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Fremtiden er batteridrevet

Anvendelse af alternativer til fossile
brændstoffer bliver en større og større prioritet
for forbrugerne verden over. Mange af os
cykler nu i stedet for at køre i bil for at reducere
udledningen af skadelige emissioner. Og vi
vælger kabelfrie, elektriske apparater, fordi de
er nemmere at bruge, da man ikke skal bekymre
sig om ledninger, der hænger i vejen.
Dette har ført til, at batteridrevne redskaber
er blevet en trend, der vokser hurtigt - også i
havebranchen.
Hos STIGA leverer vi en renere, sikrere og mere
pålidelig energiforsyning til vores kunder.

Designet med sikkerhed og effektivitet for øje er hver battericelle optimalt
placeret med nok plads til at gøre det muligt for luft at nedkøle batteriet
både under arbejdet og opladningen af batteriet. Under udviklingen af
batteriernes fysiske opbygning har vores ingeniører testet elektronikken
og softwaren, der styrer cellerne, på hvert trin i processen for at sikre en
konstant overvågning af energistatussen og for at indstille de relevante
temperaturgrænser.
E-Power batterierne arbejder intelligent i produkterne i både 20 V og 48
V-batterisystemerne. I 100-serien genkender 20 V-batteriet redskabstypen
og tilpasser kraften for at maksimere batteriets levetid. 48 V-batterierne
har en intern hukommelse, der registrerer alle arbejdsparametre og
kommunikerer ethvert problem mellem batteriet, redskabet og endda
opladeren, såsom overophedning.
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Hvilken type
haveejer er du?
Fra de avancerede egenskaber i EXPERT (900-serien) og
den holdbare kraft i EXPERIENCE (500- og 700-serien)
til enkeltheden i ESSENTIAL (100-serien). E-Power
batterierne kan drive alt fra de mindste haveredskaber til
de største plæneklippere.
Vælg det STIGA batteri-produkt, der opfylder dine og din
haves behov fra vores brede udvalg af haveprodukter.

Vælg det rigtige batteri til opgaven
Der er mange tal og enheder forbundet med batterier, og det
kan være en udfordrende opgave at finde frem til, hvilken
kombination af redskaber og batterier, der er optimal for dig.
Derfor har vi lavet en kort guide, der forhåbentlig vil gøre det lidt
nemmere at forstå de forskellige begreber.

V = Volt = Styrke

Ah = Kapacitet = Arbejdstid

Volt (V) er betegnelsen for elektrisk
spænding. Lidt forsimplet viser dette
tal styrken, der er forbundet med det
pågældende redskab. Jo højere Volt,
des mere kraftfuldt er redskabet.

Ah (Amperetimer) er en måleenhed for
elektrisk ladning. Dette tal har ingen
betydning for styrken af redskabet, men
i stedet hvor længe du kan bruge det
ad gangen. Lidt forenklet: Jo højere Ah,
des længere arbejdstid på redskabet.

Overvej omfanget af opgaven, og hvor krævende den er. Her
er nogle tommelfingerregler, du kan anvende: Lette og mindre
tidskrævende opgaver kan klares med batterier med lavere
Volt (V) og færre Ampere (Ah). Hvorimod hårdere og mere
tidskrævende opgaver bør løses med batterier med højere Volt
(V) og flere Ampere (Ah).

Oplev mere på stiga.dk
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MULTICLIP PRO
950 SX AE

SAB 900 AE

SBC 700 D AE

SMT 100 AE

SAB 700 AE

SHT 100 AE

Et nyt niveau af ingeniørkundskaber
Fuldendt.
Udviklet af ingeniører med ægte
havekundskaber.
Udviklet til ægte arbejdsforhold – ikke kun til at kunne
bestå en standardtest. Den høje ydeevne, der driver
EXPERT-sortimentet af batteridrevne produkter, er mulig
takket være den pålidelige og langvarige energi i STIGA
batteriselen og de mest kraftfulde E-Power batterier i
serien.

Præsterer på et højere niveau.
Efterprøvet.
Baseret på mange års erfaring i haven.
Produkterne i EXPERIENCE-batteriserien er
kendetegnet ved langvarig kraft og stor pålidelighed.
STIGA E-Power 48 V batterier driver både 500- og
700-seriens håndholdte redskaber og plæneklippere.

En ny form for intelligens
Intelligent.
Klarer opgaven – nemt og hurtigt.
Forestil dig et batteri, der er kraftfuldt nok til at drive en
plæneklipper, intelligent nok til at genkende det redskab,
det driver, og alsidigt nok til at justere kraften, så den
passer til det enkelte redskab. Det er netop det STIGAs
nye 20 V E-Power batterier, som driver 100-serien, gør.

48 V haveredskaber og -maskiner

Fuldendt

Baseret på mange års erfaring i haven.

Testet til faktiske forhold – ikke kun
til at kunne bestå en standardtest
Industriens standardtests kræver, at batterier skal kunne håndtere 300
opladninger ved 20 % af den faktiske brugsstrøm. Vi ved, at dette ikke er
repræsentativt for virkelighedens brug. Derfor har vores ingeniører udviklet
deres egne og mere krævende tests, som skal være med at til at sikre, at STIGAs
batterier fungerer længere og bedre. Uanset om det gælder klipning, trimning
eller beskæring, er vi sikre på, at batteriet vil fungere effektivt selv efter 600
opladninger, hvilket svarer til, at en bruger tømmer batteriet og genoplader det to
gange om ugen i seks år.

D
 esignet, udviklet og produceret af STIGA
Tilgængelige i forskellige kapaciteter, fra 2 til 7,5 Ah
Testet til faktiske forhold – fungerer effektivt efter 600
opladninger
Avanceret “sort boks” registrerer batteriets sundhedstilstand

Kraften, der varer ved.
900-serien

700-serien
500-serien

7,5 Ah

2 Ah
5 Ah
4 Ah

Oplev mere på stiga.dk
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48 V BATTERI
900-SERIEN
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.
Serien fungerer med 48 V batterier, der også kan
bruges med 500- og 700-serien.

COMBI 955 SQ AE
COMBI 950 SQ AE
TWINCLIP 950 SQ AE
MULTICLIP PRO 950 SX AE

STIGA plæneklipper-knive
Vi designer og udvikler specifikke knive til vores plæneklippere og til den
klippemetode, de anvender. Alle STIGA-knive er robuste, højtydende og
præcise, hvilket sikrer det bedste klipperesultat på enhver type plæne.

Combi-kniv

Twinclip-kniv

Multiclip-kniv

En Combi-kniv uden kompromis.
Denne robuste 4 mm tykke kniv
af stål er testet til at modstå
150 timers belastnings- og
vibrationstest – det svarer til 10
års brug. Med 4-i-1 klippesystemet
kan du vælge mellem opsamling,
Multiclip, side- og bagudkast.

STIGAs patenterede Twinclipkniv med dobbeltskær omdanner
græsafklippet til næringsrig
gødning. Klippeskjoldet er hævet
for at øge luftstrømmen og give
maksimal opsamlingskapacitet og
et minimalt energiforbrug.

STIGAs Multiclip-knive er designet
specielt til bioklip. De findeler
græsafklippet, som spredes ud
over plænen som naturlig gødning,
imens du klipper græsset.

Batterierne i 900-seriens plæneklippere
2 x 7,5 Ah batterier anbefales til alle 900-serie plæneklippere for at opnå
størst mulig kraft.
De to batterier er serieforbundet og afgiver 96 V og maksimalt 7,5 Ah
tilsammen. Batterierne skal ikke ombyttes undervejs.
Oplev mere på stiga.dk
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Batterisele
STIGAs vandtætte, komfortable
batterisele med justerbare stropper
og tilslutningskabel til både højre- og
venstrehåndsbrugere. Batteriselen har
plads til to STIGA E-Power batterier af
valgfri kapacitet.
SBH 900 AE

F
 lytter vægten af batteriet om på
ryggen
Kan benyttes til alle STIGA E-Power
48 V batterier
Sæt to 48 V / 7,5 Ah batterier i
selen for maksimal kraft
Kan også benyttes til 500- og
700-serien ved brug af et dummybatteri
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Buskrydder

Hækkeklipper

Høj ydeevne kombineret med let, afbalanceret
håndtering. SBC 900 D AE suser ubesværet
gennem højt græs og vanskelig vegetation. Hvis
du har brug for lidt ekstra kraft, giver et tryk på
triggeren øjeblikkelig acceleration.

Denne kraftfulde hækkeklipper klipper let
gennem de hårdeste grene. Håndtaget kan
låses i fem forskellige positioner, hvilket sikrer,
at det er let og ergonomisk at klippe de områder,
der er vanskelige at nå.

SBC 900 D AE

SHT 900 AE

Løvblæser

Stang-hækkeklipper

SAB 900 AE kombinerer langvarig kraft
med en høj lufthastighed på 55 m/s og et
revolutionerende design, der reducerer støj
og holder snavs og støv ude.

Den teleskopiske forlænger gør det muligt at
nå op til 4 m med hækkeklipperen. Og med tre
hastigheder og seks klippepositioner giver SPH
900 AE dig optimal kontrol, uanset opgaven.

SAB 900 AE

SPH 900 AE

Oplev mere på stiga.dk
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48 V BATTERI
500- & 700-SERIEN
Med STIGAs batteridrevne 500- og
700-serie kan du få en opgradering
til din have. Disse batteriserier er
designet til de erfarne haveejere,
samt de brugere der prioriterer
havearbejdet og værdisætter flere
funktioner og robuste maskiner. I
500- og 700-serien øges motorkraften
og komforten, og i serierne findes
der plæneklippere samt forskellige
håndholdte redskaber, der kan klare
de mere krævende opgaver.

COLLECTOR 548 S AE

COMBI 753 SQ AE

SBC 700 D AE

MULTICLIP 547 AE

SMT 500 AE

SGT 500 AE

Multiclip-plæneklippere
Disse plæneklippere er specialdesignede
til bioklip, hvor græsafklippet omdannes til
småstykker, der fordeles på plænen som
naturlig gødning. Få kraften, du kender fra
benzin, kombineret med brugervenligheden,
der er forbundet med batteridrift – disse
Multiclip-plæneklippere giver dig det bedste
fra begge verdener.
MULTICLIP 750 S AE
MULTICLIP 747 S AE
MULTICLIP 747 AE
MULTICLIP 547 AE

Combi-plæneklippere
Combi er den mest fleksible type plæneklippere
i STIGAs sortiment: 4-i-1 klippesystem,
rummelige opsamlere og central justering af
klippehøjden. Disse plæneklippere er udstyret
med justerbare, ergonomiske styr, som gør dem
nemme og komfortable at benytte for enhver
bruger.
COMBI 753 SQ AE
COMBI 748 SQ AE
COMBI 748 Q AE
COMBI 743 Q AE

Batterierne i 700-seriens plæneklippere
I plæneklipperne i 700-serien arbejder de to batterier som ét: Hvis det ene
batteri har mere strøm på end det andet, vil de arbejde synkroniseret og
automatisk balancere energiforbruget mellem sig.
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Collector-plæneklippere
En 60 liter opsamler gør det enkelt at
vedligeholde selv større plæner. STIGAs
Collector-plæneklippere leverer effektivitet,
hastighed og kraft. Takket være den centrale
klippehøjdejustering er det nemt at vælge
mellem seks forskellige klippehøjder, og for
ekstra komfort kan det ergonomiske styr let
justeres i højden, så det passer præcis til dig.
COLLECTOR 548 S AE
COLLECTOR 548 AE
COLLECTOR 543 AE

SLM-plæneklippere
STIGAs SLM-plæneklippere er kompakte
og brugervenlige maskiner, som er nemme
at betjene for enhver bruger. Takket være
et 3-i-1 klippesystem kan du vælge mellem
klippesystemerne opsamling, bioklip og
bagudkast. Disse plæneklippere giver dig
optimal klippeevne uden nogen kabler, støj,
emissioner eller frustrationer.
SLM 544 AE
SLM 540 AE
SLM 536 AE

Batterierne i 500-seriens plæneklippere
Skubbe-modellerne i 500-serien trækker strøm fra ét batteri ad gangen.
Det andet batteri sidder blot klar til brug og ombyttes manuelt af
brugeren. I de selvkørende plæneklippere arbejder de to batterier som ét.
Oplev mere på stiga.dk
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Buskrydder med
dobbeltstyr

Buskryddere med loophåndtag

Ujævnt terræn, stejle
hældninger eller dybe grøfter?
Buskrydderens lette, men
robuste konstruktion og
ergonomiske udformning kan
nemt håndtere disse opgaver.
Kombinerer du den med
et 4 Ah batteri giver det en
arbejdstid på 60 minutter på én
opladning.

STIGA buskrydderne gør
rydningen mere behagelig
takket være de justerbare
loop-håndtag med soft grip
og muligheden for at arbejde
i en optimal stilling. Ved at
kombinere din buskrydder
med et 4 Ah batteri får du en
arbejdstid på 30 til 60 minutter
på én opladning.

Denne batteridrevne
græstrimmer er perfekt til
trimning af græs og til effektiv
klipning af plænens kanter.
Det 90° drejbare trimmerhoved
med støttehjul gør den ideel til
klipning af kanter med et lodret
snit.

SBC 700 D AE

SBC 700 AE
SBC 500 AE

SGT 500 AE

Stang-hækkeklipper

Stangsav

Multi-tool

Takket være den teleskopiske
forlænger opnår du med
denne stang-hækkeklipper en
maksimal klippehøjde på 4,30
m. Vælger du at kombinere
hækkeklipperen med et
4 Ah batteri, opnår du en
arbejdstid på 40 minutter på
én opladning.

Der er ingen grund til at
klatre op på høje stiger, når
stangsaven med teleskopisk
forlænger giver en totallængde
på 2,70 m. Savsværdet er på
25 cm, og med et 4 Ah batteri
opnår du en arbejdstid på 30
minutter på én opladning.

Et let, støjsvagt men samtidig
kraftfuldt multi-tool gør det
muligt at nå det øverste af
hækken og de høje grene uden
brug af en stige. Vælger du at
kombinere multi-toolet med
et 2 Ah batteri, opnår du en
arbejdstid på op til 40 minutter
på én opladning.

SPH 700 AE

SPS 700 AE

SMT 500 AE

Græstrimmer

Løvblæsere

Hækkeklippere

Kædesav

Kraftfulde motorer med tre
forskellige hastigheder at
vælge imellem gør det let at
rydde blade og skidt. Med
deres lave vægt, behagelige
ergonomiske håndtag og
intuitive betjeningspaneler er
løvblæserne lette at håndtere.

Takket være de
dobbeltvirkende, laserskårede
knive, som arbejder ved en
høj hastighed, klipper du
let gennem grene med en
diameter på op til 2,6 cm. For
din komfort kan du justere de
180° drejbare håndtag i tre
positioner.

En kraftfuld, men kompakt og
brugervenlig kædesav, der er
let at manøvrere, hvor der er
begrænset med plads. Den er
udstyret med en metalkrog, der
gør klatring med kædesaven
enklere og mere sikkert.

SAB 700 AE
SAB 500 AE

SHT 700 AE
SHT 500 AE

SPR 500 AE

Oplev mere på stiga.dk
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48 V batterier og ladere

Vælg dit batteri
Plæneklippere
900-serien

7,5 Ah

5 Ah

4 Ah

2 Ah

Maks.
arbejdsareal

MULTICLIP PRO 950 SX AE

2x

-

-

-

1300 m2

TWINCLIP 950 SQ AE

2x

-

-

-

1100 m2

COMBI 955 SQ AE

2x

-

-

-

1000 m2

COMBI 950 SQ AE

2x

-

-

-

950 m2

-

-

850 m2

700-serien
2x

MULTICLIP 750 S AE

-

MULTICLIP 747 S AE

-

-

2x

-

800 m2

MULTICLIP 747 AE

-

-

1x

-

500 m2

COMBI 753 SQ AE

-

-

600 m2

COMBI 748 SQ AE

-

-

550 m2

COMBI 748 Q AE

-

-

450 m2

COMBI 743 Q AE

-

-

1x

-

450 m2

MULTICLIP 547 AE

-

-

1x

-

500 m2

COLLECTOR 548 S AE

-

-

2x

-

550 m2

COLLECTOR 548 AE

-

-

1x

-

400 m2

COLLECTOR 543 AE

-

-

1x

-

400 m2

SLM 544 AE

-

-

400 m2

SLM 540 AE

-

-

-

350 m2

SLM 536 AE

-

-

2x

-

2x

1x

-

500-serien

Medfølgende batteri
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Anbefalet batteri

-

1x
1x

-

1x

200 m2

Haveredskaber
900-serien

Batterisele

7,5 Ah

5 Ah

4 Ah

2 Ah

Buskrydder
SBC 900 D AE

2x

70 min.

50 min.

35 min.

-

Hækkeklipper
SHT 900 AE

2x

180 min.

120 min.

90 min.

-

Løvblæser
SAB 900 AE

2x

100 min.

70 min.

50 min.

-

Stang-hækkeklipper
SPH 900 AE

2x

200 min.

135 min.

100 min.

-

700-serien

Batterisele

5 Ah

4 Ah

57-113 min.

38-75 min.

30-60 min.

-

1x

57-113 min.

38-75 min.

30-60 min.

-

Hækkeklipper
SHT 700 AE

1x

150 min.

100 min.

80 min.

Løvblæser *
SAB 700 AE

1x

34-225 min.

23-150 min.

18-120 min.

Stang-hækkeklipper
SPH 700 AE

1x

150 min.

100 min.

80 min.

Stangsav
SPS 700 AE

1x

56 min.

38 min.

30 min.

-

Kædesav
SPR 500 AE

1x

23 min.

15 min.

12 min.

-

Buskrydder *
SBC 500 AE

1x

57-113 min.

38-75 min.

30-60 min.

15-30 min.

Græstrimmer
SGT 500 AE

1x

75 min.

50 min.

40 min.

20 min.

Hækkeklipper
SHT 500 AE

1x

188 min.

125 min.

100 min.

50 min.

Løvblæser *
SAB 500 AE

1x

38-240 min.

25-160 min.

20-130 min.

10-65 min.

Multi-tool (hækkeklipper)
SMT 500 AE

1x

150 min.

100 min.

80 min.

40 min.

Multi-tool (kædesav)
SMT 500 AE

1x

57 min.

38 min.

30 min.

15 min.

7,5 Ah

Buskrydder *
SBC 700 D AE

1x

Buskrydder *
SBC 700 AE

2 Ah

40 min.
40 min.

500-serien

Batteriselen kan anvendes til:
- 900-serien
- 500- og 700-serien ved brug af et dummy-batteri

* Højeste/laveste hastighed
Maksimal arbejdstid

7,5 Ah
E 475

5 Ah
E 450

4 Ah
E 440

2 Ah
E 420

Standardlader
EC 415 S

330 min.

220 min.

180 min.

90 min.

Hurtiglader
EC 430 F

180 min.

120 min.

110 min.

50 min.

Standard, dobbeltlader
EC 415 D

330 min.

220 min.

180 min.

90 min.

Ladetid

Oplev mere på stiga.dk
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20 V BATTERI
100-SERIEN
STIGAs batteridrevne 100-serie er på
20 V og indeholder lette, brugervenlige
og intuitive redskaber, der giver gode
resultater med minimal indsats.
Få alle fordelene ved at være
batteridrevet, hvilket betyder, at du ikke
behøver at tænke på hverken ledninger
eller påfyldning af benzin. Alt, hvad du
skal gøre, er at sætte batteriet i og trykke
på start, så er du i gang.

STIGAs intelligente 20 V
batterier tænker for dig.
Ingen andre batterier på markedet fungerer ligesom STIGA E-Power, der
er udviklet specifikt til havemaskiner og -redskaber. De intelligente 20 V
E-Power batterier er ikke alene kraftfulde nok til at drive en plæneklipper,
de kan også automatisk genkende det redskab, de driver. Det gør det
muligt for dem at justere kraften, så den passer til det enkelte redskab.
Gør hverdagens haveopgaver lettere – og løser dem bedre.

Kraften til at drive en plæneklipper
kombineret med evnen til at tilpasse
kraften til det enkelte STIGA
ESSENTIAL-redskab.

D
 esignet, udviklet og produceret af STIGA
 ilgængelig i to forskellige kapaciteter, 2 og 4
T
Ah
M
 ikrochippen optimerer batteriets ydelse til
hvert enkelt produkt
S
 måt nok til at være nemt at håndtere, stort
nok til at sikre maksimal ydelse

100-serien

4 Ah
2 Ah
Oplev mere på stiga.dk
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Collector-plæneklippere
Enkle funktioner og præcise klipperesultater
kombineret med let og brugervenlig betjening.
Disse kompakte og brugervenlige plæneklippere
er lette og fleksible, hvilket gør dem ideelle til
hverdagsbrug i mindre haver.
COLLECTOR 140 AE
COLLECTOR 136 AE
COLLECTOR 136 AE

2x4 Ah
2x2 Ah
1x4 Ah

20 V batterier og ladere
Ladetid
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E 24

E 22

Standardlader
C 215 S

140 min.

70 min.

Standard, dobbeltlader
C 215 D

140 min.

70 min.

= Batteri medfølger
Til alle vores ESSENTIAL 20 V batterimaskiner og -redskaber medfølger det
batteri, som er bedst egnet til opgaven,
de skal udføre.

Græstrimmer
Skift mellem græstrimning og
kanttrimning med et klik. Det
medfølgende batteri sikrer
dig 20 minutters arbejdstid,
mens det teleskopiske rigrør
gør det muligt at tilpasse
græstrimmeren præcis til dig.
SGT 100 AE

1x2 Ah

Multi-tool
Hækkeklipper
Oplev kraftfuld præcision med
det hærdede stålsværd og
få nemt styr på dine buske
og hække. Det medfølgende
batteri sikrer dig 40 minutters
kontinuerlig arbejdstid,
og sikkerhedsafbryderne
garanterer dig den fornødne
sikkerhed.
SHT 100 AE

1x2 Ah

Oplev mere på stiga.dk

Vælg dit tilbehør, forlæng
den teleskopiske forlænger
og nyd 70 minutter med
behagelig hækkeklipning eller
20 minutter med kraftfuld
beskæring. Du kan klare
havearbejdet hurtigt og nemt –
mens du står sikkert på jorden.
SMT 100 AE

1x4 Ah

Løvblæser
En støjsvag og let løvblæser,
som gør det let at rydde haven
og terrassen for skidt og
blade. Løvblæseren er udstyret
med variabel hastighed og
en kraftfuld motor, som gør
det muligt at nå en maksimal
lufthastighed på op til 32 m/s.
SAB 100 AE

1x4 Ah
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REGISTRÉR
DIT PRODUKT

NU
Modtag nyhederne først

SCAN

Når først du er registreret, kan du holde
dig opdateret ved at modtage nyheder
omkring STIGA og dit produkt.

Intet bliver glemt
Du vil altid have den information,
som du skal bruge for at udføre
rutinemæssigt vedligehold på dit
produkt, lige ved hånden!

Vi er her for at hjælpe dig

stiga.com/dk/produktregistrering

Find os på
YouTube
Vil du gerne have mest muligt ud
af dine STIGA-maskiner?
På vores Youtube-kanal kan du
altid finde korte videoer med
gode råd til, hvordan du bruger og
vedligeholde dine produkter fra
STIGA.

Alle informationer relateret til dine
produkters vedligeholdelseshistorik vil
blive gemt på din bruger.

