskærer træer. 

KRAFTFULDE MOTORER
Til de mere intense opgaver, såsom at skære kævler eller tykke grene, kræves mere 
effektive redskaber. De benzindrevne kædesave er udstyret med kraftfulde motorer 
og solide sværd, der hjælper med at få opgaven klaret.

ALSIDIGHED
Kædesavene fås både med almindeligt eller carving-sværd, så du kan vælge den 
kædesav, der passer til netop den type opgave, som du skal løse.

HØJ BRUGERKOMFORT
Kædesavene er udstyret med ergonomiske håndtag og anti-vibrationssystem, som 
gør det muligt for dig at arbejde i total komfort.

SPR 276 C

Den dobbeltvirkende 
kædebremse garanterer den 
nødvendige sikkerhed. 

Bærekrog for ophæng i 
karabinhage under klatring i 
træer.

Den hurtige 
åbningsmekanisme giver 

øjeblikkelig adgang til 
luftfilter og tændrør for 

vedligeholdelse.

Carving-sværdet 
giver optimal 
skærepræcision.

Kæden strammes 
nemt fra siden.

Tophåndtaget med soft grip 
gør det nemt og bekvemt 
at nå de højeste grene og 

betjene kædesaven.
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Se hele sortimentet af kædesave samt det store udvalg af 
sikkerhedstøj og tilbehør på www.stiga.dk

BENZIN
SPR 276 (10“)
Arboristsav

SPR 276 C (10“) 
Arboristsav

Energikilde Benzin, 2-takt Benzin, 2-takt

Effekt 26,9 cm³ / 0,7 kW 26,9 cm³ / 0,7 kW

Tankvolumen 0,22 liter 0,22 liter

Sværdlængde 25 cm (10“) 25 cm (10“), carving-sværd

Kæde 3/8" .050" (91PX040X) 1/4" .050" (E1-25AP060T)

Kædebremse Manuel og inerti Manuel og inerti

Kædehastighed 22,86 m/s 20,32 m/s

Oliepumpe Automatisk Automatisk

Kædespænding Fra siden Fra siden

Vægt 3,75 kg 3,72 kg

Vibrationsniveau (f/b) 6,93 / 7,24 m/s2 6,93 / 7,24 m/s2

Lydniveau (LWA) 111 dB(A) 111 dB(A)

Artikelnummer 240271002/ST1 240271012/ST1

Pris ekskl. moms 2.076 kr. 2.156 kr.
Pris inkl. moms 2.595 kr. 2.695 kr.

Kædesave
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Multiclip
Omdanner græsafklippet til 
naturlig gødning

Multiclip giver den flotteste grønne plæne uden synligt græsafklip, da afklippet 
forsvinder ned i plænen og bliver til naturlig gødning. Med Multiclip er det muligt at 
klippe græsset effektivt, økonomisk og miljøvenligt.

MULTICLIP-TEKNOLOGI
Ved Multiclip bliver græsset klippet ad flere omgange. Græsafklippet bliver 
reduceret til små stykker, der falder ned i plænens bund og bliver til naturlig 
gødning. Resultatet er en smuk, grøn plæne.

TIDSBESPARENDE
Det er ikke nødvendigt at rive græsafklippet sammen eller tømme opsamleren. Det 
betyder, at det er muligt at udføre arbejdet ca. 30 % hurtigere sammenlignet med en 
plæneklipper med opsamler.

MAKSIMAL KOMFORT
Multiclip-plæneklipperne er udstyret med et Pro-styr, som både kan justeres til siden 
og i højden, hvilket giver en ergonomisk arbejdsstilling. Plæneklipperne har desuden 
kun én bøjle, der skal holdes inde ved brug, hvilket øger komforten yderligere. 

MULTICLIP PRO 50 SX H

Plæneklipperen benytter 
klippesystemet Multiclip, 

hvor græsafklippet findeles 
og spredes på plænen som 

naturlig gødning.

Håndtaget til central 
klippehøjdejustering gør det 
nemt at indstille klippehøjden i 
fem forskellige niveauer.

Plæneklipperen er udstyret med en 
Honda-motor med en fremragende 
ydeevne, reducerede emissioner og 
maksimal pålidelighed.

Det x-formede styr kan justeres 
sidelæns for at gøre det lettere 
at klippe f.eks. under buske eller 
langs mure.

Anti-vibrationssystemet 
(VCS) absorberer motorens 
vibrationer, og gør arbejdet 

mere komfortabelt.

Aluminiumshjulene er 
monteret på kuglelejer, 

hvilket gør plæneklipperen 
mere robust og stabil.

Takket være det praktiske 
håndtag kan maskinen let 
løftes f.eks. ved rengøring.
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BENZIN MULTICLIP 50 SX MULTICLIP 50 SXE MULTICLIP PRO 50 SX H

Motor ST 170 OHV Autochoke Powered by STIGA
ST 170 LS OHV Autochoke Powered by 
STIGA

Honda GCVx 170 OHV Autochoke

Effekt 166 cm3 / 2,60 kW 166 cm3 / 2,60 kW 167 cm3 / 3,30 kW

Tankvolumen 1 liter 1 liter 0,95 liter

Fremdrift Selvkørende Selvkørende Selvkørende

Klippesystem Multiclip Multiclip Multiclip

Klippebredde 48 cm 48 cm 48 cm

Skjold Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stål

Klippehøjdejustering Centralt, 5 pos., 31-75 mm Centralt, 5 pos., 31-75 mm Centralt, 5 pos., 31-75 mm

Styr Justerbart, x-formet styr Justerbart, x-formet styr Justerbart, x-formet styr

Hjul (mm) 210/210 med kuglelejer 210/210 med kuglelejer 210/210 alu-hjul med kuglelejer

El-start - Ja -

Afvibrering (VCS) - - Ja

Vægt 34 kg 35 kg 37 kg

Artikelnummer 291502048/ST1 291502548/ST1 291502138/ST1

Pris ekskl. moms 3.036 kr. 3.996 kr. 5.356 kr.
Pris inkl. moms 3.795 kr. 4.995 kr. 6.695 kr.

Multiclip Pro-plæneklipperen er udstyret med 
et afvibreringssystem, der absorberer 
vibrationerne fra motoren og klippeskjoldet, 
hvilket giver større brugerkomfort og mindre 
belastning af armene. Det lave vibrationsniveau 
på STIGA Pro-plæneklipperen betyder, at den er 
godkendt til heldagsbrug.

Multiclip
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TWINCLIP 55 S H BBC

Plæneklipperen er udstyret 
med et klippeskjold i 

galvaniseret stål for en lang 
levetid.

One motion-systemet gør det 
muligt at montere opsamleren 
med én hånd i én bevægelse.

Håndtaget til central 
klippehøjdejustering 

gør det nemt at indstille 
klippehøjden i syv 

forskellige niveauer.
Plæneklipperen er udstyret 
med en Honda-motor med 
en fremragende ydeevne, 
reducerede emissioner og 
maksimal pålidelighed.

Med knivkobling er det muligt 
at stoppe kniven uden at slukke 

motoren.

Styret er ergonomisk udformet 
og justerbart i højden, hvilket 
er med til at sikre den bedst 
mulige arbejdsstilling.

Baghjulstrækket giver en 
effektiv fremdrift. Takket være det praktiske 

håndtag, kan maskinen let 
løftes f.eks. ved rengøring.

Twinclip
Robusthed og et flot klipperesultat

Twinclip er lavet i materialer af den højeste kvalitet, der giver den maksimale 
komfort og robusthed. Disse plæneklippere er udstyret med 2-delte knive, der 
forbedrer effektiviteten af græsklipningen, da græsset bliver klippet to gange, hver 
gang du kører hen over det.

XC SYSTEM-TEKNOLOGI
Twinclip-plæneklipperne er udstyret med patenterede to-delte knive, som er specielt 
udformet til at lave et dobbelt-klip og gøre græsafklippet mindre. Derudover er deres 
specialdesignede klippeskjold med til at forbedre luftstrømmen og 
opsamlingsevnen.

ROBUST KONSTRUKTION
Kompositmaterialet kombinerer robustheden fra galvaniseret stål med 
holdbarheden fra aluminium.

ONE MOTION-SYSTEM
Takket være One Motion-systemet er det muligt at montere opsamleren med én 
hånd i én bevægelse. Derudover er det muligt at justere både klippehøjden og styret 
ved hjælp af en enkelt knap i én bevægelse.
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BENZIN TWINCLIP 50 S TWINCLIP 50 SQ H TWINCLIP 50 SVEQ B
Motor ST 170 OHV Autochoke Powered by STIGA Honda GCVx 145 OHV Autochoke B&S 675 iSi series InStart

Effekt 166 cm³ / 2,60 kW 145 cm³ / 2,75 kW 163 cm³ / 2,59 kW

Tankvolumen 1 liter 0,95 liter 1 liter

Fremdrift Selvkørende Selvkørende Selvkørende med variabel hastighed

Klippesystem Opsamling, Multiclip og bagudkast Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast

Klippebredde 48 cm 48 cm 48 cm

Skjold Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stål

Klippehøjdejustering Centralt, 7 pos., 25-77 mm Centralt, 7 pos., 25-77 mm Centralt, 7 pos., 25-77 mm

Opsamlingskapacitet 70 liter 70 liter 70 liter

Styr Justerbart, ergonomisk styr med soft grip Justerbart, ergonomisk styr med soft grip Justerbart, ergonomisk styr med soft grip

Hjul (mm) 210/240 med kuglelejer 210/240 med kuglelejer 210/240 med kuglelejer

El-start - - Ja

Afvibrering (VCS) - Ja Ja

Vaskelink Ja Ja Ja

Vægt 41 kg 43 kg 43 kg

Artikelnummer 294512048/ST1 294512838/ST1 294513528/ST2

Pris ekskl. moms 4.156 kr. 5.436 kr. 6.316 kr.
Pris inkl. moms 5.195 kr. 6.795 kr. 7.895 kr.

Twinclip

STIGAs patenterede, 2-delte Twinclip-kniv øger 
effektiviteten af klipningen, da græsset klippes 
to gange, hver gang du kører hen over det. 
Dette, kombineret med det hævede 
klippeskjold for en forbedret luftstrøm, betyder 
en mere effektiv opsamling af græsafklippet og 
et minimalt energiforbrug.
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BENZIN TWINCLIP 55 SV H TWINCLIP 55 SVEQ H TWINCLIP 55 S H BBC
Motor Honda GCVx 170 OHV Autochoke Honda GCVxe 170 OHV Autochoke Honda GXV 160 OHV

Effekt 167 cm³ / 3,30 kW 167 cm³ / 3,30 kW 163 cm³ / 2,80 kW

Tankvolumen 0,95 liter 0,95 liter 1,80 liter

Fremdrift Selvkørende med variabel hastighed Selvkørende med variabel hastighed Selvkørende

Klippesystem Opsamling, Multiclip og bagudkast Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast Opsamling, Multiclip og bagudkast

Klippebredde 53 cm 53 cm 53 cm

Skjold Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stål

Klippehøjdejustering Centralt, 7 pos., 25-77 mm Centralt, 7 pos., 25-77 mm Centralt, 7 pos., 25-77 mm

Opsamlingskapacitet 70 liter 70 liter 70 liter

Styr Justerbart, ergonomisk styr med soft grip Justerbart, ergonomisk styr med soft grip Justerbart, ergonomisk styr med soft grip

Hjul (mm) 210/240 alu-hjul med kuglelejer 210/240 med kuglelejer 210/240 alu-hjul med kuglelejer

El-start - Ja -

Afvibrering (VCS) Ja Ja -

Vaskelink Ja Ja Ja

Knivkobling - - Ja

Vægt 48 kg 48 kg 55 kg

Artikelnummer 294563038/ST1 294563538/ST1 294568038/ST1

Pris ekskl. moms 7.356 kr. 7.756 kr. 7.996 kr.
Pris inkl. moms 9.195 kr. 9.695 kr. 9.995 kr.

Se hele udvalget af plæneklippere på www.stiga.dk

Twinclip
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e-Ride
100 % batteridrevet, 100 % STIGA

STIGA e-Ride er den første generation af batteridrevne havetraktorer, der er designet, 
udviklet og konstrueret af STIGA. En batteridrevet havetraktor tilbyder den samme 
ydelse som en benzindrevet havetraktor, men kræver mindre vedligeholdelse. Du 
skal bare genoplade batteriet, og så er du klar! 

BATTERI
Batteriet i e-Ride består af premium battericeller med en speciel STIGA-opbygning. 
Det betyder en lang holdbarhed og ingen hukommelseseffekt.

STIGA DRIVLINJE
Drivlinjen er komplet designet og udviklet af STIGA. Drivlinjens opbygning betyder 
mindre vedligeholdelse, da der ikke er benyttet remme eller remskiver, og intet 
energispild, hvilket giver en længere arbejdstid.

ELEKTRISK TRANSMISSION
Den digitalt styrede elektriske transmission sikrer en høj kørekomfort kombineret 
med en præcis manøvrering. Desuden giver e-Ride dig mulighed for at arbejde på 
skråninger med en hældning på op til 10 grader.

USB2-stik samt stik til 
opladning af batteriet er 

monteret under sædet.

Den elektriske transmission 
giver en meget lydløs og jævn 
kraftoverførsel.

Traktoren er udstyret 
med LED-forlygter for 
sikker kørsel i selv de 
mørkere timer af døgnet.

2 knivmotorer på hver 
1,5 kW sikrer en høj 
klippeydeevne.

Motoren og det elektriske 
system er beskyttet mod 

vand, hvilket gør rengøring 
lettere. (IP65-klassificering)

Batteri-motoren 
giver et lavere 
lydniveau og færre 
vibrationer.

E-RIDE S500

Foruden sideudkast 
kan du også anvende 
Multiclip takket være 

det medfølgende 
Multiclip-sæt.

Fartpiloten gør det muligt 
at indstille en konstant 
kørehastighed, hvilket øger 
brugerkomforten.
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    Hurtiglader til e-Ride
      Artikelnummer: 278031808/ST1
      Pris inkl. moms: 3.295 kr.

BATTERI E-RIDE S500 E-RIDE C500
Effekt 48 V / 40 Ah / 2.000 Wh 48 V / 40 Ah / 2.000 Wh

Arbejdsareal Op til 3.000 m² Op til 3.000 m²

Opladningstid (standardlader) 8 timer 8 timer

Opladningstid (hurtiglader) 2 timer og 45 min. 2 timer og 45 min.

Klippebredde 98 cm 84 cm

Klippesystem Sideudkast og Multiclip Opsamling, bagudkast og Multiclip

Klippehøjder 7 pos., 25-80 mm 7 pos., 25-80 mm

Transmission Elektrisk Elektrisk

Træk Baghjul Baghjul

Opsamlingskapacitet - 240 liter

Knivtilkobling Elektrisk Elektrisk

Hjul 15”x18” 15”x18”

Sæde Standard Standard

Vægt 173 kg 168 kg

Andet Fartpilot, LED-forlygter, Multiclip-sæt og standardlader Fartpilot, LED-forlygter, Multiclip-sæt og standardlader

Artikelnummer 2T0665481/ST1 2T2205481/ST1

Pris ekskl. moms 29.596 kr. 31.196 kr.
Pris inkl. moms 36.995 kr. 38.995 kr.

STIGA.GO APP

STIGA forbindelsesmodulet på e-Ride 
traktorerne tilbyder avancerede funktioner 
til forbedret klipning og længere levetid. 
Maskinen opretter forbindelse til en 
smartphone via bluetooth.

Med STIGA.GO appen kan du: 
    Se alle oplysninger om din e-Ride som 

f.eks. batteriniveau, total arbejdstid, CO2-
besparelse og alle arbejdssessioner.  

    Planlægge dag og tidspunkt for 
opladning - mulighed for valg af op til 2 
tidspunkter. 

    Bruge det virtuelle instrumentbræt, 
imens du klipper.

    Se planlagte vedligeholdelsesaktiviteter.
    Kontakte den valgte forhandler og sende 

information om maskinstatus direkte til 
forhandleren.

e-Ride
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Tornado Pro
Alsidig havetraktor til de store 
plæner

TORNADO PRO 9121 XWSY

Det justerbare Komfort 
Plus-sæde med høj ryg og 

armlæn giver en behagelig 
køreoplevelse.

Soft grip-rattet sikrer maksimal 
komfort.

Bredskærmsdisplayet gør det 
let at tjekke traktorens drifts- og 
vedligeholdelsesinformationer.

Traktoren er udstyret med 
kraftige LED-forlygter 
for sikker kørsel i selv de 
mørkere timer af døgnet.

4-hjulstrækket sikrer 
et godt greb i alle typer 
terræn.

Foruden sideudkast 
kan du også anvende 
Multiclip takket være 

det medfølgende 
Multiclip-sæt.

De store 20" baghjul 
kører problemfrit 
over mange typer 

terræn.

Fartpiloten gør det muligt 
at indstille en konstant 
kørehastighed, hvilket øger 
brugerkomforten.

Tornado Pro er designet til store plæner. Havetraktoren kan anvende sideudkast, 
som er ideelt til højt græs, eller Multiclip-funktion, når græsafklippet skal findeles og 
anvendes som naturlig gødning. Tornado Pro leveres med et 121 cm forstærket 
klippeaggregat. 

ALSIDIG MASKINE
Havetraktoren i Tornado Pro-serien er en alsidig og robust maskine med 4-hjulstræk 
og store hjul. Dette gør, at den kan håndtere både flade og mere kuperede 
græsarealer.

KRAFTFULD MOTOR
Traktoren er udstyret med en kraftfuld 2-cylindret motor, der giver en god ydeevne, 
mens den store brændstoftank på 15 liter gør, at maskinen kan arbejde i længere tid 
ad gangen.

HØJ KOMFORT
Havetraktoren i Tornado Pro-serien er udstyret med flere funktioner, som er med til 
at sikre en høj komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart 
bredskærmsdisplay, soft grip-rat og komfortsæde.
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BENZIN TORNADO PRO 9121 XWSY
Motor Honda GXV 690, 2-cyl.

Effekt 688 cm³ / 13,50 kW

Tankvolumen 15 liter

Klippebredde 121 cm

Klippesystem Sideudkast og Multiclip

Klippehøjder 9 pos., 25-100 mm

Transmission Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk

Knivtilkobling Elektrisk

Hjul 16“x20“

Sæde Komfort Plus med armlæn

Vægt 297 kg

Andet
Bredskærmsdisplay, fartpilot, LED-forlygter, trækkrog og 
Multiclip-sæt

Artikelnummer 2T3040381/ST1

Pris ekskl. moms 41.596 kr.
Pris inkl. moms 51.995 kr.

Tornado Pro 9121 XWSY er udstyret med et 
bredskærmsdisplay.
Farvedisplayet viser alle de vigtigste 
oplysninger om traktorens drift og giver en 
indikation af, hvornår du opnår den optimale 
klippezone ved at optimere forholdet mellem 
køre- og knivhastighed.

Tornado Pro
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Estate Pro
Havetraktor med en rummelig 
opsamler

Estate Pro er ideel til større grønne områder, hvor opsamling af det afklippede græs 
har en høj prioritet. Et flot design går hånd i hånd med avancerede funktioner på 
havetraktoren, hvilket tilsammen giver en fantastisk opsamlingstraktor. 

RUMMELIG OPSAMLER
Havetraktoren i Estate Pro-serien er udstyret med en rummelig græsopsamler, der 
er nem at tømme direkte fra sædet.

3-I-1 KLIPPESYSTEM
Udover opsamling har havetraktoren også Multiclip og bagudkast. Du kan derfor 
altid vælge klippemetode baseret på forholdene og dit specifikke behov.

HØJ KOMFORT
Havetraktoren er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj 
komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart bredskærmsdisplay og 
komfortsæde.

ESTATE PRO 9122 XWSY

 Komfort Plus-sædet med 
armlæn sikrer en behagelig 

køreoplevelse.

Bredskærmsdisplayet gør det 
let at tjekke traktorens drifts- og 
vedligeholdelsesinformationer.

Den 2-cylindrede Honda-motor 
sikrer mere kraft og reducerede 
emissioner samt forbedret 
brændstoføkonomi.

Traktoren er udstyret med 
kraftige LED-forlygter 
for sikker kørsel i selv de 
mørkere timer af døgnet.

4-hjulstrækket giver et 
godt greb i selv krævende 
terræn.

Den rummelige 
græsopsamler 

reducerer spildtid 
med at tømme 

opsamleren.

3-i-1 klippesystem: 
Opsamling, Multiclip 

og bagudkast.

De store 20" baghjul 
kører problemfrit 
over mange typer 

terræn.

Fartpiloten gør det muligt 
at indstille en konstant 
kørehastighed, hvilket øger 
brugerkomforten.
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Estate Pro

BENZIN ESTATE PRO 9122 XWSY
Motor Honda GXV 690, 2-cyl.

Effekt 688 cm³ / 13,50 kW

Tankvolumen 10 liter

Klippebredde 122 cm

Klippesystem Opsamling, Multiclip og bagudkast

Klippehøjder 9 pos., 25-100 mm

Transmission Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk

Opsamlingskapacitet 360 liter

Knivtilkobling Elektrisk

Hjul 16“x20“

Sæde Komfort Plus med armlæn

Vægt 300 kg

Andet
Bredskærmsdisplay, fartpilot, LED-forlygter, trækkrog og 
Multiclip-sæt

Artikelnummer 2T1535381/ST1

Pris ekskl. moms 46.396 kr.
Pris inkl. moms 57.995 kr.

Estate Pro 9122 XWSY er udstyret med et 
bredskærmsdisplay.
 
Farvedisplayet viser alle de vigtigste 
oplysninger om traktorens drift og giver en 
indikation af, hvornår du opnår den optimale 
klippezone ved at optimere forholdet mellem 
køre- og knivhastighed.
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Park Pro
Når kun det bedste er godt nok

Park Pro har i flere årtier været de professionelles foretrukne arbejdsplads som følge 
af disse maskiners kombination af kraft, alsidighed og præcision. 

KRAFT
Alle Park Pro ridere er udstyret med en kraftfuld motor og 4-hjulstræk, som giver et 
godt greb i krævende terræn. Desuden betyder maskinernes store tankvolumen på 
15 liter, at de kan arbejde i længere tid ad gangen.

ALSIDIGHED
Det hydrauliske redskabsløft gør det let at styre klippeaggregatet og andre 
frontmonterede redskaber direkte fra førersædet, og et bredt sortiment af redskaber 
gør disse pro-ridere meget anvendelige til brug året rundt.

PRÆCISION
Knækstyringen gør det nemt at klippe rundt om træer og buske, mens det 
frontmonterede tilbehør giver et perfekt overblik over arbejdsområdet.

PARK PRO 740 IOX
Sædet kan vægtindstilles til brugeren 
og er udstyret med armlæn, 
hvilket giver den mest komfortable 
arbejdsplads.

Hydraulisk servostyring 
garanterer suveræn 
manøvredygtighed.

4-hjulstræk med trinløs 
fremdrift giver et godt 

greb i selv krævende 
terræn.

50/50 knækstyring, hvor 
baghjulene altid følger i 
forhjulenes spor, gør det let 
at klippe rundt om træer og 
buske.

Hydraulisk aggregatløft 
og riderens øvrige 

funktioner kan 
styres direkte fra 

betjeningspanelet.

RAC-fæstet gør det let 
at skifte redskaber på 

maskinen.

Hydrauliske udtag 
gør det muligt at 
justere frontmonteret 
specialtilbehør.
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Aggregat 
sælges 
separat

BENZIN PARK PRO 340 IX PARK PRO 540 IX
Motor B&S Vanguard 18, 2-cyl. Honda GXV 630, 2-cyl.

Effekt 570 cm³ / 11,82 kW 688 cm³ / 14,30 kW

Tankvolumen 15 liter 15 liter

Klippebredde 110-125 cm 110-125 cm

Aggregatløft Hydraulisk Hydraulisk

Klippehøjdejustering Elektrisk Elektrisk

Transmission Hydrostatisk Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk 4-hjulstræk

Styring Knækstyring (50/50) Knækstyring (50/50)

Servostyring Hydraulisk cylinder Hydraulisk cylinder

PTO Elektrisk Elektrisk

Sæde Komfort med armlæn og højt ryglæn Fjederstøttet komfortsæde med armlæn og højt ryglæn

Vægt uden aggregat 254 kg 273 kg

Andet Betjeningspanel og LED-forlygte Betjeningspanel med display og LED-forlygte

Artikelnummer 2F6430621/ST1 2F6430831/ST1

Pris ekskl. moms 61.600 kr. ekskl. aggregat 72.800 kr. ekskl. aggregat
Pris inkl. moms 77.000 kr. ekskl. aggregat 91.000 kr. ekskl. aggregat

Park Pro

Aggregat 
sælges 
separat

BENZIN PARK PRO 740 IOX
Motor Honda GXV 690, 2-cyl.

Effekt 688 cm³ / 15,40 kW

Tankvolumen 15 liter

Klippebredde 110-125 cm

Aggregatløft Hydraulisk

Klippehøjdejustering Elektrisk

Transmission Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk

Styring Knækstyring (50/50)

Servostyring Hydraulisk cylinder

PTO Elektrisk

Sæde Fjederstøttet komfortsæde med armlæn og højt ryglæn

Vægt uden aggregat 270 kg

Andet Betjeningspanel med display, hydraulikudtag og LED-forlygte

Artikelnummer 2F6430931/ST1

Pris ekskl. moms 84.800 kr. ekskl. aggregat
Pris inkl. moms 106.000 kr. ekskl. aggregat

Aggregat 
sælges 
separat
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Med Combi klippeaggregater er der mulighed for at vælge mellem to 
klippesystemer: Multiclip og bagudkast. Brug Multiclip til at findele det afklippede 
græs for at anvende det som naturlig gødning på plænen. Er græsset blevet langt, 
er det en fordel at vælge bagudkast. 
Aggregaterne har elektrisk klippehøjdejustering og er udstyret med 3 knive for et 
perfekt klipperesultat.

Med det unikke Quick Flip-system får du let adgang til klippeaggregatet uden 
at skulle tage remmen af. Det gør vedligehold af klippeaggregatet lettere end 
nogensinde før.

Knivene går tæt på skjoldet, 
så du kan klippe helt tæt til 
kanterne.

Mulching-pluggen 
muliggør skift mellem 
Multiclip og bagudkast 
uden brug af værktøj.

Løftehåndtaget gør det 
let at vinkle aggregatet til 
rengøringsposition.

Styreskinnerne 
giver en jævn 

fordeling af det 
afklippede græs.

Gummikappen styrer 
græsset ved brug af 

bagudkast.

Den forstærkede 
beskyttelsesramme 

beskytter mod utilsigtede stød.

Pivothjul med kuglelejer og 
slidflader i robust plast.

Quick Flip-systemet 
betyder, at det i kun 2 
trin er muligt at vinkle 
klippeaggregatet - helt 
uden at tage remmen 
af.

125 COMBI PRO EL QF

Klippeaggregater
Vælg den rigtige klippemetode 
til opgaven
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QUICK FLIP-SYSTEM
Med Quick Flip-systemet er det hurtigt og simpelt at vinkle 
klippeaggregatet uden at tage remmen af.

PARK 110 COMBI PRO EL QF PARK 125 COMBI PRO EL QF
Klippesystem Combi - Multiclip og bagudkast Combi - Multiclip og bagudkast

Klippebredde 110 cm 125 cm

Klippehøjdejustering Elektrisk Elektrisk

Klippehøjde 25-90 mm 25-90 mm

Antal knive 3 3

Quick Flip Ja Ja

Vægt 72 kg 75 kg

Artikelnummer 2D6311021/ST1 2D6312521/ST1

Pris ekskl. moms 12.316 kr. 13.116 kr.
Pris inkl. moms 15.395 kr. 16.395 kr.

Klippeaggregater



32 Frontmonterede ridere

Tilbehør
Brug din Park Pro året rundt 
med et stort udvalg af tilbehør

RAC-fæste
Takket være det unikke RAC-fæste (Rapid Attachment Connection), som er 
standard på alle STIGA Park Pro-modeller, kan du nemt og hurtigt skifte 
redskaber på din rider.
Intet behov for værktøj - bare klik redskaberne af og på. 

Fastgør tilbehørskrogen

Skub håndtaget op med 
foden

Lås håndtaget i den korrekte 
position

Fastgør låsen ved hjælp af 
en split

Sneslynge

Pro-vogn
Græs- og 
løvopsamler Gødningsspreder

Sneblad Kost 
Kost med 
opsamler Skuffejern

Sand- og 
grusudlægger

Bagmonteret rive
Slagleklipper/
mosrivePlænetromle
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Tilbehør til Park Pro
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Beskrivelse Art. nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
Græs- og løvopsamler 42", standard 2A6107010/S17 2.796 kr. 3.495 kr. • • •

Græs- og løvopsamler 42", heavy-duty 13-3926-11 4.316 kr. 5.395 kr. • • •

Mosrive, manuel højdejustering 13-0975-11 11.116 kr. 13.895 kr. • • •

Slagleklipper, manuel højdejustering 13-0976-11 11.116 kr. 13.895 kr. • • •

Mosrive, elektrisk højdejustering 13-3901-11 13.116 kr. 16.395 kr. • • •

Slagleklipper, elektrisk højdejustering 13-3902-11 13.116 kr. 16.395 kr. • • •

Slagleklipperaksel 13-1985-11 2.796 kr. 3.495 kr. • • •

Mosriveaksel 13-1986-11 2.796 kr. 3.495 kr. • • •

Skuffejern 13-0978-61 7.356 kr. 9.195 kr. • • •

Bagmonteret redskabsløft, manuel 13-3909-11 2.476 kr. 3.095 kr. • • •

Bagmonteret redskabsløft, elektrisk 13-3919-11 4.556 kr. 5.695 kr. • • •

Rivebom 100 cm, kirkegårdsrive 13-3913-11 1.356 kr. 1.695 kr. • • •

Rivebom 130 cm, herregårdsrive 13-3914-11 1.356 kr. 1.695 kr. • • •

Kost 100 cm 13-0977-11 11.516 kr. 14.395 kr. • • •

Kost 100 cm, hydraulisk svingbar 13-3929-11 13.196 kr. 16.495 kr. •

Støvkåbe til 100 cm kost 13-1936-62 1.276 kr. 1.595 kr. • • •

Kost med opsamler 13-3910-11 17.916 kr. 22.395 kr. • • •

Sidebørste til kost med opsamler 13-3915-11 3.836 kr. 4.795 kr. • • •

Sneblad 120 cm 13-3917-61 3.676 kr. 4.595 kr. • • •

Gummiskrabeskær 120 cm 13-1958-62 956 kr. 1.195 kr. • • •

Sneblad 120+20+20 cm, hydraulisk svingbar 13-3932-11 6.396 kr. 7.995 kr. •

Gummiskrabeskær 120+20+20 cm 13-3934-61 956 kr. 1.195 kr. •

X-blad, hydraulisk svingbar 13-3931-11 11.516 kr. 14.395 kr. •

Sneslynge, 1-trins 13-0974-11 11.916 kr. 14.895 kr. • • •

Sneslynge, 2-trins 13-0922-12 14.316 kr. 17.895 kr. • • •

Sneslynge, 2-trins, hydraulisk svingbar 13-3930-11 16.316 kr. 20.395 kr. •

Sand- og grusudlægger 13-1975-14 12.316 kr. 15.395 kr. • • •

Snekæder 17"x8,0 13-0937-61 1.356 kr. 1.695 kr. • • •

Vinterhjul, 16", sæt (til én aksel) 2A9000050/S16 1.676 kr. 2.095 kr. • • •

Pro-vogn, galvaniseret 13-3906-11 3.276 kr. 4.095 kr. • • •

Combivogn, plast 13-0952-11 2.076 kr. 2.595 kr. • • •

Gødningsspreder 13-0955-11 1.356 kr. 1.695 kr. • • •

Plænetromle (Ø45x60) 299900260/0 1.676 kr. 2.095 kr. • • •

Plænetromle (Ø45x90) 2I0800100/18 2.476 kr. 3.095 kr. • • •

Bagagebærer 2A0000060/S16 839 kr. 1.049 kr. •

Bagageboks med lås 2A4052000/S16 1.676 kr. 2.095 kr. • • •

Overtræk 2A0000000/S16 591 kr. 739 kr. • • •

Tilbehør
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Zero turn
Effektiv og hurtig klipning

Manøvredygtige og kraftfulde - STIGA zero turn gør underværker på store 
græsarealer og klarer hurtigt klipning af sejt og vildt græs takket være de robuste 
klippeaggregater med tre knive. 

KRAFTFULDE MOTORER
Zero turn klipperne er udstyret med kraftfulde 2-cylindrede motorer, der giver en god 
ydeevne, mens store brændstoftanke gør, at maskinerne kan arbejde i længere tid 
ad gangen.

ROBUSTE KLIPPEAGGREGATER
Den høje kørehastighed kombineret med klippeaggregater i kraftigt stål med tre 
knive giver en effektiv klipning og lang holdbarhed.

HØJ KOMFORT
Zero turn klipperne er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj 
komfort: Justerbare styrestænger, sæde med høj ryg, fodstøtte og fodbetjent 
aggregatløft.

Fodstøtten giver øget 
brugerkomfort.

Den fuldsvejsede 
chassisramme er med til at 
sikre en lang levetid.

Komfortsædet absorberer 
vibrationer og giver en mere 
komfortabel køreoplevelse. 

De justerbare styrestænger
gør det let at tilpasse 

kørestillingen.

Klippeaggregatet er 
fastgjort 4 steder for 
maksimal stabilitet.

Støttehjulene løfter 
klippeaggregatet ved eventuelle 

ujævnheder på plænen.

Klippeaggregatet kan løftes 
og sænkes med foden, uden 
det er nødvendigt at stoppe 

maskinen.

Pivot-forhjulene uden mønster 
gør det let at dreje uden at 
beskadige plænen.

ZT 7132 T
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BENZIN ZT 5132 T ZT 7132 T
Motor Kawasaki FR691 V-Twin, 2-cyl. Kawasaki FR691 V-Twin, 2-cyl.

Effekt 726 cm3 / 16,50 kW 726 cm3 / 16,50 kW

Tankvolumen 10,5 liter 18,9 liter

Klippebredde 132 cm 132 cm

Klippeaggregat, konstruktion Svejset Svejset

Antal knive 3 3

Aggregatløft Manuelt, pedal Manuelt, pedal

Klippehøjder 13 pos., 38-114 mm 15 pos., 38-127 mm

Transmission Hydrostatisk Hydrostatisk (Pro-grade)

Træk Baghjul Baghjul

Maks. hastighed 11,3 km/t 13,8 km/t

PTO Elektrisk Elektrisk

Hjul 11“x18“ 13“x22“

Sæde Komfort Plus med armlæn Komfort Plus med høj ryg og armlæn

Vægt 279 kg 395 kg

Andet Trækkrog -

Artikelnummer 2F1020821/S17 2F1020861/ST1

Pris ekskl. moms 35.596 kr. 50.796 kr.
Pris inkl. moms 44.495 kr. 63.495 kr.

Både ZT 5132 T og ZT 7132 T er udstyret med 
betjeningspaneler, som er praktisk placeret ved 
siden af sædet. Alle maskinernes funktioner 
kan styres direkte fra betjeningspanelerne, 
hvilket giver en komfortabel brugeroplevelse.

Zero turn



STIGA A/S foretager løbende produktudvikling og forbeholder sig retten til at ændre modeller og 
tekniske data uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

Priserne er gældende frem til d. 31. december 2021.

STIGA A/S
Priorparken 878
2605 Brøndby
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