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Made for you

Nie musisz być ogrodnikiem, 
by wiedzieć, jak dbać o ogród...

Marzysz o trawniku przyciętym tak perfekcyjnie, jakby opiekował się nim 
mistrz fryzjerstwa? O sprzęcie ogrodowym, który naprawdę dobrze się 
prowadzi? A może po prostu o zazdrosnych spojrzeniach sąsiadów? 
Świetnie trafiłeś! STIGA sprawi, że Twój ogród nie będzie miał sobie 
równych w całej okolicy.

W zależności od tego, na co masz ochotę, możesz kosić samemu, siedząc 
za sterami ogrodowego traktora lub uciąć sobie drzemkę, podczas gdy 
nowoczesny robot wykona pracę za Ciebie. Bo trzeba powiedzieć 
to bez ogródek – to Twój komfort i wygoda są dla nas najważniejsze.
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Roboty koszące

Roboty koszące
Robota dla zawodowca

Wielkie rzeczy powstają czasami za sprawą małych kroków. 
Dowodem na prawdziwość tego twierdzenia są właśnie urządzenia 
Autoclip. Niewielka forma skrywa w sobie niesamowitą moc. Przecież 
wiesz, że tak naprawdę liczy się wnętrze... Bogaty pakiet bezpieczeństwa 
i funkcji programowania pozwoli Ci wybrać tryb pracy dostosowany do 
Twoich potrzeb, a dzięki kodowi zabezpieczającemu tylko Ty go uruchomisz. 
Boisz się zostawić go samego? Nie musisz się martwić, bo doskonale 
sobie poradzi. Wmontowany czujnik deszczu pozwoli uniknąć koszenia 
podczas niespodziewanej ulewy, kierując urządzenie do stacji dokującej. 
Zawsze marzyłeś o ogrodzie z idealnym trawnikiem, ale brakowało Ci czasu, 
by o niego zadbać? Robot, czyli Twój osobisty ogrodnik, wykona pracę za 
Ciebie! Do tego jest cichy i wyjątkowo przyjazny środowisku. Ty spędzasz 
czas, relaksując się, a Twój ogród będzie nadal wyglądał pięknie.
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Roboty koszące
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Roboty koszące

Właściwości
Autoclip 225 S

Baterie litowo-jonowe
Ciesz się nawet trzykrotnie 
dłuższą żywotnością 
w porównaniu z innymi 
akumulatorami.

Czujniki deszczu
Autoclip 225 S wie, że koszenie mokrej 
trawy jest nieefektywne. Dzięki zainsta-
lowanym czujnikom w porę wyczuwa 
deszcz i chowając się przed nim w stacji 
ładującej, czeka na poprawę pogody.  

Bezpieczna obsługa
Inteligencja robota daje wyraz jego 
bezpieczeństwu. Poręczny uchwyt 
pozwala na bezpieczne i wygodne 
przenoszenie robota. Zainstalowane 
w kołach czujniki rejestrują moment 
podniesienia i tym samym powodują 
wyłączenie noży. Idealna przyczepność kół

Nierówny teren nie jest przeszkodą  
dla robota Autoclip 225 S. Nasz bohater 
pracuje z jednakową wydajnością 
również na powierzchni o nachyleniu 
do 24 stopni. 

Blokada PIN 
Gwarancja posłuszeństwa Twojego robota, 
ale także zabezpieczenie przed użyciem 
robota przez osoby niepowołane.

Funkcja „Stop”
Jednym z zabezpieczeń, w które został 
wyposażony robot, jest funkcja natych-
miastowego zatrzymania w dowolnym 
momencie pracy.

Silnik bezszczotkowy
Technologia bezszczotkowa redukuje 
do minimum konieczność serwisowania 
sprzętu i znacznie wydłuża żywotność 
silnika. Ponadto, dzięki niej robot jest mniej 
hałaśliwy, a jego silnik zużywa 
do pracy mniej energii. 

Inteligentne ostrze
Dwustronna, 4-ramienna tarcza tnąca robota wyko-
nana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Odzna-
cza się doskonałą trwałością oraz niezwykłą precyzją 
cięcia – każdego dnia kosi kilka milimetrów wysokości 
trawy tak, aby rosła równomiernie. Dzięki czujnikom 
Autoclip 225 S dostosowuje tempo oraz intensywność 
pracy do aktualnych potrzeb Twojego trawnika.

Automatyczne ładowanie
Robot Autoclip 225 S doskonale wie, kiedy opada 
z sił. W takim momencie samoczynnie kieruje się 
w stronę stacji ładującej w celu naładowania aku-
mulatorów. Nie wymaga przy tym żadnej ingeren-
cji użytkownika, ponieważ porusza się intuicyjnie, 
zgodnie z zaprogramowanym dla niego obszarem 
pracy. 

Wyświetlacz i bluetooth
Inteligentny wyświetlacz umożliwia łatwy dostęp 
do wszystkich funkcji robota oraz pozwala na pro-
gramowanie cyklów jego pracy. Funkcja bluetooth 
umożliwia zdalne sterowanie robotem za pomocą 
smartfona lub tabletu.
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AUTOCLIP 225 S AUTOCLIP 228 S AUTOCLIP 328 S
Maks. powierzchnia trawnika 1100 m² 1600 m² 2200 m²

Silnik bezszczotkowy bezszczotkowy bezszczotkowy

Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy

Pojemność 2 x 2,5 Ah 3 x 2,5 Ah 1 x 7,5 Ah

Średni czas pracy (+/-) 20% 150 min 210 min 100 min

Średni czas ładowania 120 min 180 min 180 min

Rodzaj ostrza 4-zębne / 8 ostrzy 4-zębne / 8 ostrzy 4-zębne / 8 ostrzy

Szerokość koszenia 25 cm 25 cm 29 cm

Wysokość koszenia 25-60 mm 25-60 mm 25-65 mm

Szybkość koszenia 30 m/min 30 m/min 30 m/min
Czujnik wykrywania 
skoszonego obszaru tak tak tak

Czujnik deszczu tak tak tak

Nachylenie maksymalne 45% 45% 45%

Ilość stref koszenia 4 4 4

Odbiornik bluetooth tak tak tak

Żyroskop tak tak tak

Czujnik wykrywania przeszkód w silnikach kół w silnikach kół w silnikach kół

Czujnik podnoszenia w kołach podporowych w kołach podporowych w kołach podporowych

Kod PIN tak tak tak

System powrotu do bazy za przewodem / oscylator cyfrowy za przewodem / oscylator cyfrowy za przewodem / oscylator cyfrowy

Osłona stacji bazowej opcja opcja nie dotyczy

Waga z akumulatorem/ami 9,8 kg 10,1 kg 13,5 kg

Nr art. 2R2002058/S15 2R2005058/S16 26-8119-11

Roboty koszące
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Roboty koszące

Właściwości
Autoclip 524 S

Baterie litowo-jonowe
Ciesz się nawet trzykrotnie 
dłuższą żywotnością w porównaniu 
z innymi akumulatorami.

Intuicyjny wyświetlacz
Masz łatwy dostęp do wszystkich 
funkcji robota i szybko wybierasz 
cykl pracy, jakiego potrzebujesz.

Uchwyt transportowy
Wygodny uchwyt pozwala na łatwe 
i bezpieczne przemieszczanie robota.

Najwyższej jakości nóż
Czterozębny, wykonany 
ze stali nierdzewnej, pozwala 
na precyzyjne cięcie. 
Dzięki specjalnemu czujnikowi 
ocenia gęstość trawy, dostosowując 
do niej prędkość działania. 

Miękkie zderzaki
Umożliwiają pracę bardzo blisko 
różnych obiektów, zapobiegając 
jednocześnie uszkodzeniu sprzętu. 

Żyroskop
Urządzenie wykorzystuje pole 
magnetyczne Ziemi, które zapewnia 
mu doskonałą równowagę 
i trajektorię poruszania się.

Koła z systemem bezpieczeństwa
W trosce o Twoje bezpieczeństwo 
wyposażyliśmy koła w specjalne czujniki 
ruchu. Kiedy podniesiesz sprzęt lub wykonasz 
niewłaściwy ruch, robot automatycznie 
wyłączy ostrza i zatrzyma się.

Funkcja „Stop”
Jednym z zabezpieczeń, w które został 
wyposażony robot, jest funkcja natych-
miastowego zatrzymania w dowolnym 
momencie pracy.

Czujniki deszczu
Autoclip 524 S wie, że koszenie mokrej 
trawy jest nieefektywne. Dzięki zainsta-
lowanym czujnikom w porę wyczuwa 
deszcz i chowając się przed nim w stacji 
ładującej, czeka na poprawę pogody.  

Silnik bezszczotkowy
Technologia bezszczotkowa redukuje 
do minimum konieczność serwisowania 
sprzętu i znacznie wydłuża żywotność 
silnika. Ponadto, dzięki niej robot jest mniej 
hałaśliwy, a jego silnik zużywa 
do pracy mniej energii. 

Trwałość i świetna trakcja
Autoclip 524 S to seria urządzeń, na których możesz 
polegać. Są sprawdzone, wytrzymałe i niezawod-
ne. Są też wprost stworzone do dużych obszarów.

Automatyczne ładowanie
Rozładował się akumulator? To nic. Robot sam 
podjedzie i podłączy się do stacji ładującej, którą 
otrzymasz w zestawie.

Kod PIN
Zabezpiecz swojego robota przed niepowołanymi 
rękoma 4-cyfrowym kodem PIN. Blokada dotyczy 
samego włączenia robota lub dostępu do funkcji 
programowania.
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AUTOCLIP 524 S * AUTOCLIP 720 S **
Maks. powierzchnia trawnika 2800 m² / 3500 m²* 4000 m² / 6000 m²**

Silnik bezszczotkowy bezszczotkowy

Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy

Pojemność 1 x 7,5 Ah / 2 x 7,5 Ah* 1 x 5 Ah / 1 x 15 Ah + 2 x 7,5 Ah*

Średni czas pracy (+/- 20%) 3 h 30 min / 6 h 30 min* 5 h / 10 h**

Średni czas ładowania 3 h / 4 h 30 min 5h / 8 h **

Rodzaj ostrza 4-zębne / 8 ostrzy 4-zębne / 8 ostrzy

Szerokość koszenia 29 cm 36 cm

Wysokość koszenia 20-45 mm 24-64 mm

Szybkość koszenia 30 m/min 30 m/min
Czujnik wykrywania 
skoszonego obszaru tak tak

Czujnik deszczu tak tak

Nachylenie maksymalne 45% 45%

Ilość stref koszenia 4 4

Odbiornik bluetooth tak tak

Żyroskop tak tak

Czujnik wykrywania przeszkód w obudowie w obudowie

Czujnik podnoszenia w kołach podporowych w kołach podporowych

Kod PIN tak tak

System powrotu do bazy za przewodem / oscylator cyfrowy za przewodem / oscylator cyfrowy

Waga z akumulatorem/ami 16,1 kg / 17,8 kg* 18,4 kg / 19,8 kg**

Nr art. 2R5005058/S15 2R7007058/S15

Opcjonalnie dostępne dodatkowe akumulatory:
* Autoclip 524 S
dodatkowy akumulator (7,5 Ah)
pozwalający na koszenie powierzchni 3500 m2

i pracę około 6 h 30 min.

** Autoclip 720 S
dwa dodatkowe akumulatory (7,5 Ah każdy)
oraz mocniejsza ładowarka wystarczająca 
do skoszenia powierzchni powyżej 6000 m2 
i pracy około 10 h.

Roboty koszące
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Kosiarki
Marzenie ściętej trawy

Szukasz sprzętu, który potrafi wykosić całą konkurencję? Świetnie trafiłeś! 
Zarówno w kategorii kosiarek spalinowych, jak i elektrycznych mamy Ci wiele 
do zaoferowania. To Ty decydujesz, jakie urządzenie będzie dla Ciebie najbardziej 
odpowiednie, a jest w czym wybierać: elektryczne, spalinowe, akumulatorowe, 
z koszem, bez kosza, czy z możliwością bocznego wyrzutu trawy – zawsze dosto-
sowane do Twoich potrzeb. Wiele modeli to urządzenia 4w1, łączące funkcję zbie-
rania, mulczowania, tylnego i bocznego wyrzutu z centralną regulacją wysokości 
przy pomocy jednej dźwigni. Ergonomiczne rączki i kierownice zapewniają kom-
fort pracy, a szerokie koła typu Dryflex nie powodują wgnieceń w trawie i dobrze 
prowadzą się... nawet po betonie. Miłość do ogrodu nie rdzewieje, podobnie jak 
nasze kosiarki dzięki aluminiowej lub stalowej obudowie ze skutecznym zabez-
pieczeniem antykorozyjnym. Zaawansowany system mulczujący gwarantuje 
bardzo drobne mielenie trawy, zwiększając jednocześnie powierzchnię koszenia 
i zmniejszając częstotliwość konieczności opróżniania kosza. A dla prawdziwych 
pasjonatów mamy ręczne kosiarki wrzecionowe, które pozwolą dopieścić traw-
nik w najdrobniejszych szczegółach, krok po kroku...

Kosiarki
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Kosiarki
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Collector i Combi
Duet doskonały 

Jesteś posiadaczem ogródka? Pielęgnacja trawnika przysparza Ci wiele problemów? 
Przedstawiamy Ci model Collector, który doskonale poradzi sobie nawet z wysoką 
trawą, zostawiając Twój kawałek ogrodu w idealnym stanie. Jeśli zaś cenisz sobie 
wielozadaniowość swojego sprzętu, z całą pewnością usatysfakcjonuje Cię model Combi. 
Jedną z jego możliwości jest wybór pomiędzy zbieraniem skoszonej trawy a mieleniem jej 
i wykorzystywaniem do nawożenia ogródka. Tym sposobem nie tylko zaoszczędzisz sporo 
czasu, ale i sprawisz, że Twój trawnik w niedługim czasie zazieleni się jeszcze bardziej.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Collector zbudowany jest z myślą o mniejszych ogrodach. Combi oczyścisz ogród z trawy i liści, a kiedy tylko stwierdzisz, 
że Twój trawnik potrzebuje solidnej pielęgnacji oraz nawożenia, z łatwością zmienisz system koszenia na Multiclip.

Kosiarki
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Nowość

Właściwości
Combi 48 SEQ B

Hybrydowy kosz
Ciągłe opróżnianie kosza ścina 
Cię z nóg? Mamy na to sposób! 

Odpowiednio skierowany strumień 
powietrza pozwala na bardzo efek-
tywne wypełnienie go ściętą trawą, 

przez co konieczność opróżniania 
jest dużo rzadsza. Dzięki ergono-
micznemu uchwytowi wszystko 

idzie szybko i sprawnie.

Duże koła
Sprawiają, że praca na nierównej 
powierzchni toczy się pomyślnie.

Funkcja Combi
Wybieraj między zbieraniem do kosza, 
tylnym wyrzutem i mieleniem lub bocznym 
wyrzutem. Jednocześnie kosisz i nawozisz, 
oszczędzając czas i pieniądze.

Regulacja wysokości koszenia
Jedna dźwignia reguluje wysokość koszenia 

całego urządzenia. Masz do wyboru pięć 
pozycji – od 27 do 90 milimetrów.

Duże koła
Umozliwiają bezproblemowe prowadzenie ko-
siarki nawet po nierównej powierzchni.

Wskaźnik napełnienia kosza
Ostrzega Cię, gdy kosz jest pełny, dzięki czemu 
unikasz rozsypywania ściętej trawy.

Wkładka mulczująca
Wystarczy chwila, żeby zmienić tryb pracy ko-
siarki i zacząć jednocześnie kosić oraz nawozić 
ziemię – czysta oszczędność!

Kosiarki
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COLLECTOR 34 E COLLECTOR 40 E COMBI 36 E
Silnik 1000 W 1400 W 1400 W

System koszenia zbieranie zbieranie zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus polipropylen polipropylen polipropylen

Szerokość korpusu 34 cm 40 cm 36 cm
Regulacja wysokości 
koszenia osiowa osiowa centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 3 pozycje 3 pozycje 6 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-65 mm 25-65 mm 25-75 mm

Pojemność kosza 25 l 40 l 35 l

Napęd nie nie nie

Kierownica płaska, składana, z pojedynczym 
włącznikiem

płaska, składana, z pojedynczym 
włącznikiem

płaska z klamrami, komfortowy włącznik, 
z miękkim uchwytem

Koła 140/140 mm, rowkowane 140/140 mm, rowkowane 140/170 mm, rowkowane

Waga 7,5 kg 8,7 kg 12 kg

Poziom wibracji 1,6 m/s² 1,9 m/s² 3 m/s²

Nr art. 293320068/S14 293380068/S14 294340068/S15

COMBI 40 E COMBI 48 E COMBI 48 ES
Silnik 1600 W 1600 W 1800 W

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus polipropylen stal stal

Szerokość korpusu 40 cm 48 cm 48 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 5 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-75 mm 27-80 mm 27-80 mm

Pojemność kosza 40 l 60 l 60 l

Napęd nie nie tak

Kierownica płaska z klamrami, komfortowy włącznik, 
z miękkim uchwytem

ergonomiczna, 
z pojedynczym włącznikiem

ergonomiczna, 
z pojedynczym włącznikiem

Koła 150/250 mm, rowkowane 180/240 mm, dryfflex, łożyska kulkowe 180/240 mm, dryfflex, łożyska kulkowe

Waga 13 kg 26 kg 30 kg

Poziom wibracji 1,87 m/s² 2,07 m/s² 2,07 m/s²

Nr art. 294380068/S14 295487068/S14 295487078/S14

Kosiarki
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Nowość Nowość

COMBI 36 AE COMBI 44 E COMBI 40 AE
Silnik 48 V, 2,5 Ah 1800 W 48 V, 5 Ah

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus polipropylen polipropylen polipropylen

Szerokość korpusu 36 cm 44 cm 40 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 6 pozycji 6 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 25-75 mm 25-75 mm 25-75 mm

Pojemność kosza 35 l  50 l 40 l

Napęd nie  nie nie

Kierownica płaska z klamrami, komfortowy włącznik, 
z miękkim uchwytem

płaska z klamrami, komfortowy włącznik, 
z miękkim uchwytem

płaska z klamrami, komfortowy włącznik, 
z miękkim uchwytem

Koła 140/170 mm, rowkowane 150/250 mm, rowkowane 150/250 mm, rowkowane

Waga 12 kg 14 kg 15 kg

Poziom wibracji 2,94 m/s² 1,29 m/s² 3,31 m/s²

Nr art. 294345068/S15 294420068/S14 294385068/S15

COMBI 50 S AE MULTICLIP 47 S AE
Zasilanie 80 V 5 Ah 80 V 5Ah

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut mulczowanie

Korpus stal stal

Szerokość korpusu 50 cm 47 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 26-72 mm 31-80 mm

Pojemność kosza 70 l -

Napęd tak tak

Kierownica płaska, komfortowe przełączniki,
z miękkim uchwytem

płaska, komfortowe przełączniki,
z miękkim uchwytem

Koła 180/240 mm, dryflex, łożyska kulkowe 180/180 mm, dryflex, łożyska kulkowe

Waga 31 kg 26 kg

Poziom wibracji 1,1 m/s² 1 m/s²

Nr art. 294506008/S16 298472008/S16

Kosiarki
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COLLECTOR 43 COLLECTOR 46 S COLLECTOR 46 B 
Silnik RS 100 OHV RS 100 OHV 450 E series

Moc (1,55 kW / 2,10 KM) @ 2800 rpm (1,55 kW / 2,10 KM) @ 2800 rpm (1,75 kW / 2,38 KM) @ 2900 rpm

System koszenia zbieranie, tylny wyrzut zbieranie, tylny wyrzut zbieranie, tylny wyrzut

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 43 cm 46 cm 46 cm
Regulacja wysokości 
koszenia 4 dźwignie centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 5 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości koszenia 27-80 mm 30-67 mm 30-67 mm

Pojemność kosza 60 l 55 l 55 l

Napęd nie tak nie

Kierownica ergonomiczna ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami

Kontrola obrotów ustalone ustalone ustalone

Koła 180/180 mm, dryflex, łożyska kulkowe 165/190 mm, plastikowe
łożyska kulkowe

165/190 mm, plastikowe
łożyska kulkowe

Waga 24 kg 23 kg 23 kg

Poziom wibracji 7,27 m/s² 7,72 m/s² 7,72 m/s²

Nr art. 295431048/S14 299274648/S14 299174628/S14

COLLECTOR 46 SB COLLECTOR 53 SB
Silnik 450 E series 625 E series

Moc (1,75 kW / 2,38 KM) @ 2900 rpm (2,27 kW / 3,09 KM) @ 2900 rpm

System koszenia zbieranie, tylny wyrzut zbieranie, tylny wyrzut

Korpus stal stal

Szerokość korpusu 46 cm 53 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 30-67 mm 30-67 mm

Pojemność kosza 55 l 55 l

Napęd tak tak

Kierownica ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami

Kontrola obrotów ustalone ustalone

Koła 165/190 mm, plastikowe
łożyska kulkowe

165/190 mm, plastikowe
łożyska kulkowe

Waga 25 kg 30 kg

Poziom wibracji 7,72 m/s² 5,23 m/s²

Nr art. 299274628/S14 299275328/S14

Kosiarki
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Nowość

Elektryczny 
rozrusznik
INSTART

COMBI 48 COMBI 48 S COMBI 48 B
Silnik ST 45 OHV ST 45 OHV 550 E series

Moc (2,22 kW / 3,02 KM) @ 2900 rpm (2,22 kW / 3,02 KM) @ 2900 rpm (2,12 kW / 2,88 KM) @ 2900 rpm

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 48 cm 48 cm 48 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 5 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości koszenia 27-80 mm 27-80 mm 27-80 mm

Pojemność kosza 60 l 60 l 60 l

Napęd nie tak nie

Kierownica ergonomiczna, z miękkim uchwytem ergonomiczna, składana, z miękkim 
uchwytem ergonomiczna, z miękkim uchwytem

Kontrola obrotów tak, na uchwycie tak, na uchwycie ustalone

Koła 180/240 mm, dryflex, łożyska kulkowe 180/240 mm, dryflex, łożyska kulkowe 180/240 mm,dryflex, łożyska kulkowe

Waga 32 kg 32 kg 26 kg

Poziom wibracji 6,48 m/s² 6,48 m/s² 6,48 m/s²

Nr art. 295485048/S14, 295585048/S16 295486048/S14, 295486048/S16 295485028/S14

COMBI 48 S B COMBI 48 SEQ B COMBI 53 SB
Silnik 550 E series 675 IS series In Start 625 E series Ready Start
Moc (2,12 kW / 2,88 KM) @ 2900 rpm (2,59 kW / 3,52 KM) @ 2800 rpm (2,27 kW / 3,09 KM) @ 2900 rpm

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, 
tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 48 cm 48 cm 53 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 6 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości koszenia 27-80 mm 25-90 mm 27-90 mm

Pojemność kosza 60 l 60 l 60 l

Napęd tak tak tak

Kierownica ergonomiczna, składana, z miękkim 
uchwytem

ergonomiczna, 
z wkładkami bębenkowymi

ergonomiczna, składana,  z miękkim 
uchwytem

Kontrola obrotów ustalone ustalone ustalone

Koła 180/240 mm, dryflex, łożyska kulkowe 200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

200/280 mm, rowkowane, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

Waga 28 kg 35,5 kg 33 kg

Poziom wibracji 6,48 m/s² 5,6 m/s² 7,22 m/s²

Nr art. 295486028/S14 299486628/S16 295536028/S15

Kosiarki
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Elektryczny 
rozrusznik

COMBI 53 SEQ COMBI 53 SQ COMBI 53 SQ B
Silnik ST 55 OHV ES ST 55 OHV 675 EXi series Ready Start

Moc (2,51 kW / 3,41 KM) @ 2800 rpm (2,51 kW / 3,41 KM) @ 2800 rpm (2,59 kW / 3,52 KM) @ 2800 rpm

System koszenia zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut,
tylny wyrzut

zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut,
tylny wyrzut

zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut,
tylny wyrzut

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 53 cm 53 cm 53 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 6 pozycji 6 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-90 mm 25-90 mm 25-90 mm

Pojemność kosza 60 l 60 l 60 l

Napęd tak tak tak

Kierownica ergonomiczna, z klamrami ergonomiczna, z klamrami ergonomiczna, z klamrami

Kontrola obrotów tak, na uchwycie tak, na uchwycie ustalone

Koła 200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

Waga 44 kg 39 kg 35,5 kg

Poziom wibracji 7,43 m/s² 7,43 m/s² 7,43 m/s²

Nr art. 299536548/S14 299536848/S14 299536828/S16

COMBI 48 SQ COMBI 48 SQ B COMBI 48 SQ H
Silnik ST 45 OHV 625 E series Ready Start GCV 160 OHC Autochoke 

Moc (2,22 kW / 3,02 KM) @ 2900 rpm (2,27 kW / 3,09 KM) @ 2900 rpm (2,8 kW / 3,81 KM) @ 2900 rpm

System koszenia zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut,
tylny wyrzut

zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, 
boczny wyrzut

zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, 
boczny wyrzut

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 48 cm 48 cm 48 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 6 pozycji 6 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-90 mm 25-90 mm 25-90 mm

Pojemność kosza 60 l 60 l 60 l

Napęd tak tak tak

Kierownica ergonomiczna, z klamrami ergonomiczna, z klamrami ergonomiczna, z klamrami

Kontrola obrotów tak, na uchwycie tak, na uchwycie ustalone

Koła 200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

200/280 mm, plastikowe, 
z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe

Waga 33 kg 34 kg 36 kg

Poziom wibracji 5,6 m/s² 5,6 m/s² 5,6 m/s²

Nr art. 299486848/S14, 299486484/S16 299486828/S15 299486838/S15

Kosiarki
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Multiclip 

System mulczujący 
i bocznego wyrzutu 

Z łatwością zamontujesz 
deflektor, który 

umożliwi Ci zmianę 
trybu pracy. 

Koszenie to nie wszystko
Stawiamy sobie poprzeczkę najwyżej, jak tylko się da. Już do tej pory nasze maszyny 
do mulczowania charakteryzowały się najlepszą dostępną na rynku jakością. Dokładnie 
mieląc i rozrzucając skoszoną trawę, wspomagały wzrost tej, która dopiero zacznie 
lub już zaczęła kiełkować. Oszczędzały Ci czas, który musiałbyś poświęcić na opróżnienie 
kosza i odżywienie trawnika. Recykling w najwydajniejszej formie! W tym roku 
udoskonaliliśmy nasze maszyny jeszcze bardziej. Z dumą przedstawiamy Wam urządzenia 
Multiclip z usprawnioną ergonomią i jeszcze dokładniejszą funkcją mulczowania. 
Jeśli chcesz, aby Twój trawnik skłaniał do radosnego okrzyku „Zielono mi!”, wybór jest 
oczywisty.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Wydajny i solidny. Wykonuje tylko jedno zadanie, ale za to jest w tym mistrzem. Stalowy lub aluminiowy korpus cechuje 
się odpornością na uszkodzenia oraz rdzę. Posiada specjalnie zaprojektowane ostrza, które dzięki swojemu kształtowi 
emitują mniej hałasu. 

Kosiarki
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Właściwości
Multiclip 47 S QB

System mulczujący 
i bocznego wyrzutu 

Z łatwością zamontujesz 
deflektor, który 

umożliwi Ci zmianę 
trybu pracy. 

Ergonomiczna kierownica
Wyreguluj ją na odpowiedniej wysoko-
ści i kieruj się komfortem użytkowania.

Składany uchwyt 
umożliwia łatwiejsze przechowywanie, 
gdy kosiarka nie jest używana.

Napęd na przednie koła (modele samobieżne)
Ułatwia skręcanie podczas koszenia, przyspieszając przy 
tym pracę i sprawiając, że wkładasz w nią mniej wysiłku. 

Uchwyt transportowy
Chwyć za solidną rączkę i bez problemu prze-
nieś urządzenie w inne miejsce.

Centralna regulacja wysokości koszenia
Za pomocą jednej dźwigni decydujesz, ile bę-
dzie mierzyła trawa po skończonej pracy.

Boczny odrzutnik
Wolisz kosić z bocznym wyrzutem? Deflektor, 
który Ci to umożliwi dołączyliśmy do zestawu. 

Kosiarki
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Nowość

MULTICLIP 50 S MULTICLIP 47 SQ B MULTICLIP 47 S AE
Silnik ST 45 OHV 450 E series 80 V 5 Ah

Moc (2,2 kW / 2,99 KM) @ 2900 rpm (1,75 kW / 2,38 KM) @ 2900 rpm 5 Ah

System koszenia mulczowanie mulczowanie mulczowanie

Korpus stal stal stal

Szerokość korpusu 50 cm 47 cm 45 cm
Regulacja wysokości 
koszenia 3 dźwignie centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 5 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości koszenia 37-75 mm 31-80 mm 31-80 mm

Napęd tak tak tak

Kierownica ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
i miękkim uchwytem ergonomiczna, z miękkim uchwytem płaska, komfortowe przełączniki,

z miękkim uchwytem
Kontrola obrotów ustalone ustalone

Koła 210/210 mm, rowkowane, z miękkim 
bieżnikiem, łożyska kulkowe 180/180 mm, dryflex, łożyska kulkowe 180/180 mm, dryflex, łożyska kulkowe

Waga 29 kg 26 kg 26 kg

Poziom wibracji 11,2 m/s² 5,9 m/s² 1 m/s²

Nr art. 291502048/S16 298472828/S15 298472008/S16

MULTICLIP PRO 53 S B DINO 47 B
Silnik 850 E series Ready Start 450 E series

Moc (3,23 kW / 4,39 KM) @ 2900 rpm (1,75 kW / 2,38 KM) @ 2900 rpm

System koszenia mulczowanie boczny wyrzut

Korpus aluminium stal

Szerokość korpusu 53 cm 47 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna sprężynowa na 2 osiach

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 5 pozycji 3 pozycje

Zakres wysokości koszenia 30-65 mm 35-60 mm

Napęd tak nie

Kierownica Pro, płaska, z gumowym uchwytem
i stalowym mocowaniem płaska, z gumowym uchwytem

Kontrola obrotów ustalone ustalone
System antywibracyjny 
(AVS) tak -

Koła 205/205 mm, aluminiowe, łożyska 
kulkowe

165/165 mm, plastikowe, 
łożyska kulkowe

Waga 36 kg 20 kg

Poziom wibracji 1,6 m/s² 6,5 m/s²

Nr art. 293532028/S14 292470128/S14

Kosiarki
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Twinclip
Precyzyjne cięcie 
Czy wyobrażasz sobie idealnie skoszony trawnik, nieskazitelny niczym zieleń na polu 
golfowym? A może marzysz o tym, aby codzienna praca w ogrodzie nie była tylko 
obowiązkiem, lecz także przyjemnym hobby? Z naszą nowością wszystko jest możliwe. 
W trosce o potrzeby najbardziej wymagających Klientów stworzyliśmy od podstaw model, 
który bez wątpienia... wykosi całą konkurencję. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom 
technicznym oraz wykorzystaniu czterech opatentowanych systemów, pielęgnacja trawnika 
stanie się dziecinnie prosta, a Twoi sąsiedzi zzielenieją z zazdrości.

 Najlepsze 
dla Ciebie:

Łatwy w użytkowaniu, a do tego niezwykle solidny i odporny na uszkodzenia. Dzięki jego ergonomicznej kierownicy  
oraz możliwości regulacji wysokości koszenia żadna praca nie przysporzy Ci trudności.

Kosiarki
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Właściwości
Kosiarka Twinclip 55 SEQ B

Hybrydowy korpus
Wykonany ze stali galwanizowanej 
i aluminiowych elementów, charakteryzuje 
się wyjątkową odpornością na rdzę 
oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Czterostopniowy system tworzenia 
korpusu spowodował wzrost sztywności 
prawie dwukrotny, dzięki czemu kosiarka  
z koszem pełnym trawy, zachowuje bardzo 
dobre parametry koszenia.

Dźwignia regulacji wysokości koszenia 
Korzystając z rewolucyjnie łatwej w obsłudze 
dźwigni, w prosty sposób ustawisz wysokość, jaką 
powinna mieć trawa tuż po skoszeniu.

Napęd
Zastosowanie większych kół w przekładni napę-
dowej zwiększyło moment obrotowy aż o połowę, 
dzięki czemu praca z koszem wypełnionym trawą 
stała się o wiele przyjemniejsza. 

Regulacja wysokości kierownicy
Ergonomiczna kierownica z miękkim, odpornym 
na korozję uchwytem dopasowuje się do indywi-
dualnych potrzeb użytkownika, zwiększając kom-
fort wykonywanej pracy. A to wszystko uzyskasz  
z pozycji operatora

Dyfuzor
Element odpowiedzialny za aerodyna-

mikę. Specjalnie wyprofilowany sku-
tecznie poprawia przepływ powietrza, 

dzięki czemu podczas użytkowania 
kosiarki Twinclip poczujesz się niczym 

kierowca bolidu Formuły 1. 

Nóż Twinclip
Podwojona krawędź tnąca noża 

Twinclip to ważny atut naszej kosiarki, 
zachwyci nie tylko symetrią cięcia, ale 
również niezwykłą dokładnością. Krót-

ko mówiąc – nie ma sobie równych. 
Dzięki tej technologii do kosza 

załadujesz do 20% więcej trawy.

Kosiarki
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Elektryczny 
rozrusznik
INSTART

Elektryczny 
rozrusznik
INSTART

Nowość

Nowość Nowość

Nowość Nowość

TWINCLIP 50 SB TWINCLIP 55 SB TWINCLIP 50 SEQ B
Silnik 625 E series Ready Start DOV 750 EX Series DOV 775 IS SERIES

Moc (2,27 kW / 3,09 KM) @ 2900 rpm (2,59 kW / 3,52 KM) @ 2800 rpm (2,59 kW / 3,52 KM) @ 2800 rpm

Pojemność 150 cm³ 163 cm³ 163 cm³

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut,
boczny wyrzut

Korpus stal galwanizowana stal galwanizowana stal galwanizowana

Szerokość korpusu 50 cm 55 cm 50 cm

Pojemność zbiornika paliwa 0,75 l 1 l 1 l
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji 7 pozycji 7 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-77 mm 25-77 mm 25-77 mm

Kierownica ergonomiczna, regulowana przyciskiem,
z miękkim uchytem

ergonomiczna, regulowana przyciskiem,
z miękkim uchwytem

ergonomiczna, miękki uchwyt,
regulowana

Pojemność kosza 70 l 70 l 70 l

Napęd tak tak tak

Kontrola obrotów ustalone ustalone ustalone
system antywibracyjny 
(VCS) tak tak tak

Koła 190/205 mm, łożyska kulkowe 210/240 mm, łożyska kulkowe 210/240 mm, łożyska kulkowe

Waga 40,2 kg 42,2 kg 41,5 kg

Poziom wibracji 2,8 m/s2 3,6 m/s2 3,6 m/s2

Nr art. 294512028/S16 294562028/S16 294512528/S16

TWINCLIP 55 SEQ B TWINCLIP 55 SVH
Silnik 775 IS series In Start GCV 190 Autochoke

Moc (2,59 kW / 3,51 KM) @ 2800 rpm (3,30 kW / 4,49 KM) @ 2900 rpm

Pojemność 161 cm³ 190 cm³

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut

Korpus stal galwanizowana stal galwanizowana

Szerokość korpusu 55 cm 55 cm

Pojemność zbiornika paliwa 1 l 0,91 l
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna

Ilość pozycji wysokości koszenia 7 pozycji 7 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-77 mm 25-77 mm

Kierownica ergonomiczna, miękki uchwyt, regulowana ergonomiczna, miękki uchwyt, regulowana

Pojemność kosza 70 l 70 l

Napęd tak tak

Kontrola obrotów ustalone ustalone

system antywibracyjny (VCS) tak tak

Koła 210/240 mm, łożyska kulkowe 210/240 mm, rowkowane, aluminiowe, łożyska kulkowe

Waga 45,5 kg 47,5 kg

Poziom wibracji 3,6 m/s2 3,6 m/s2

Nr art. 294562528/S16 294563038/S16

Kosiarki
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Kosiarki ręczne
Idealny trawnik krok po kroku 
Cenisz sobie doskonały efekt? Praca w ogrodzie nie jest dla Ciebie przykrym obowiązkiem, 
lecz stanowi czystą przyjemność? Wybierz kosiarkę ręczną! Bęben z pięcioma wzmocnionymi 
ostrzami tnie niczym brzytwa, skutecznie i precyzyjnie skracając źdźbła trawy. Umieszczony 
tuż za nim wałek idealnie wyrównuje powierzchnię, sprawiając, że możesz stać się gwiazdą 
własnego ogrodu i kroczyć po niej, jak... po zielonym dywanie. Wygodna rączka, regulowana 
wysokość i łatwość prowadzenia tylko podnoszą komfort Twojej pracy. Chcesz mieć trawnik, 
który zachwyci każdego? Wszystko w Twoich rękach!

Najlepsze 
dla Ciebie:

Sprytna, przyjazna środowisku, wysokojakościowa, cicha oraz pozwalająca oszczędzić pieniądze maszyna, która podej-
mie wyzwanie stworzenia dla Ciebie doskonałego trawnika.

Kosiarki cylindryczne
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SCM 440 FS
Szerokość cięcia 40 cm

Regulacja wysokości koszenia automatyczna

Ilość pozycji koszenia 9 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-76 mm

Rodzaj ostrza stal hartowana

Ilość ostrzy 5

Wyrzut trawy z przodu*

Wałek tak

Waga 17,2 kg

Nr art. 290401608/S15

* Opcja kosz 20 l

Właściwości
Kosiarka SCM 440 FS

Regulacja wysokości 
Zawsze na wysokości zadania. 
Za pomocą poręcznej dźwigni wybie-
rasz jedną spośród 9 pozycji.

Wygodna kierownica
Pod naciskiem dostosowuje się 
do wzrostu użytkownika podczas pracy.

Osłona ostrza
Zapewnia wyrzut trawy do przodu, 
a Ty nie brodzisz w źdźbłach trawy, 
które właśnie skosiłeś. 

Tylny wałek
Podczas pracy walcuje trawnik, 
sprawiając, że wygląda jak dywan,
wzmacniając go.

Noże cylindryczne 
Sukces kosiarki obraca się wokół pięciu 
wzmocnionych ostrzy. Gwarantują one 
chirurgiczne koszenie bez uszkadzania 
źdźbła. 

Łatwe prowadzenie
Niezwykle sprawny obrót kół
zapewnia efektywniejsze koszenie przy 
mniejszym wysiłku podczas pchania 
kosiarki.
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Najlepsze przed Tobą

STIGA wierzy, że zawsze warto patrzeć przed siebie. Tworzymy innowacyjne 
produkty, które sprawiają, że praca w ogrodzie nabiera nowego wymiaru. 
Front Mower to unikalna maszyna, w której urządzenie pracujące 
zamontowane jest z przodu. Dzięki temu nie musisz oglądać się za siebie, 
żeby zobaczyć efekt swojej pracy. A efekt ten jest niesamowity! Nie dość, 
że masz pełny przegląd pola, to jeszcze przegubowy układ kierowniczy 
zapewnia Ci idealną zwrotność. Tylne koła podążają w ślad za przednimi, 
co pozwala sprytnie omijać wszelkie przeszkody i docierać do samych 
krawędzi płotu, fontanny czy innego obiektu w Twoim ogrodzie. Niektóre 
modele mają napęd na cztery koła. Spoglądając w przód, możesz spokojnie 
wybiegać w przyszłość, gdyż Front Mower to maszyna całoroczna. 
Dodatkowe akcesoria, które z łatwością wymienisz, przydadzą się na każdą 
porę i pozwolą pielęgnować Twój ogród przez okrągły rok. Nie musisz 
martwić się o dokładność i wydajność – wystarczy jeden przejazd, a praca 
będzie wykonana z dokładnością co do jednego źdźbła.

Traktory
 ogrodowe
       Villa, Park 

Traktory ogrodowe
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Traktory
 ogrodowe
       Villa, Park 

Traktory ogrodowe
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Villa
Mało hałasu o tak wiele 
Ogród to nie tylko kawałek ziemi znajdującej się obok Twojego domu. To szansa na stworzenie 
prawdziwej galerii sztuki! Podziwiasz ją, pielęgnujesz, raczysz się każdą chwilą tam spędzoną... 
Warto sprawić, by sprzęt, który do niej wprowadzisz, również był arcydziełem w swojej klasie. Taka 
właśnie jest Villa. Generuje wyjątkowo niski poziom hałasu, zaskakuje niezwykłą funkcjonalnością 
i zapewnia idealny komfort jazdy. Tym wszystkim, dzięki serii kompatybilnych akcesoriów, możesz 
cieszyć się przez cały rok, o każdej porze.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Wielozadaniowa maszyna, która nie tylko pozwoli Ci na skoszenie trawy, ale także pomoże w wyzbieraniu liści i odśnie-
żaniu. Łączy w sobie cechy dokładnie koszących dużych traktorów ogrodowych z wszechstronnością tych mniejszych.

Traktory ogrodowe



33

Właściwości
Villa 12

Uniwersalny zaczep
Podłącz przyczepkę, 

rozsiewacz do nawozów 
lub inne akcesoria.

Ergonomiczne siedzenie
Fotel skonstruowany w oparciu 
o wygodę Twojego kręgosłupa i nóg.

Agregat tnący Combi
Agregat o szerokości 
85 centymetrów daje 
Ci możliwość wyboru 
między systemem  
Multiclip a koszeniem 
trawy z wyrzutem do tyłu.

Regulowana kierownica 
z dodatkowym uchwytem
Zapewnia komfort 
i przyjemność z jazdy.

Napęd hydrostatyczny
Poruszaj się w przód i do tyłu 
z równą łatwością, używając 
bezstopniowej skrzyni biegów.

Przegubowy układ kierowniczy
Tylne koła jadą w ślad za przednimi – 

przekonaj się, jak zwrotny i precyzyjny 
może być Twój Front Mower. 

Szybki montaż akcesoriów
Nie potrzebujesz żadnych narzędzi, by 
wymienić przedni element kosiarki. Łatwe czyszczenie

Konserwacja urządzenia to czysta for-
malność. Po prostu przechylasz agregat 
do góry pod kątem 30 stopni bez ściąga-
nia paska napędowego.

Traktory ogrodowe
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VILLA 12
Silnik WM, 7250 Series 414 cc

Moc (7,1 kW / 9,66 KM) @ 3200 rpm

Szerokość koszenia 85 cm
Podnoszenie 
akcesoriów przód manualne

Regulacja wysokości 
koszenia manualna

Przekładnia manualna

Napęd przednie koła

Układ kierowniczy skrętne tylne koła

Przeniesienie napędu PTO mechaniczne

Waga 167 kg

Nr art. 2F2700141/S16

Traktory ogrodowe
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Park
Slalom bez przeszkód
Każdy ma jakąś tajemnicę. Traktory z serii Park charakteryzują się wielozadaniowością, 
niesamowitą wydajnością oraz komfortem, który sprawia, że w prosty i bezpieczny sposób 
możesz manewrować pomiędzy wszystkimi przeszkodami, które staną na Twojej drodze. 
Ich sekretem jest przegubowy układ kierowniczy. Dzięki niemu nigdy nie będziesz już 
potrzebował odwracać się za siebie... przynajmniej jeśli chodzi o koszenie trawnika. 
Tylna część maszyny zawsze równo podąża za przodem. Nie musisz się więc niczym martwić – 
rozsiądź się wygodnie w fotelu i podziwiaj, jak komfortowo zmieniasz krajobraz wokół siebie. 

Najlepsze 
dla Ciebie:

Odpowiednia dla każdego rodzaju terenu, wielofunkcyjna, przydatna o każdej porze roku maszyna z napędem na cztery 
koła. Wspomaganie układu kierowniczego i elektryczna regulacja wysokości koszenia trawy sprawią, że żadna praca 
nie przysporzy Ci problemu.

Traktory ogrodowe
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Właściwości
Park Pro 740 IOX

Hydrauliczny podnośnik 
i elektryczna regulacja wysokości
Układ hydrauliczny sprawia, że 
z łatwością kontrolujesz wysokość 
agregatu i całego traktora. 
Dzięki temu koszenie idzie bardzo gładko.

Sterowanie ProDrive
Fotel skonstruowany w oparciu 
o wygodę Twojego kręgosłupa i nóg.

Komfort siedzenia
Ustaw fotel w takiej pozycji, by nawet 
dłuższa praca była w pełni komfortowa.
Reguluje siły tłumienia.

Przekładnia hydrostatyczna
Płynne przyspieszanie
bez zmiany biegów.

Inteligentna hydraulika
Operuj wszystkimi funkcjami 
z pozycji kierowcy.

Powiększony zbiornik
Pojemność 15 litrów, oraz 
widoczny poziom paliwa.

Bagażnik
Umożliwia przewożenie 
dodatkowych narzędzi.

Przegubowy układ kierowniczy
Tylne koła podążają w ślad za przedni-
mi, co pozwala łatwo manewrować 
i sprytnie unikać przeszkód.

Przednie mocowanie
Urządzenie pracujące zamontowane 
jest z przodu, przez co masz pełny 
przegląd pola widzenia i od razu 
widzisz efekt pracy.

Obrotowe kółka
Dodatkowo ułatwiają sterowanie.

Mocny silnik i napęd na cztery koła
Zapewniają świetną przyczepność i prowadze-
nie, nawet na wymagającym terenie. 

Wyświetlacz LED
Zdaj się na intuicję i błyskawicznie sprawdź 
na wyświetlaczu wszystkie parametry, które Cię 
interesują. 

Łatwa konserwacja
Nie potrzebujesz narzędzi, żeby w prosty spo-
sób umyć sprzęt po pracy.

Traktory ogrodowe
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PARK 220 PARK 320 MW PARK 340 MX
Silnik PB3130 344 cc AVS Vanguard 18hp 570 cc PB 4155 AVS 500 cc

Moc (7,4 kW / 9,93 KM)@ 3200 rpm (11,9kW / 16,18 KM) @ 3200 rpm (10 kW / 13,6 KM) @ 3200 rpm

Liczba cylindrów 1 2 1

Szerokość koszenia 85-95 cm 95-105 cm 95 cm
Podnoszenie 
akcesoriów przód manualne manualne manualne

Regulacja wysokości 
koszenia elektryczna elektryczna elektryczna

Przekładnia hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna

Napęd tylne koła tylne koła 4WD

Układ kierowniczy przegubowy przegubowy (50/50) przegubowy (50/50)
Wspomaganie 
kierownicy mechaniczne mechaniczne mechaniczne

Przeniesienie napędu PTO elektromagnetyczne mechaniczne mechaniczne

Waga 169 kg 160 kg 203 kg

Nr art. 13-5721-71, 2F5820321/S16 2F6120620/S15 2F6130520/S15

PARK 340 MWX PARK 740 PWX
Silnik Vanguard 18hp 570 cc Vanguard 18hp 570 cc

Moc 11,9 kW @ 3200 rpm (11,9 kW / 16,18 KM) @ 3200 rpm

Liczba cylindrów 2 2

Szerokość koszenia 95-105 cm 95-110 cm
Podnoszenie 
akcesoriów przód manualne manualne

Regulacja wysokości 
koszenia elektryczna elektryczna

Przekładnia hydrostatyczna hydrostatyczna

Napęd 4WD 4WD

Układ kierowniczy przegubowy (50/50) przegubowy (50/50)
Wspomaganie 
kierownicy mechaniczne hydrauliczne

Przeniesienie napędu PTO mechaniczne mechaniczne

Waga 177 kg 222 kg

Nr art. 2F6130620/S15 2F6230621/S16

Nowość

Traktory ogrodowe
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PARK PRO 740 IOX
Silnik 8270 Profesional Series 724 cc

Moc (15,45 kW / 21 KM)@ 3200 rpm

Liczba cylindrów 2

Szerokość koszenia 110-125 cm
Podnoszenie 
akcesoriów przód hydrauliczne

Regulacja wysokości 
koszenia elektryczna

Przekładnia hydrostatyczna

Napęd 4WD

Układ kierowniczy przegubowy (50/50)
Wspomaganie 
kierownicy Hydro Piston

Przeniesienie napędu PTO mechaniczne
Hydrauliczna obsługa
akcesoriów tak

Waga 271 kg

Nr art. 13-6491-11

Nowość

Traktory ogrodowe
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Agregaty Combi
Pielęgnuj ogród zawodowo – najlepsza metoda koszenia 
w każdej sytuacji.

W zależności od wysokości trawy wybieraj między dwoma trybami koszenia. Multiclip pozwoli 
Ci drobno skosić niższą trawę, a funkcja tylnego wyrzutu sprawdzi się w przypadku wyższej trawy. 
Modele Combi charakteryzują się aerodynamicznym kształtem i są dostępne w różnych szeroko-
ściach – od 85 do 125 cm dla linii Villa i Park. Każdy z nich wyposażyliśmy w dwa lub trzy noże dla 
najlepszego efektu Multiclip.

Agregat Park 95 Combi

Agregat do modelu Park. Posiada 
dwa zsynchronizowane noże z wy-
miennymi końcówkami, szerokość 
koszenia to 95 cm. System manual-
nej regulacji koszenia.

Agregat Park 
110 PRO EL Combi

Agregat w wersji Pro do modeli 
Park i Park Pro. Jeżeli chcesz szyb-
ko i skutecznie skosić wysoką tra-
wę z tylnym wyrzutem, ten sprzęt 
jest stworzony dla Ciebie. Zapew-
nia 110 cm szerokości koszenia 
oraz beznarzędziowe uruchomie-
nie funkcji Multiclip lub tylnego wy-
rzutu. Obrotowe osie kół ułatwiają 
skręcanie, a elektryczna regulacja 
wysokości koszenia sprawi, że za-
wsze będziesz zadowolony z efek-
tów swojej pracy. 

Agregat Villa 85 Combi

Agregat do modelu Villa. Dwa zsyn-
chronizowane noże z wymiennymi 
końcówkami, szerokość koszenia 
to 95 cm i manualna regulacja wy-
sokości koszenia. Niezawodność 
w kompaktowej formie. 

Agregat Park 100 EL Combi

Półprofesjonalny agregat do wy-
branych modeli Park. Został stwo-
rzony zgodnie z tą samą technolo-
gią, co agregaty Pro, jednak różni 
się od nich zdecydowanie bardziej 
kompaktową obudową i mniejszą 
szerokością koszenia, która w tym 
przypadku wynosi 100 cm. Trzy 
swobodnie wirujące noże oraz 
elektryczna regulacja wysokości 
koszenia zwiększają komfort pracy 
i zapewniają świetne efekty. 

Agregat Park 105 EL Combi

Agregat do modeli Park i Villa. Jak 
sprawić, by praca szła jak z płat-
ka? Wystarczy zaopatrzyć się w 
ten sprzęt! Dwa zsynchronizowane 
noże z wymiennymi końcówkami, 
szerokość koszenia 105 cm i cen-
tralna regulacja wysokości kosze-
nia sterowana elektrycznie nie po-
zwolą Ci się przemęczyć. 

Agregat Park 95 Quick Flip

Kompaktowy i niezawodny agregat 
do modelu Stiga Park 220. Dwa zsyn-
chronizowane noże z wymiennymi 
końcówkami. Elektryczna regulacja 
wysokości koszenia oraz najnowsza 
technologia Quick Flip.

Agregat Park 
125 PRO EL Combi 

Agregat do modeli Park Pro. Nie mu-
sisz ograniczać swojej przestrzeni 
ponieważ szerokość koszenia to aż 
125 cm. Trzy swobodnie wirujące 
ostrza bez problemu poradzą sobie 
nawet z wysoką trawą. Chcesz włą-
czyć funkcję Multiclip lub skorzystać 
z tylnego wyrzutu? Z łatwością zro-
bisz to bez narzędzi. Obrotowe osie 
kół zapewnią Ci swobodne skręca-
nie, a idealną wysokość koszonej 
trawy zagwarantuje elektryczna re-
gulacja cięcia.

Agregaty
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Właściwości
Agregaty Combi

Wzmocniona 
rama ochronna

Koła na osiach obrotowych
z łożyskami kulowymi.

Aerodynamiczny 
agregat tnący
zapewniający lepsze 
rezultaty cięcia.

Wymienne osłony
przedłużające żywotność 
agregatu.

Szyny ochronne
do równomiernego 
rozprowadzania sko-
szonej trawy.

Pokrętło Combi
zmieniające tryb Multiclip 
na tylny wyrzut.

Gumowy pas
przydatny przy funkcji 
tylnego wyrzutu.

Agregat tnący
może być podnoszony do 30° 
w celu czyszczenia bez zdej-
mowania paska (przy modelu 
Park 4WD).

Układ noży
Przy zamontowaniu agregatu 
z przodu, umożliwia koszenie 
w bardzo małej odległości od 
różnych obiektów.

Uchwyt
ułatwiający podnoszenie 
agregatu przed czyszczeniem.

Wzmocnione osłony 
łożysk

Swobodnie wirujące noże

Wygodne czyszczenie
Możliwość podniesienia Agregatu Combi do 30° 
ułatwia pozbycie się wszystkich zanieczyszczeń 
bez zdejmowania paska.

Agregat montowany z przodu
Pozwala na dojście nawet do trudno dostęp-
nych miejsc. Stalowa rama pełni zaś funkcję 
uchwytu i świetnie chroni przed uderzeniami.

Doskonała widoczność
Oryginalny, przegubowy układ kierowniczy 
w  połączeniu z akcesoriami podłączanymi 
z  przodu gwarantuje maksymalną wydajność 
użytkowania niezależnie od pory roku.

Agregaty
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AGREGAT VILLA 85 COMBI AGREGAT PARK 95 COMBI AGREGAT PARK 95 COMBI
System koszenia Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut 
Regulacja wysokości 
koszenia manualna elektryczna manualna

Zakres wysokości 
koszenia 25-85 mm 25-85 mm 25-85 mm

Waga 39 kg 49 kg 45 kg

Ilość ostrzy 2 2 2

Nr art. 13-2960-15 2D5809511/S16 13-2964-35, 2D6209511/S16

AGREGAT PARK 105 EL COMBI AGREGAT PARK 100 EL COMBI
System koszenia Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut 
Regulacja wysokości 
koszenia elektryczna elektryczna

Zakres wysokości 
koszenia 25-85 mm 25-85 mm

Waga 47 kg 45 kg

Ilość ostrzy 2 3

Nr art. 2D6210521/S16 2D6210021/S16

AGREGAT PARK 110 PRO EL COMBI AGREGAT PARK 125 PRO EL COMBI
System koszenia Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut Combi – mulczowanie lub tylny wyrzut 
Regulacja wysokości 
koszenia elektryczna elektryczna

Zakres wysokości 
koszenia 25-90 mm 25-90 mm

Waga 65 kg 70 kg

Ilość ostrzy 3 3

Nr art. 2D6311021/S15 2D6312521/S15

Agregaty
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Akcesoria Park

Szczotka ze zbiornikiem

Szczotka Park Motyki

Przyczepka Pro Max

Zbierak trawy i liści 42”

Agregat wysoka trawa

Łańcuchy śnieżne 17”

Grabie Park Rozsiewacz nawozu Pług X Pro Odśnieżarka Park Pro

Agregaty
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Zbierak trawy i liści 42’’ 13-3926-11 x x x x x x

Agregat wysoka trawa elektryczny 
Park 2 + 4 WD 13-3902-11 x x

Oś – agregat wysoka trawa 13-1985-11 x x

Oś – wertykulator 13-1986-11 x x

Wertykulator 13-1986-11 x x

Motyki 13-0978-61 x x

Podnośnik mechaniczny Park 13-3909-11 x x

Tylni podnośnik narzędzi, elektryczny 
Park 13-3919-11 x x

Grabie 100 cm Park 
(wymagają podnośnika narzędzi) 13-3913-11 x x

Grabie 130 cm Park 
(wymagają podnośnika narzędzi) 13-3914-11 x x

Obcinacz krawędzi 2+4WD 13-3911-61 x x x x x

Szczotka Park hydrauliczna 13-3929-11 x

Szczotka zamiatająca Park 2+4WD 13-0977-11 x x x x x

Szczotka zamiatająca Park 220 2A1100040/S16 x

Osłona antykurzowa do szczotki 95 cm 13-1936-62 x x x x x

Szczotka zamiatająca ze zbiornikiem 13-3910-11 x x

Szczotka boczna dla 13-3910-11 13-3915-11 x x

Pług śnieżny, hydrauliczny Park Pro 13-3932-11 x

Pług śnieżny X hydrauliczny Park Pro 13-3931-11 x

Pług śnieżny 107 cm uniwersalny 13-3922-61 x x x

Listwa gumowa 107 cm 13-3904-61 x x x x x

Pług śnieżny 120 cm Park 13-3917-61 x x x x x

Pług śnieżny Park 220 2A3107020/S16 x

Listwa gumowa 120 cm Park 13-1958-62 x x x x x

Odśnieżarka dwustopniowa 
hydrauliczna Park Pro 13-3930-11 x

Odśnieżarka dwustopniowa 
Park 2+4WD 13-0922-12 x x

Odśnieżarka Park 2+4WD 13-0974-11 x x x x

Piaskarka Park 13-1975-14 x x

Łańcuchy śnieżne 16”x7,5 13-0936-61 x x

Łańcuchy śnieżne 17”x8 13-0937-61 x x

Łańcuchy śnieżne 16”x6 13-0940-61 x

Łańcuchy śnieżne 160/50-8 13-3927-61 x x x

Obciążniki ramy 2x17 kg 13-0939-61 x x x

Przyczepka Combi 13-0952-61 x x x x x

Przyczepka Pro MAX 13-0963-07 x x x x x

Burty do przyczepki Pro MAX 13-0963-77 x x x x x

Rozsiewacz nawozów 13-0955-11 x x x x x

Bagażnik Park Pro 13-3908-11  x

Walec 299900260/0 x x x x x x

Koła zimowe Park 13–3928–61 x x x x x x

45
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Akcesoria Villa

Nazwa Nr art. V
ill

a
 1

2

Zbierak trawy i liści 38’’ 13-3905-12 x

Szczotka zamiatająca Villa 13-3918-61 x

Osłona antykurzowa 
do szczotki 85 cm 13-3916-61 x

Pług śnieżny 107 Villa 300-500 13-3921-11 x

Listwa gumowa 107 cm 13-3904-61 x

Łańcuchy śnieżne 16”x6 13-0940-61 x

Przyczepka Combi 13-0952-61 x

Przyczepka Pro 13-3906-11 x

Rozsiewacz nawozów 13-0955-11 x

RAC Villa 13-0994-61 x

Obciążniki ramy 2x13,5 kg 13-0921-62 x

Walec 299900260/0 x

Szczotka Villa

Pług śnieżny uniwersalny

Przyczepka Combi

Rozsiewarka nawozów

Zbierak trawy i liści

Agregaty
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Traktory 
    ogrodowe
Combi, Tornado, Estate

Kieruj się komfortem 

Kto nie chciałby mieć własnego traktora? Co może być lepszego niż 
przejażdżka po swoim ogrodzie, połączona z jednoczesną pielęgnacją 
trawnika. Żeby w pełni docenić ten moment, będziesz potrzebować traktora 
ogrodowego STIGA. Posiada on LEDowe światła z przodu, ale nie to stanowi 
o jego wyjątkowości. Podstawowa przewaga to ilość zbieranej trawy. Nasz kosz 
zbiera nawet dwa razy więcej trawy niż kosze konkurencji. Oznacza to, że bez 
opróżniania zbiornika możesz skosić dwa razy większą połać terenu! Wolisz 
mulczować? Świetnie. Każdy nasz traktor wyposażony jest w tę funkcję, która 
pozwala kosić i nawozić glebę jednocześnie. Zrobisz to, siedząc wygodnie 
w fotelu, trzymając w dłoniach przyjemną w dotyku kierownicę. Podczas pracy 
nie będziesz chciał w ogóle wysiadać z traktora – zresztą, po co miałbyś 
to robić...? Dwa noże koszą obok siebie, tnąc jeszcze precyzyjniej. Do tego 
skrzynia biegów – hydrostatyczna lub manualna. Traktor posiada wybór 
dodatkowych akcesoriów, które pozwolą w razie potrzeby zamienić go w pług 
śnieżny albo urządzenie zamiatające. System kierowniczy sprawdza się 
znakomicie, ale mimo to w standardzie dodaliśmy zderzak – tak na wszelki 
wypadek... Pora, byś przekonał się sam, jak odjazdowa może być praca 
w ogrodzie!

Traktory ogrodowe
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Combi
Kompaktowość w cenie
Nie rozmiar się liczy, a zaangażowanie i praca, którą wkładasz w swój ogród. Zasługujesz 
na tak samo dobry sprzęt, co właściciele większych ogrodów. Dla Ciebie przygotowaliśmy 
nieco mniejszy, ale nadal traktor – Combi. Wyposażony w solidny silnik i hydrostatyczną 
skrzynię biegów, umożliwi Ci gładkie poruszanie się po trawniku. Tak jak w dużych maszynach, 
możesz korzystać z funkcji zbierania, mielenia i wyrzutu trawy. Czego chcieć więcej?

Najlepsze 
dla Ciebie:

Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i zwrotności dociera nawet do najbardziej niedostępnych terenów. Combi 
to najrozsądniejszy wybór zarówno dla domowych ogrodów, jak i średniej wielkości trawników. 

Traktory ogrodowe



Właściwości
Combi 1066 HQ

Dla idealnego efektu
Sam decydujesz, z jakiej funkcji chcesz skorzy-
stać. Możesz dowolnie wybierać między zbiera-
niem trawy, systemem Multiclip czy bocznym 
wyrzutem.

Pole do popisu
Doskonała ergonomia, pełna widoczność pola 
pracy i łatwość skrętu sprawiają, że użytkowa-
nie Combi staje się łatwe i przyjemne.

Szybciej i wydajniej
Tak będzie przebiegała Twoja praca dzięki du-
żemu, pojemnemu koszowi na trawę, który bez 
problemu opróżnisz bez zsiadania z traktora.

Wygodny fotel
Zapewni Ci doskonałe 
oparcie przy pracy.

Łatwy dostęp

Ergonomiczny schowek

Łatwe włączanie ostrzy

Poręczna kierownica
Umożliwia precyzyjny skręt 
nawet tuż przy krzewach. 

Kosz
Pojemność 150 l gwarantuje 

możliwość długiej nieprzerwanej 
pracy, a wzmocniona powłoka 

tekstylna ogranicza emisję pyłu.

Szeroki kanał wyrzutowy
Zapobiega zapychaniu się trawy.

Wielofunkcyjność
Łączy tryb zbierania, mulczowania, 
bocznego wyrzutu. 

Hydrostatyczna skrzynia biegów
tuż pod Twoją stopą.
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COMBI 1066 H
Silnik 5750 OHV ES 224 cc

Moc (3,6 kW / 4,90 KM) @ 2450 rpm
Pojemność zbiornika 
paliwa 3,8 l

System koszenia zbieranie, mulczowanie

Szerokość korpusu 66 cm

Sprzęgło noża manualne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 30-80 mm

Pojemność kosza 150 l

Przekładnia hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący

Ładowarka tak

Waga 132 kg

Nr art. 2T0070481/16

COMBI 1066 HQ
Silnik 950 E–series ES 223 cc

Moc (3,3 kW / 4,49 KM)@ 2450 rpm
Pojemność zbiornika 
paliwa 3,8 l

System koszenia zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut

Szerokość korpusu 66 cm

Sprzęgło noża manualne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 30-80 mm

Pojemność kosza 150 l

Przekładnia hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący

Ładowarka tak

Waga 131 kg

Nr art. 2T0078281/14
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Tornado
Wiatr dobrych zmian 
Są na świecie rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. Czy spodziewałeś się, że kiedykolwiek 
będziesz marzył, żeby do Twojego ogrodu nadciągnęło Tornado? I wcale nie mamy tu na 
myśli zjawiska atmosferycznego. Traktor Tornado wyposażony jest w system Multiclip, wyrzut 
trawy, komfortowe siedzenie... Taki model na pewno nie kojarzy się z sianiem spustoszenia, 
lecz wręcz przeciwnie – wprowadzi ład, który szybko Cię zauroczy. Jest mocny, wytrzymały 
i niezawodny. Z jego temperamentu, dzięki odpowiednio dopasowanym akcesoriom, będziesz 
mógł korzystać w każdym sezonie. 

Najlepsze 
dla Ciebie:

Tornado jest odpowiednim wyborem dla każdego, kto ceni sobie wszechstronność maszyn przeznaczonych do średnich 
i dużych obszarów. Dostosowany jest do każdego rodzaju terenu. Dzięki wyrzutowi bocznemu nawet najdłuższa trawa 
będzie perfekcyjnie przystrzyżona i rozrzucona, co pozwoli jej na naturalny rozkład, oszczędzając Twój czas i wysiłek.

Traktory ogrodowe



Właściwości
Tornado 2098 H

Oświetlenie
Nowoczesne i niezwykle funkcjonalne reflekto-
ry LED.

System mulczowania
Umożliwia koszenie i rozdrabnianie trawy 
oraz jednoczesne nawożenie nią gleby.

Dodatkowe akcesoria
Maszyna wyposażona jest w zaczep holowniczy, 
umożliwiający montaż dodatkowych akcesoriów, 
takich jak: walec, przyczepa Combi, rozsiewacz 
nawozu, itp.

Poręczna kierownica
Wyposażona w miękką osłonę, 
gwarantuje komfort jazdy. 

Sprzęgło elektromagnetyczne
Uruchamianie noży odbywa się za po-
mocą przycisku na panelu sterującym.

Ergonomiczne fotele
Komfortowe siedzenia 

zaprojektowane z myślą 
o Twojej wygodzie.

Wyrzut boczny
Duża szerokość wyrzutu 

eliminuje ryzyko zatkania 
podczas koszenia wyższej trawy.

Wielofunkcyjność
Możliwość montażu pługu 
do odśnieżania czy przyczepki transportowej.

Kontrola prędkości
Bezstopniowa skrzynia 
biegów zapewni Tobie 
możliwość płynnej 
pracy bez konieczności 
ręcznej zmiany biegów.

Solidny zderzak
Ochrania maskę przed 
ewentualnym uszkodzeniem.
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TORNADO 2098
Silnik 7250 414 cc

Moc (7,1 kW / 9,66 KM) @ 2800 rpm
Pojemność zbiornika 
paliwa 6 l

System koszenia wyrzut boczny, mulczowanie

Szerokość korpusu 98 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 25-80 mm

Przekładnia manualna

W komplecie: zestaw mulczujący

Ładowarka w komplecie

Rozmiar kół 15” / 18”

Waga 160 kg

Nr art. 2T0520481/14

TORNADO 2098 H
Silnik 7750 452 cc

Moc (8,4 kW / 11,42 KM) @ 2800 rpm
Pojemność zbiornika 
paliwa 6 l

System koszenia wyrzut boczny, mulczowanie

Szerokość korpusu 98 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 25-80 mm

Przekładnia hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący

Ładowarka w komplecie

Rozmiar kół 15” / 18”

Waga 184,4 kg

Nr art. 2T0630481/S16
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Estate
Do zadań specjalnych 

Siedzisz wygodnie w fotelu, dociskasz pedał gazu, masz wiatr we włosach i uśmiech na twarzy. 
To Twój nowy samochód? Nie... przecież on nie potrafi skosić trawy i zebrać jej w tak wielkiej 
ilości. To Stiga Estate – urządzenie stworzone po to, by już nic nie ograniczało Ci przyjemności 
pielęgnacji Twojego ogrodowego królestwa. Hydrauliczna skrzynia biegów i agregat Combi 
gwarantujący błyskawiczną zmianę systemu koszenia bez wątpienia ułatwa Ci pracę. Także 
manewrowanie jeszcze nigdy nie było tak proste, jak z Estate – teraz żaden zakręt nie przysporzy 
Ci kłopotów. Już wiesz, że warto spróbować? Bo my nie mamy wątpliwości. 

Najlepsze 
dla Ciebie:

Estate poruszać się może po terenie każdego rodzaju i wielkości, dając przy tym profesjonalne efekty. Dzięki szerokiej 
gamie możliwych do przyłączenia akcesoriów sprawdzi się w rozmaitych zadaniach, nie tylko tych związanych z przy-
cinaniem trawy.
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Właściwości
Estate Pro 9122 XWS

Podłokietniki
Dzięki podłokietnikom fotela możesz prowadzić 
traktor, siedząc pewnie i wygodnie.

Wielofunkcyjny pulpit
Jest niezwykle intuicyjny i pozwala na łatwe stero-
wanie.

Dźwignia do opróżniania kosza
Możliwość łatwego opróżnienia kosza, bez koniecz-
ności opuszczania fotela.

Poręczna kierownica
Posiada miękki uchwyt, gwarantuje 
komfort jazdy, bardzo dobrze leży 
w dłoniach. 

Tempomat
Jeśli posiadasz duży trawnik do skosze-
nia ta funkcja pozwoli odpocząc Twojej 
nodze.

Reflektory LED
Wysoka jakość oświetlenia 
w trakcie pracy. 

Wygodne i intuicyjne sterowanie
Ergonomiczny panel sterujący. 

Wielofunkcyjny wyświetlacz 
diagnostyczny 
Wskazuje podstawowe parametry 
maszyny.

Ergonomiczny fotel
Komfortowe siedzenia 

dostosowane do każdego 
wzrostu. 

Komfortowe 
podłokietniki

. 

Dźwignia opróżniania
Zawartość kosza może być 

rozładowana bez konieczności 
wstawania z fotela.

Koła zabezpieczające 
Dzieki nim agregat koszący 
kopiuje teren samodzielnie, 

zapobiegając ewentualnemu 
skalpowaniu terenu.

Schowek 
Pomieści podręczne 

drobiazgi, 
czy butelkę wody.

Przekładnia hydrostatyczna
Bezstopniowa przekładnia 
poprawia komfort pracy. 

Kosz na trawę
Gromadzi do 320 l 
skoszonej trawy. 

Solidny zderzak
Ochrania maskę przed 
ewentualnym uszkodzeniem.
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ESTATE 2084 ESTATE 3084 H ESTATE 3098 H 
Silnik 7750 452 cc PB 3130 series AVS 344 cc PB 4165 AVS 500 cc

Moc (7,4 kW / 10,06 KM) @ 2400 rpm (5,8 kW / 7,89 KM) @ 2400 rpm (8,6 kW / 11,7 KM) @ 2600 rpm
Pojemność zbiornika 
paliwa 6 l 6 l 6 l

System koszenia zbieranie, mulczowanie zbieranie, mulczowanie zbieranie, mulczowanie Multiclip

Szerokość korpusu 84 cm 84 cm 98 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne elektromagnetyczne elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji 7 pozycji 7 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm

Pojemność kosza 200 l 240 l 240 l

Przekładnia manualna hydrostatyczna hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący zestaw mulczujący i zaczep zestaw mulczujący i zaczep

Ładowarka w komplecie w komplecie w komplecie

Rozmiar kół 15” / 18” 15” / 18” 15” / 18”

Waga 172 kg 167,5 kg 189 kg

Nr art. 2T2000481/14 2T2110281/14 2T2620281/16

ESTATE 5092 H ESTATE 6092 HW
Silnik Intek 4185 AVS 500 cc FS 481 V 603 cc

Moc (9 kW / 12,24 KM) @ 2500 rpm (9,1 kW / 12,38 KM) @ 2700 rpm 

Liczba cylindrów 1 2
Pojemność zbiornika 
paliwa 6 l 6 l

System koszenia zbieranie, mulczowanie zbieranie, mulczowanie

Szerokość korpusu 92 cm 92 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji 7 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-80 mm 25-80 mm

Pojemność kosza 290 l 290 l

Przekładnia hydrostatyczna hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący i zaczep zestaw mulczujący i zaczep

Ładowarka w komplecie w komplecie

Rozmiar kół 15” / 18” 15” / 18”

Waga 213,5 kg 221,6 kg

Nr art. 2T0440281/16 2T0430681/15
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ESTATE 6102 HW ESTATE 7122 HWS
Silnik Intek 7220 656cc Intek 7220 656cc

Moc (10,4 kW / 14,14 KM) @ 2500 rpm (11,8 kW / 16,05 KM) @ 2800 rpm

Liczba cylindrów 2 2

System koszenia zbieranie, mulczowanie zbieranie, mulczowanie

Szerokość korpusu 102 cm 122 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 7 pozycji 7 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 30-90 mm 30-90 mm

Pojemność kosza 300 l 320 l

Przekładnia hydrostatyczna hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący i zaczep zestaw mulczujący i zaczep

Ładowarka w komplecie w komplecie

Rozmiar kół 15” / 18” 15” / 18”

Waga 235 kg 247 kg

Nr art. 2T0970281/14 2T1310281/14

ESTATE PRO 9122 XWS
Silnik Intek 8240 724cc

Moc (13,1 kW / 17,82 KM) @ 2700 rpm

Liczba cylindrów 2

System koszenia zbieranie, mulczowanie

Szerokość korpusu 122 cm

Sprzęgło noża elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości 
koszenia 9 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 25-100 mm

Pojemność kosza 360 l

Przekładnia hydrostatyczna

W komplecie: zestaw mulczujący i zaczep

Ładowarka w komplecie

Rozmiar kół 16” / 20”

Waga 303 kg

Nr art. 2T1525281/14
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ZESTAW PTO 299900750/0  x x x x

PŁUG ŚNIEŻNY

299903410/0 x x x

299900400/0 x x

299900405/0 x x

SZCZOTKA 299900500/1 x x x x

AGREGAT WYSOKA TRAWA 299900540/0 x x

POKROWIEC 13-0995-11 x x x x x x x

HAK HOLOWNICZY

299900395/0 x x x

299900081/0 x x

299900006/0 x x

299901006/0 x

299900385/0 x

ZBIERAK TRAWY I LIŚCI 42" 13-3926-11 x

ROZSIEWACZ 
NAWOZÓW 13-0955-11 x x x x x x x x x

PIASKARKA 13-1975-14 x

WALEC 299900260/0 x x x x x x x x

PRZYCZEPKA COMBI 13-0952-11 x x x x x x x x

TYLNY DEFLEKTOR

299900310/0 x x

299900051/0 x x

299900016/0 x x x

TYLNY OBCIĄŻNIK 299900150/0 x x x

OPONY ZIMOWE 2999000430/0 x x x x x x x

ŁAŃCUCH ŚNIEŻNY 18" 299900470/1 x x x x x x x

ŁAŃCUCH ŚNIEŻNY 20" 299900480/1 x

POKROWIEC 13-0995-11 x x x x x x x x x

ŁADOWARKA 
DO AKUMULATORA

182180051/0 x

182180090/0 x x x x x x x x

Akcesoria do traktorów
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Deflektor

Walec z tworzywa

Odśnieżarka

Pług śnieżny

Przyczepka Combi

Szczotka
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Urządzenia akumulatorowe 
Power Pack 48V / 80 Voltage
Poczuj moc innowacji
Wyobraź sobie urządzenie, które łączy wielką moc kosiarki spalinowej i komfort używania elek-
trycznej. Sprzęt, który jest tak lekki, że możesz go zabrać wszędzie. Pozwala zaoszczędzić mnó-
stwo czasu, przy tym cechuje się wytrzymałością i posłuży Ci przez wiele lat. A co najważniejsze, 
nie potrzebuje kabli! Prezentujemy absolutną nowość w ofercie STIGA – urządzenia akumulatoro-
we z serii Power Pack. Gama produktów wykorzystuje jeden akumulator – wystarczy że przełożysz 
go do innego urządzenia i gotowe. Instalacja jest bardzo łatwa i odbywa się błyskawicznie, po-
dobnie jak ładowanie. 48-woltowa bateria zapewnia wielką moc, a gdy jest w pełni naładowana, 
pozwala skosić nawet 400 metrów kwadratowych trawnika za jednym zamachem! Trawa skoszo-
na – pora na żywopłot? Proszę bardzo, przekładasz akumulator z kosiarki do sektora i wracasz do 
pracy – lekko, łatwo i przyjemnie. Do grupy urządzeń akumulatorowych STIGA należą: kosiarka, 
pilarka łańcuchowa, dmuchawa, kosa, sekator oraz Multi Tool. Żadnego paliwa, spalin czy kabli. 
Żadnych problemów z zasięgiem zasilania. Tylko cicha, wydajna praca. Akumulator nie wymaga 
też serwisu, a jego żywotność to kilka tysięcy cykli ładowania. Jak się okazuje, wystarczy jedna 
bateria, by zasilić cały ogród! Poszerzyliśmy także naszą gamę kosiarek akumulatorowych o urzą-
dzenia zasilane akumulatorem 80V. Wyższa moc gwarantuje jeszcze wydajniejszą prace.  
A wszystko po to by Twój ogród stał się jeszcze piękniejszy!

Najlepsze 
dla Ciebie:

Przeznaczona do wszystkich rodzajów terenów, silna, wszechstronna maszyna, która może przydać się o każdej porze 
roku. Elektryczna regulacja wysokości przycinania, napęd na cztery koła, wspomaganie kierowania – to tylko część 
funkcji świadczących o najwyższym standardzie oraz jakości wykonania.

Urządzenia 
akumulatorowe
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Wyższa wydajność

Większy moment obrotowy

Zaawansowana technologia 
litowo-jonowa

Niski poziom hałasu i wibracji

Jeden akumulator – wiele możliwości
Akumulator Stiga 48V Power Pack przeznaczony jest do wielu maszyn ogrodowych – kosiarek, pilarek, kos, 
podcinarek, dmuchaw czy sekatorów. 
Dzięki niemu czas spędzony na pracy w ogrodzie będzie mijał w niezwykle przyjemnej ciszy. 

Kosiarki Combi 36 oraz Combi 40 AE

Dmuchawa SBV 48 AE

Pilarka łańcuchowa SC 48 AE

Kosa SBC 48 AE

Sekator SHT 48 E

Sekator i podkrzesywarka na wysięgniku

» Silnik bezszczotkowy

» Inteligentne 
 zarządzanie zasilaniem

» Akumulatory 
 wysokiej jakości
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KOSA SBC 48 AE
Silnik bezszczotkowy

Zasilanie 48 V

Pojemność 2.5 Ah lub 5.0 Ah
Średni czas pracy 
(+/- 20%) 30 min

Głowica tnąca Tap & Go 
podwójna żyłka

Szerokość koszenia 36 cm, 
podwójna żyłka

Średnica żyłki 2 mm

Uchwyt pętla

Szelki pojedyncze

Akumulator nie

Ładowarka nie

Waga bez głowicy tnącej 5,5 kg

Nr art. 272361008/S15

SEKATOR 
SHT 48 AE

Silnik szczotkowy

Zasilanie 48 V

Pojemność 2.5 Ah lub 5.0 Ah
Średni czas pracy 
(+/- 20%) 25 min

Długość ostrza 56 cm

Typ ostrzy podwójne, laserowo 
ostrzone

Odstęp między 
zębami 27 mm

Uchwyt obracany 
180° - 3 pozycje

Akumulator nie

Ładowarka nie

Waga z ostrzem 2,7 kg

Nr art. 273560008/S15

COMBI 36 AE COMBI 40 AE
Zasilanie 48 V 48 V

Pojemność 2,5 Ah 5 Ah
System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus polipropylen polipropylen

Szerokość korpusu 36 cm 40 cm
Regulacja wysokości 
koszenia centralna centralna

Ilość pozycji wysokości 
koszenia 6 pozycji 6 pozycji

Zakres wysokości koszenia 25-75 mm 25-75 mm

Obszar roboczy 350 m2 500 m2

Napęd nie nie

Pojemność zbieraka 35 l 40 l

Kierownica
Koła 140/170 mm, rowkowane 150/250 mm, rowkowane

Waga 12 kg 15 kg

Poziom wibracji 2,94 m/s² 3,31 m/s²

Nr art. 294345068/S15 294385068/S15

COMBI 50 S AE MULTICLIP 47 S AE
Zasilanie 80 V 80 V

Pojemność 5 Ah 5 Ah

System koszenia zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut mulczowanie

Korpus stal stal

Szerokość korpusu 50 cm 47 cm
Regulacja 
wysokości koszenia centralna centralna

Ilość pozycji 
wysokości koszenia 6 pozycji 5 pozycji

Zakres wysokości 
koszenia 26-72 mm 31-80 mm

Obszar roboczy 600 m2 1000 m2

Napęd tak  tak

Pojemność zbieraka 70 l 40 l

Uchwyt płaski, komfortowe przełączniki płaski, komfortowe przełączniki

Koła 180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe 180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe

Waga 31 kg 26 kg

Poziom wibracji 1,1 m/s² 1 m/s²

Nr art. 294506008/S16 298472008/S16

Nowość Nowość

Urządzenia 
akumulatorowe



AKUMULATOR
SBT 2548 AE / SBT 5048 AE ŁADOWARKA SCG 48 AE ŁADOWARKA SZYBKA SFC 48 AE

Zasilanie 48 V 48 V 48 V

Pojemność 2,5 Ah / 5 Ah 1,5 Ah 4 Ah

Nr art. 270482518/S15 / 270485018/S16 270480028/S15 270480128/S16

PODKRZESYWARKA + SEKATOR NA WYSIĘGNIKU SMT 48 AE
Silnik szczotkowy szczotkowy

Długość prowadnicy 46 cm 8’’ (20 cm)

Odstęp między zębami 18 mm -

Szybkość ostrzy / łańcucha 3.000 m/s 9,9 m/s

Uchwyt przedni, regulowany, 90° - 3 pozycje

Napięcie łańcucha - automatyczne

Maks. RPM - 5.200 rpm

Średni czas pracy (+/- 20%) 30 min 18 min

Waga (bez akumulatora) 2,5 kg 2,3 kg

Nr art. 277340008/S15 277340008/S15

SGS 60 LI
Silnik szczotkowy

Odstęp między zębami 8 mm

Uchwyt mocowany

Średni czas pracy (+/- 20%) 45 min

Waga (bez akumulatora) 0,8 kg

Nr art. 253036002/09

PILARKA SC 48 AE
Silnik bezszczotkowy

Zasilanie 48 V

Pojemność 2.5 Ah lub 5.0 Ah

Wydajność 80 cięć

Średni czas pracy (+/- 20%) 40 min

Pojemność zbiornika oleju 0,2 l

Pompa olejowa automatyczna

Długość prowadnicy 35 cm

Typ łańcucha 3/8” .050” (91PX-52X)

Szybkość łańcucha 11,8 m/s

Akumulator nie

Ładowarka nie

Waga bez łańcucha i prowadnicy 3 kg

Nr art. 274141008/S15

DMUCHAWA DO LIŚCI SBV 48 AE
Silnik bezszczotkowy

Zasilanie 48 V

Pojemność 2.5 Ah  lub 5.0 Ah

Średni czas pracy (+/- 20%) 20 min

Przepustowość wydmuchu 9,6 m³/min

Maksymalna szybkość powietrza 83 m/s

Zestaw odkurzający tak

Miękki uchwyt tak

Akumulator nie

Ładowarka nie

Waga 2,4 kg

Nr art. 275011008/S15

Urządzenia 
akumulatorowe
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Kosy i podcinarki
Na dobre i na złe... tereny
Są miejsca, do których łatwo trafić. Do wszystkich innych dotrzesz za pomocą... kosy. To sprzęt 
niezastąpiony przy ścinaniu trawy m.in. na łąkach. Jest lekki i poręczny, a wmontowany system 
antywibracyjny gwarantuje spokojną pracę, bez niepotrzebnych wstrząsów. Seria podcinarek 
STIGA bardziej przyda się natomiast w ogrodach. Różnice konstrukcyjne sprawiają, że kosy 
tną z o wiele większą mocą, natomiast zakrzywiony wysięgnik podcinarki ogranicza jej moc, 
pozwalając na dokładniejszą i mniej inwazyjną pracę. Polecamy również nasze elektryczne 
podcinarki w wersji mini – świetne do kosmetycznych poprawek na trawniku czy przy małych 
krzewach.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Nada finalnego sznytu Twojemu trawnikowi, dbając o obszary dookoła drzew i płotów. Przyda się także przy pielęgnacji 
bardzo wysokiej trawy oraz przy dużych nachyleniach terenów.

68

Kosy i podcinarki



Właściwości
SBC 653 KD

Pasy nośne
Podwójne, równomiernie rozkładają ciężar silni-
ka na ramionach. Niwelują tym samym zmęcze-
nie, zapewniając komfort oraz pełną kontrolę 
pracy. 

Skuteczne cięcie
Głowica tnąca poradzi sobie w najtrudniejszych 
warunkach, bez względu na wysokość oraz gru-
bość koszonej trawy.

Kierownica
Posiada podwójne zakończenie, dzięki czemu każ-
dy ruch jest niezwykle prosty i dokładny.

Pełna kontrola pracy
Sprawia, że wszystkie funkcje urzą-
dzenia masz pod ręką. Dzięki temu 
kontrolujesz nie tylko pracę, ale też 
jej bezpieczeństwo. 

System antywibracyjny
Odpowiednie tłumienie sprzętu 

redukuje intensywność wibracji, 
dzięki czemu odczuwane zmęcze-

nie jest znacznie mniejsze.

Ergonomiczna kierownica
Łatwa i sprawna regulacja oraz po-
ręczny kształt kierownicy zdecydo-

wanie podnoszą komfort pracy.

Easy start system
Uruchomisz sprzęt bez większego 
wysiłku. 
Wystarczy  jedno pociągnięcie 
linki rozrusznika.

Mocny silnik
Potężny silnik o pojemności 53,2 cc 
generuje wysoki poziom mocy, bez 
względu na obciążenie noża czy żyłki. 

Innowacyjna głowica kosząca
Zawiera dwa rozwiązania usprawnia-
jące Twoją pracę – System Easy Load 
oraz Tap&Go. Dzięki nim wymiana żyłki 
jest o wiele prostsza. 

Kosy i podcinarki
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SGT 350 SGT 600 SGT 226 J
Silnik szczotkowy szczotkowy spalinowy, 2-suwowy

Moc 350 W 600 W 0,7 kW / 0,95 KM

Zasilanie elektryczne elektryczne -

Głowica tnąca Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka

Szerokość koszenia 24 cm 30 cm 38 cm

Średnica żyłki 1,4 mm 1,5 mm 2 mm

Uchwyt pętla pętla pętla

Waga bez głowicy tnącej 1,9 kg 2,7 kg 5,8 kg

Poziom wibracji 3,22 m/s² 2,35 m/s² 3,49 / 5,78 m/s²

Nr art. 252035002/14 252060002/14 287110102/15
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SB 44 D SBC 232 D SBC 242 D SBC 252 D
Silnik spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy

Pojemność 42,7 cm³ 32,6 cm³ 42,7 cm³ 51,7 cm³

Moc 1,1 kW / 1,5 KM 0,9 kW / 12 KM 1,25 kW / 1,7 KM 1,55 kW / 2,1 KM
Pojemność zbiornika 
paliwa 0,95 l 0,9 l 1 l 1 l

Głowica tnąca Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka

Szerokość koszenia 43 cm 43 cm 43 cm 45 cm

Średnica żyłki 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2 mm

Średnica rury 28 mm 26 mm 26 mm 28 mm

Uchwyt podwójna kierownica podwójna kierownica podwójna kierownica podwójna kierownica

Szelki podwójne podwójne podwójne podwójne
Waga bez głowicy
tnącej 9,5 kg 8,4 kg 8,8 kg 8,9 kg

Nr art. 280321002/12 280321002/12 287221002/16 287421002/16

SBC 635 KD SBC 645 KD SBC 653 KD SMT 226 MULTI TOOL
Silnik spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy

Pojemność 34,4 cm³ 42,7 cm³ 53,2 cm³ 25,4 cm³

Moc 1,03 kW / 1,4 KM 1,4 kW / 1,7 KM 2 kW / 2,72 KM 0,7 kW / 0,95 KM
Pojemność zbiornika 
paliwa 0,7 l 0,9 l 1,1 l 0,65 l

Głowica tnąca Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go podwójna żyłka Tap & Go Tap & Go

Szerokość koszenia 43 cm 43 cm 43 cm kosa 38 cm / 
podcinarka 43 cm

Średnica żyłki 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm

Średnica rury 26 mm 28 mm 28 mm 26 mm

Uchwyt podwójna kierownica podwójna kierownica podwójna kierownica kierownica 
z miękkim uchwytem

Szelki podwójne podwójne podwójne podwójne
Waga bez głowicy
tnącej 6,8 kg 8,9 kg 9,5 kg 7,3 kg

Poziom wibracji 2,95 / 3,33 m/s2 3,54 / 3,70 m/s2 3,99 / 4,02 m/s2 3,49 / 5,79 m/s²; 5,76 / 
7,13 m/s²

Nr art. 288221002/14 288321002/14 288421002/14 287130152/15

Kosy i podcinarki

71



Sekatory
Dla ogrodników z zacięciem
Niektóre żywopłoty faktycznie zachowują się jak żywe... Aby poskromić ich pędy i zapędy, 
będziesz potrzebował odpowiedniego sprzętu. Na właściwy tor wprowadzi Cię... sekator! 
Możesz nim zarówno przyciąć żywopłot, jak i uformować krzew. Z obrotową rączką dosięgniesz 
nawet najbardziej niedostępnych powierzchni, czyniąc efekty pracy naprawdę wysokich lotów. 
Modele spalinowe mają pojemne zbiorniki paliwa pozwalające na długą pracę bez zbędnych 
przerw oraz wbudowany system antywibracyjny, który sprawi, że nie będziesz drżał o swoje 
ręce. Wybrane modele wyposażyliśmy w laserowo ostrzony nóż, zapewniający precyzyjne 
i skuteczne cięcie. Nasze sekatory są bardzo lekkie, co jest istotną cechą w przypadku sprzętu 
trzymanego w dłoniach. Dla fanów precyzyjnego strzyżenia mamy model SGS GO 60 LI – 
niezwykle mały, poręczny, a przy tym efektywny. Słysząc o cięciach, już nigdy więcej się nie 
zmartwisz. 

Najlepsze 
dla Ciebie:

Przystrzyżesz dzięki tej maszynie wszystko, od najdrobniejszych listków na drzewie, po imponujące, wielkie żywopłoty, 
wykazując przy tym minimalny wysiłek, a zachowując maksymalną wygodę.
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Właściwości
SHT 675 K

Niezawodne ostrze
Solidny i efektywny nóż upora się nawet z bar-
dzo zwartym żywopłotem. 

Uchwyt przedni
Gwarancja dużej operatywności sprzętu, przy za-
chowaniu wygodnej pozycji pracy. 

Uchwyt tylny
Zaprojektowaliśmy go z myślą o komfortowej i bez-
piecznej pracy. Niezbędne przełączniki trzymasz 
w garści, wraz z pełną kontrolą nad sprzętem.

Nóż ostrzony laserowo
Dwukrotnie hartowany, 
cynkowany, 70-centymetrowy nóż 
wykonuje precyzyjne cięcia.

Łatwy w obsłudze 
system rozruchu – Easy start

Umożliwia rozpoczęcie pracy 
w mgnieniu oka, przy użyciu 

minimalnej siły. 

Lekki silnik
Doskonale wyważony, zapewnia 

wysoką efektywność i wygodę pracy.

Regulowany uchwyt
Cięcie poziome czy pionowe? 
Zdecydujesz w trakcie. 
Uchwyt obrotowy umożliwia 
zmianę kąta cięcia w zakresie 180°.

System antywibracyjny
Złożony system sprężyn to 
udogodnienie, dzięki któremu Twoje 
dłonie i ramiona są chronione przed 
uciążliwymi wibracjami. 

Sekatory
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SHT 500 SHT 600
Rodzaj zasilania elektryczny elektryczny

Silnik szczotkowy szczotkowy

Moc 500 W 600 W

Długość ostrza 45 cm 55 cm

Ostrze podwójne, laserowo ostrzone podwójne, laserowo ostrzone

Odstęp między zębami 15 mm 20 mm

Uchwyt obracany 180° - 5 pozycji obracany 180° - 5 pozycji 

Waga z ostrzami 3,1 kg 3,3 kg

Poziom wibracji 2,85 m/s² 2,99 m/s²

Nr art. 256050002/14 256060002/14
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SHP 60 SHT 675 K
Silnik spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy

Pojemność 24,5 cm³ 22,5 cm³

Moc 0,85 kW / 1,15 KM 0,63 kW / 0,85 KM

Pojemność zbiornika paliwa 0,41 l 0,4 l

Długość ostrzy 55 cm 69 cm

Ostrze podwójne, laserowo ostrzone podwójne, laserowo ostrzone

Odstęp między zębami 28 mm 28 mm

Uchwyt obracany 180° - 3 pozycje obracany 180° - 3 pozycje

Waga z ostrzami 5,5 kg 5,9 kg

Poziom wibracji 2.03 / 2.18 m/s² 4.64 / 5.11 m/s²

Nr art. 252961002/14 252375002/14

SGS 60 LI
Silnik szczotkowy

Zasilanie 3,6 V

Pojemność 1,3 Ah

Średni czas pracy (+/-20%) 45 min

Czas ładowania 4 h

Szerokość ostrza 8 cm

Długość ostrza sekatora 16 cm

Ładowarka standardowa

Uchwyt mocowany

Waga z ostrzami 0,8 kg

Nr art. 253036002/09

Prowadnica teleskopowa
do SGS 60Li
nr art. 232520000/13S

Sekatory

75



76

Pilarki łańcuchowe
Piłowanie na zawołanie
W życiu każdego ogrodnika przychodzi kiedyś taki czas, że powinien uciąć coś więcej 
niż drzemkę. Regularne przycinanie krzewów i drzew nie musi być jednak przykrym 
obowiązkiem – wystarczy skorzystać z odpowiedniego urządzenia. Zamierzasz używać 
pilarki okazjonalnie, ograniczając się do okolic swojego domu? Wybierz wersję elektryczną. 
Potrzebujesz wydajnego sprzętu, po który będziesz często sięgał? To dla Ciebie stworzyliśmy 
pilarkę spalinową. Odpowiednia długość prowadnicy i optymalna waga ułatwią Ci sprawne 
operowanie urządzeniem. Automatyczna pompa olejowa sama dozuje właściwą ilość oleju 
na prowadnicę, więc Ty nie musisz się już o to martwić.  

Najlepsze 
dla Ciebie:

Niezależnie od tego, czy chcesz pociąć grube bele daleko w polu, czy przyciąć jedynie gałęzie w przydomowym ogródku, 
nasze pilarki umożliwią Ci to dzięki swojej mobilności. Zasilane prądem sprawdzą się niemalże w każdych warunkach,  
a te działające na benzynę poradzą sobie nawet w gęstym lesie.

Pilarki łańcuchowe



Właściwości
SP 405 Q

Pilarki elektryczne
Masz dosyć głośnego sprzętu? Pilarki elektrycz-
ne STIGA pomogą Ci je usunąć w cichy sposób, 
nie emitując w trakcie pracy substancji szkodli-
wych dla środowiska.

Pilarki akumulatorowe
To rozwiązanie nie wymaga podłączenia do prą-
du. Dzięki temu możesz pracować w dowolnym 
miejscu wokół domu, bez żadnych ograniczeń 
i bez zbędnego hałasu.

Pilarki spalinowe
Adresowane do zwolenników mocnych wrażeń 
i mocnego sprzętu, który świetnie radzi sobie z za-
daniami specjalnymi.

Zintegrowany system bezpieczeństwa, 
automatyczny hamulec łańcucha
Niezwykle istotny dla Twojego bezpieczeństwa. 
W razie odrzutu łańcuch zostanie 
automatycznie zablokowany. 

Pompa paliwa
Dostarczenie odpowiedniej ilości 

paliwa do gaźnika wymaga 
od Ciebie jedynie kilku ruchów ręką 

przy pierwszym rozruchu.

Silnik dwusuwowy o pojemności 40,1 cc
Moc jest w Twoich rękach i to nie byle jaka. 

Silnik 1,5 kW to gwarancja komfortu. 

Stabilna prowadnica 
i wydajny łańcuch tnący
Są gwarancją idealnego cięcia, 
które wykonasz bez trudu przy 
użyciu tego modelu pilarki 
łańcuchowej STIGA. 

Boczna regulacja napięcia łańcucha
Dokręć, jeśli chcesz zwiększyć napięcie 
łańcucha.

Ergonomiczny tylny i przedni uchwyt
Ułatwia operowanie pilarką.

Pilarki łańcuchowe
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SE 180 Q SE 2016 Q SEV 2416 Q
Silnik elektryczny elektryczny elektryczny

Moc 1800 W 2000 W 2400 W

Długość prowadnicy 35 cm / 14” 40 cm / 16” 40 cm / 16”

Typ łańcucha 3/8” .050” (91PJ-52X) 3/8” .050” (91PX-57X) 3/8” .050” (91PO-57X)

Szybkość łańcucha 13,5 m/s 14 m/s 13,5 m/s

Pompa olejowa automatyczna automatyczna automatyczna

Pojemność zbiornika oleju 0,09 l 0,13 l 0,23 l
Waga bez łańcucha 
i prowadnicy 3,8 kg 4,3 kg 4,6 kg

Poziom wibracji 3,56 / 3,64 m/s² 4,91 / 3,7 m/s² 4,91 / 3,7 m/s2

Nr art. 292614102/11 292716142/14 292816182/14

SP 375 Q SP 405 Q 
Silnik spalinowy, 2-suwowy spalinowy, 2-suwowy

Pojemność 37,2 cm³ 40,1 cm³

Moc 1,2 kW / 1,6 KM 1,5 kW / 2 KM

Długość prowadnicy 35 cm / 14” 40 cm / 16”

Pojemność zbiornika paliwa 0,4 l 0,4 l

Pojemność zbiornika oleju 0,21 l 0,21 l 

Pompa olejowa automatyczna, regulowana automatyczna, regulowana

Typ łańcucha 3/8” .050” (91PO-57X) 325” .050” (91VPX0-66X)

Szybkość łańcucha 21 m/s 21 m/s
Waga bez łańcucha 
i prowadnicy 4,7 kg 4,7 kg

Poziom wibracji 7,1/5,7 m/s² 6,03/7,76 m/s²

Nr art. 203714102/11 204016102/11

Pilarki łańcuchowe
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Rozdrabniacze
Ulubione kawałki
Denerwują Cię gałęzie zalegające w Twoim ogrodzie? Nie tylko psują obraz idealnej 
przestrzeni, ale też zagrażają swobodnemu spacerowi, tylko czekając na Twoje potknięcie... 
Nie ma sensu rozdrabniać się nad tym problemem! Zostań mistrzem we własnym ogrodzie, 
używając rozdrabniacza Bio Master. Gałęzie wkładamy od góry, a urządzenie tnie je na drobne 
części, które później mogą posłużyć do ozdobienia ogrodu i np. wypełnienia przestrzeni 
między krzewami. Jeżeli zaś lubisz pracę w niedzielne poranki, a Twoi sąsiedzi niekoniecznie 
podzielają tę pasję, sięgnij po cichy rozdrabniacz Bio Silent. Górną część rozdrabniacza możesz 
łatwo zdemontować i schować do zintegrowanego kosza, dzięki czemu urządzenie zajmie 
mało miejsca i łatwiej będzie je przechować. Mówią, że niektórych spraw nie można cofnąć. 
Spokojnie, nasze rozdrabniacze mają funkcję wsteczną. Jednak jednej rzeczy na pewno nie 
będziesz chciał cofać – decyzji o ich zakupie.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Rozdrobnisz wszystkie materiały pochodzące z Twojego ogródka, dzięki czemu zachowanie porządku nigdy nie sprawi 
Ci już problemu. 

Rozdrabniacze



Właściwości
Bio Silent

Pokrętło regulacji komory tnącej
Przy jego użyciu z łatwością 

ustawisz docisk noża tnącego 
do płyty oporowej. 

Szerokie i solidne koła
Bez szwanku przetransportują 

urządzenie w wybrane 
przez Ciebie miejsce.

Mocny silnik
Indukcyjny silnik o mocy 2500 W 

pozwoli Ci na uporanie się nawet 
z grubszymi gałęziami.

Pojemny zbiornik
Zmieści aż 60 litrów 
rozdrobnionych odpadów. 

Frez rozdrabniający
Specjalna konstrukcja 
umożliwia rozdrabnianie gałęzi 
o średnicy 40 mm. 

Funkcja cofania
Dzięki niej już nic nie zatrzyma Twojej pracy. 
Jeżeli gałąź utknie, bez problemu sobie z nią 
poradzisz, wrzucając bieg wsteczny.

BIO MASTER BIO SILENT
Silnik elektryczny, bezszczotkowy elektryczny, bezszczotkowy

Moc 2200 W 2500 W

System cięcia podwójne noże wałek z 8 zębami

Maksymalna średnica gałęzi 40 mm 40 mm

Pojemność kosza 50 l / tekstylny 60 l / plastikowy

Waga 10,4 kg 27,8 kg

Nr art. 290000222/14 290001252/14

Rozdrabniacze
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Dmuchawy / odkurzacze
Powiew nowości 
Czasami lepiej jest dmuchać na zimne, jednak u nas temperatura nie ma znaczenia. 
Wybierając jedną z dmuchaw marki STIGA, zachowujesz pełną kontrolę nad swoim ogrodem, 
niezależnie od pogody. Szybko i skutecznie usuwasz liście, korzystając z takiego sprzętu, jaki 
lubisz najbardziej – spalinowego, elektrycznego lub akumulatorowego. Wszystkie modele 
wyposażyliśmy w specjalny nóż, który dodatkowo rozdrabnia liście i zmniejsza ich objętość 
w koszu. Idealne wyważenie i system antywibracyjny gwarantują komfort nawet przy długiej 
pracy i nie męczą rąk. Urządzenia elektryczne są niezwykle ciche, a akumulatorowe dodatkowo 
oszczędne i mobilne. A kiedy już zdmuchniesz wszystko ze swojej drogi i chcesz pozbyć się 
śladów... wystarczy, że użyjesz funkcji odkurzacza. Specjalna konstrukcja zwiększa zarówno 
samą przepustowość, jak i ilość liści, którą możesz zebrać. Nie chcesz robić niepotrzebnej 
zawieruchy w swoim ogrodzie? Odpowiednio wyreguluj siłę wydmuchu i spokojnie uprzątnij 
zalegające liście.

Najlepsze 
dla Ciebie:

Szybko i łatwo rozdmuchniesz wszystkie liście zaśmiecające Twój ogródek czy chodniki. Utrzymasz swój trawnik w dosko-
nałym porządku, nawet w czasie opadu liści.

Dmuchawy / Odkurzacze



Właściwości
SBL 327 V

Funkcja odkurzacza
Otwórz pokrywę, podłącz dyszę ssącą oraz 
worek i zmień swoją dmuchawę w potężny 
odkurzacz. Metalowe ostrze dodatkowo 
rozdrabnia zasysane elementy, zmniejszając 
ich objętość co pozwala w całości 
wykorzystać pojemność worka.

System antywibracyjny
Konstrukcja zapewnia 

dmuchawie stabilność 
i ogranicza wibracje. 

Szybki powrót do pracy
Po wyłączeniu silnika dmuchawa 
automatycznie ustawia się w trybie 
szybkiego powrotu do pracy. 
Dzięki temu kolejne włączenie 
odbywa się natychmiast. Dysza 

Pozwala na efektywną pracę 
nawet na dużym obszarze
(dwie funkcje – odkurzacza i dmuchawy).

SBL 2600 E SBL 327 V
Silnik elektryczny, bezszczotkowy spalinowy, 2-suwowy

Moc / Pojemność 2600 W 27,6 cm³

Moc - 0,8 kW / 1,09 KM

Pojemność zbiornika paliwa - 0,45 l

Przepustowość wydmuchu 420 m³/h 460 m³/h

Maksymalna prędkość powietrza 92 m/s 72 m/s

Zestaw odkurzający w komplecie w komplecie

Waga 4 kg 4,8 kg

Poziom wibracji 1,7 m/s² 2,5 m/s²

Nr art. 255260002/14 255127002/15

Dmuchawy / Odkurzacze
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Wertykulatory
Sięgając do korzeni
Rośliny, podobnie jak człowiek, nie mogą funkcjonować bez powietrza. Czasem trzeba sięgnąć 
aż do korzeni, żeby trawnik odzyskał dawny blask. Z pomocą przychodzą nasze wertykulatory 
– ich regularne stosowanie użyźnia glebę, zapewniając doskonały dostęp wody i powietrza 
do wszystkich części rośliny, w tym tych znajdujących się pod ziemią. Oferujemy dwa rodzaje 
maszyn: elektryczne – ciche, mobilne, kompaktowe, idealne do małych trawników oraz 
spalinowe – bardziej wydajne i o większej mocy. Dzięki centralnej regulacji głębokości pracy 
sprzęt jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika. Przewagę niektórych modeli stanowi też 
długa i szeroka rączka z włącznikami po obu stronach, która ułatwia pracę. Nie sposób nie 
wspomnieć również o efektywności naszego urządzenia – wystarczą dwa użycia w ciągu 
całego roku, by zapewnić trawnikom odpowiednią ilość wody i powietrza oraz zwiększyć 
skuteczność nawożenia. Pozostaje wziąć głęboki wdech... i pozwolić roślinom oddychać!

Najlepsze 
dla Ciebie:

Spulchnianie utrzymuje Twój trawnik w doskonałej kondycji, oczyszcza podłoże z martwych pozostałości, dzięki czemu 
nowe źdźbła szybciej kiełkują.
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Właściwości
SV 415 E

Kierownica
Skonstruowana tak, byś mógł 
łatwo kontrolować moc i kierunek 
pracy całego urządzenia.

Głębokość pracy
Złotym środkiem okazuje 
się również centralna regulacja 
głębokości, na której pracuje 
wertykulator (od -13 do +4,5 mm).

Kosz
Przestronny zbiornik pozwoli  

Ci zebrać do 50 litrów materiału. 

Szerokość robocza
Urządzenie tnące 
ma aż 38 centymetrów 
szerokości, co znacznie 
przyspiesza pracę.

Tryb pracy
20 noży lub 44 sprężyny – Twój wybór – efekt 

na trawniku zawsze będzie równie dobry
co wyposażenie wertykulatorów elektrycznych.

Wertykulatory
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SV 213 E SV 415 E SVP 40 B SC 42 B
Silnik elektryczny, szczotkowy elektryczny, szczotkowy spalinowy 550 Series spalinowy 450 Series

Pojemność / Moc 1300 W 1500 W 2,18 kW/2,96 KM 1,66 kW/2,25 KM

Typ noży 16 ostrzy lub 36 sprężyn 20 ostrzy lub 44 sprężyny 32 noże, pływające 32 noże, stałe

Szerokość robocza 32 cm 38 cm 40 cm 42 cm

Głębokość robocza od -6 mm do +4 mm od -13 mm do +4,5 mm od 0 mm do +15 mm od 0 mm do +20 mm

Koła 200/94 mm 140/160 mm 180/180 mm 180/180 mm

Regulacja głębokości 4 pozycje centralna centralna centralna

Waga 9,8 kg 14,5 kg 37 kg 35,5 kg

Poziom wibracji 3,22 m/s² 3,05 m/s² 2,5 m/s² 2,5 m/s²

Nr art. 290002132/14 290002152/14 211400122/12 974000200

Wymienne noże



Glebogryzarki
Podróż do wnętrza ziemi 
Odpowiednia pielęgnacja zarówno małego ogrodu, jak i wielkiej połaci ziemi często stanowi 
ciężki orzech do zgryzienia. Tym, którzy chcą zgłębić tajniki spulchniania ziemi, polecamy nasze 
glebogryzarki. Sprzęt jest dość ciężki, dzięki czemu... pracuje się lżej, ponieważ glebogryzarka 
sama utrzymuje poziom zagłębienia w ziemi. Solidne wytrzymałe noże sprawiają, że nie musisz 
się obawiać kamieni ukrytych w glebie. Moc silnika pozwoli przebrnąć przez każdy teren, a nawet 
jeśli urządzenie się zakopie, zawsze możesz wrzucić wsteczny bieg – noże zaczną się obracać 
do tyłu, a Ty wrócisz do pracy. Ostrza to kolejny wyróżnik – niezwykle wytrzymałe, osobno 
przykręcane, o różnych szerokościach. Dzięki temu możesz łatwo zmienić szerokość roboczą  
i dotrzeć do węższych alejek. Nasze glebogryzarki posiadają również składane koła transportowe, 
gdy potrzebujesz łatwo przejechać w inne miejsce, nie orając przy tym chodnika... Po bokach 
wybranych urządzeń zamontowaliśmy talerze ochronne, zabezpieczające rośliny, przy których 
pracujesz przed przypadkowym uszkodzeniem. Montując dodatkowo pług i obsypnik, możesz 
łatwo zmienić funkcje swojego sprzętu. 

Najlepsze 
dla Ciebie:

Przygotuj swoją ziemię, jeszcze zanim zaczniesz cokolwiek na niej siać, czy sadzić, żeby w przyszłości stała się pięknym 
ogrodem. W ciągu całego roku możesz zaś korzystać z glebogryzarek w celu pozbycia się chwastów. 
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Właściwości
 SRC 775 RB

Na pełnych obrotach
Potężne i wytrzymałe wirniki sprawiają, że ża-
den typ powierzchni nie stanowi problemu.

Regulacja pozycji
Wyprostuj się i z dumą popatrz na efekty swojej 
pracy.

Wielofunkcyjność
Szeroka gama akcesoriów przeznaczonych do róż-
nych zadań.

Wielofunkcyjna dźwignia bezpieczeństwa
Kontrolę nad glebogryzarką masz zawsze 
pod ręką... konkretnie prawą. 

Wysuwane koło 
transportowe

W łatwy sposób 
możesz przewieźć 

swoją glebogryzarkę 
w inne miejsce.

Moc silnika
Jest na tyle duża, by sprostać każdemu 
wyzwaniu. Silnik spalinowy gwarantuje 

ciągłą i skuteczną pracę.

Wzmocniona przekładnia przeniesienia napędu
Kamienie? Twarda powierzchnia? Nic nie jest w stanie 
Cię powstrzymać. Praca w trudnych warunkach nie robi 
na tym sprzęcie wrażenia. 

Tarcze odcinające o średnicy 210 mm
Przekopując się przez powierzchnię, unikasz 
przypadkowego niszczenia okolicznej flory.
Regulowana szerokość pracy.

Napęd
Do przodu i do tyłu. Jeżeli utknąłeś, urządzenie 
posiada wsteczny bieg, który pozwala w dowolnym 
momencie się odkopać i ruszyć ponownie.

Regulacja pozycji pracy
Wiemy, jak ważna jest komfortowa pozycja, 
by praca sprawiała przyjemność, a nie ból.
Kierownice regulujemy w pionie oraz w poziomie.

Glebogryzarki
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SRC 36 G SRC 550 RB
Silnik RSCT 100 450 E-series

Pojemność 100 cm³ 125 cm³

Przekładnia olejowa przekładnia ślimakowa olejowa przekładnia ślimakowa

Ilość biegów 1 P 1 P + 1 T

Szerokość robocza 36 cm 50 cm

Średnica rotorów 245 mm 260 mm 

Ilość noży (1+1)*2 4

Regulacja uchwytu na wysokość pełna

Koła transportowe przód tylne

Waga 27 kg 42 kg

Nr art. 211360042/13 212501022/14

SRC 775 RG SRC 775 RB SRC 795 RB
Silnik TM 60 750 Series 950 Series

Pojemność 182 cm³ 163 cm³ 206 cm³

Przekładnia łańcuchowo-pasowa łańcuchowo-pasowa łańcuchowo-pasowa

Ilość biegów 1 P + 1 T 1 P + 1 T 1 P + 1 T

Szerokość robocza 75 cm 75 cm 95 cm

Średnica rotorów 320 mm 320 mm 320 mm 

Ilość noży (2+1)*2 (2+1)*2 (2+1+1)*2

Regulacja uchwytu pełna pełna pełna

Koła transportowe przód przód przód

Waga 54 kg 53 kg 58 kg

Nr art. 212751142/14 212751122/14 212951122/POL

SRC 685 RG SILEX 103
Silnik TM 60 Silnik Vanguard 6,5 HP   

Pojemność 182 cm³ Przekładnia łańcuchowo-pasowa

Przekładnia łańcuchowo-pasowa Ilość biegów 2 P + 1 T

Ilość biegów 2 P + 1 T Szerokość robocza 60 cm

Szerokość robocza 85 cm Regulacja uchwytu na wysokość

Średnica rotorów 245 mm Koła transportowe 15 x 5.00 - 6 (pneumatyczne)

Ilość noży (2+1)*2 Waga 70 kg

Regulacja uchwytu na wysokość 12" Nr art. 210310022/10

Koła transportowe 1 przód + 2 pneumatyczne

Waga 63 kg

Nr art. 213851142/14

Akcesoria do glebogryzarek*

Koła transportowe Ostroga Obsypnik Stalowe koła 
i noże 32 cm
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Akcesoria do glebogryzarek*

Akcesoria dla Silex 95*
 

SILEX 95 B SILEX 95 H
Silnik 675 Series GCV 160
Moc 3,8 kW/5,17 KM 2,8 kW/3,81 KM

Przekładnia pasowa pasowa

Ilość biegów 1 P + 1 T 1 P + 1 T

Regulacja uchwytu pełna, możliwość odwrócenia pełna, możliwość odwrócenia

Koła transportowe 13 x 5.00 - 6 (pneumatyczne) 13 x 5.00 - 6 (pneumatyczne)

Waga 52 kg 52 kg

Nr art. 219510022/10 219510032/10

SILEX 87
Silnik 625 Series

Moc 3,8 kW/5,17 KM

Pojemność 190 cm³

Przekładnia olejowa przekładnia ślimakowa + przekładnia pasowa

Szerokość koszenia 87 cm

Regulacja uchwytu na wysokość

Waga 51 kg

Nr art. 210870022/09

Szczotka 82 cm 
ze zbiornikiem

Szczotka 105 cm 

Kosiarka 
rotacyjna 53 cm

Glebogryzarka 50 cm

Kosiarka 
listwowa 87 cm

Kosiarka rotacyjna
tarczowa

Pług 
śnieżny 85 cm

Przyczepka
transportowa

Obsypnik

Glebogryzarki
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Zamiatarki
Zamiatarka, która nie ma sobie równych w oczyszczaniu 
chodników, podjazdów czy ciągów komunikacyjnych. 
Szczotka doskonale nadaje się do usuwania  
z utwardzonej powierzchni piasku, lisci i trawy,  
ale - co ciekawe - równie efektywnie czyni to z cienką 
warstwą śniegu. Kiedy zimowe opady będą nieco 
większe, możemy użyć tej maszyny jak pługu  
do odśnieżania!
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Zamiatarki

ZBIORNIK DO SWS 600 G ZBIORNIK DO SWS 800 G PŁUG DO SWS 600 G PŁUG DO SWS 800 G
Szerokość 60 cm 80 cm 60 cm 80 cm

Waga 6 kg 7 kg 5 kg 6 kg

Nr art. 290602020/16 290802020/16 290602030/16 290802030/16

SWS 600 G SWS 800 G
Pojemność skokowa 212 cm3 212 cm3

Moc (4,4 kW / 6 KM) @ 3600 rpm (4,4 kW / 6 KM) @ 3600 rpm

szerokość robocza 60 cm 80 cm

Rozrusznik ręczny ręczny

Liczba biegów 5 P + 2 T 5 P + 2 T

Przekładnia ciernia ciernia

Miękki uchwyt tak tak

Regulacja kąta zamiatania 15˚ w obie strony 15˚ w obie strony

Koła SH 2 x 13" 4,1 – 6 SH 2 x 13" 4,1 – 6

waga 70 kg 75 kg

Nr art. 219602532/S16 219802532/S16



Silniki 4-suwowe
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju oleju silnikowego marki STIGA masz pewność, że silnik będzie 

działał płynnie i bezawaryjnie. Nasze oleje zapobiegają gromadzeniu się brudu, osadów, a dzięki ich wysokim 

właściwościom smarnym tworzą równomierny film olejowy na powierzchniach metalowych silnika, wskutek 

czego idealnie rozpraszają ciepło, zabezpieczając silnik przed zatarciem. 

Olej mineralny SAE30 API SJ jest jednosezonowym olejem do czterosuwowych silników benzynowych chło-

dzonych powietrzem. Przeznaczony do stosowania w temperaturach od -5°C.

Olej SAE 10W-30 API CE/SG jest wysokiej jakości, opracowanym wg niemieckiej technologii olejem, półsyn-

tetycznym do smarowania czterosuwowych silników benzynowych, chłodzonych powietrzem. Przeznaczony 

do stosowania w temperaturach już od -15°C. 

Olej SAE 5W-30 API SM/CF jest wysokiej jakości, opracowanym wg niemieckiej technologii olejem, synte-

tycznym do smarowania czterosuwowych silników benzynowych, chłodzonych powietrzem. Przeznaczony do 

stosowania w temperaturach już od -20°C. 

Silniki 2-suwowe
Stosując olej silnikowy STIGA, masz pewność, że silnik 2T będzie zawsze odpowiednio nasmarowany, a dzięki 

specjalnym dodatkom uszlachetniającym, spełni on wymagania nawet mocno obciążonych silników, chro-

niąc je przed zatarciem i korozją. Olej silnikowy 2T RED X-HD jest wysokiej jakości, opracowanym według nie-

mieckiej technologii, olejem do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, przeznaczonym do stosowania 

w silnikach pilarek łańcuchowych, kosach spalinowych oraz innych urządzeniach ogrodniczych z silnikiem 

dwusuwowym.

L.p. Indeks Rodzaj Klasyfikacja Pojemność
1 99-2101-01 SAE30 API SJ 0,6 l
2 99-1111-01 API CE/SG API CE/SG 1,0 l
3 99-1102 API SM/CF API SM/CF 0,6 l
4 99-1101-01 API SM/CF API SM/CF 1,0 l

L.p. Indeks Rodzaj Klasyfikacja Pojemność
1 99-1122-01 2T RED X-HD 0,1 l
2 99-1121-01 2T RED X-HD 1,0 l
3 99-1123-01 2T RED X-HD 1,0 l dozownik

Materiały eksploatacyjne
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Olej do smarowania prowadnic pił łańcuchowych
Łańcuchy do pilarek łańcuchowych, a także prowadnice, muszą być dostatecznie nasmarowane, by działały 

prawidłowo. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oleju piła łańcuchowa unika nadmiernego tarcia między 

prowadnicą a ogniwami prowadzącymi, co zarówno zmniejsza zużycie układu tnącego, jak i minimalizuje 

możliwość uszkodzenia całego urządzenia. Olej marki STIGA, dzięki zastosowaniu specjalnej receptury, już po 

upływie 21 dni ulega biodegradacji w 90%, co w znaczący sposób redukuje skażenie w przypadku dostania 

się oleju do gleby.

Olej przekładniowy
Olej przekładniowy odgrywa bardzo ważną rolę podczas eksploatacji przekładni mechanicznych i hydrosta-

tycznych. Służy on również jako element systemu przesyłowego układu hydraulicznego, utrzymując go w czy-

stości. Zastosowanie konkretnego oleju ma kluczowy wpływ na odpowiednie nasmarowanie wszystkich ele-

mentów mechanicznych. Odpowiednia lepkość decyduje też o żywotności całego układu hydraulicznego.

L.p. Indeks Rodzaj Klasyfikacja Pojemność
1 99-1131-01 Olej Biodegradowalny BIO 1,0 l

L.p. Indeks Rodzaj Klasyfikacja Pojemność
1 99-1141 SAE 10W-40 API CH-4/SJ 1,0 l

2 99-1151-01 SAE 5W-50 API SJ/CF 1,0 l

3 99-1152-02 SAE 5W-50 API SJ/CF 5,0 l 
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Kanistry
Na żywotność urządzeń spalinowych wpływa nie tylko zastosowany olej silnikowy czy jakość paliwa. Bardzo 

ważną rolę odgrywa również pojemnik, w którym przechowujemy paliwo bądź też mieszankę paliwowo-olejo-

wą. Firma STIGA dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania węglowodorów płynnych stworzy-

ła dwa podstawowe kanistry. Żółty kanister 5 l, zalecany jest do przechowywania paliwa. Dzięki umieszczeniu 

lejka wewnątrz zbiornika został zminimalizowany efekt odoru paliwa podczas transportu. Natomiast kanister 

Combican przeznaczony jest do transportu i przechowywania paliwa i oleju. System 5L+2L możne być używany 

oddzielnie.

L.p. Indeks Rodzaj Pojemność
1 1111-0001-01 KANISTER 5,0 l
2 1911-9144-01 COMBICAN 5,0 l + 2,0 l

Materiały eksploatacyjne
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Żyłki tnące
Oferujemy żyłki tnące w trzech przekrojach. Dla łatwiejszej identyfikacji zastosowaliśmy różne barwy. Żyłka w kolorze żółtym, 
o przekroju okrągłym, cechuję się dużą wytrzymałością i elastycznością. Jest idealna do miękkiej gęstej trawy. Żyłka w ko-
lorze szarym, o przekroju kwadratowym, jest przeznaczona do każdego rodzaju trawy. Żyłka w kolorze czarnym, o przekroju 
gwiazdkowym, gwarantuje czyste cięcie i równomierne zużycie żyłki. 

kod przekrój średnica w mm długość rodzaj 
opakowania

1911-9149-01 ● 1,6 15 Blister
1911-9150-01 ● 2,0 15 Blister
1911-9150-01 ● 2.4 15 Blister
1911-9152-01 ● 2.7 15 Blister
1911-9153-01 ● 3 15 Blister
1911-9154-01 ● 3,5 12 Blister
1911-9155-01 ● 4 15 ½Dozownik
1911-9167-01 ● 2 130 Dozownik
1911-9168-01 ● 2,4 90 Dozownik
1911-9169-01 ● 2,7 70 Dozownik
1911-9170-01 ● 3 60 Dozownik
1911-9171-01 ● 3,5 40 Dozownik
1911-9172-01 ● 4 35 Dozownik
1911-9184-01 ● 2,4 550 Rolka
1911-9185-01 ● 2,7 490 Rolka
1911-9186-01 ● 3 370 Rolka

kod przekrój średnica w mm długość rodzaj 
opakowania

1911-9156-01 ▪ 2,0 15 Blister
1911-9157-01 ▪ 2,4 15 Blister
1911-9158-01 ▪ 2.7 15 Blister
1911-9159-01 ▪ 3 15 Blister
1911-9160-01 ▪ 3,5 12 Blister
1911-9161-01 ▪ 4 15 ½Dozownik
1911-9173-01 ▪ 2 130 Dozownik
1911-9174-01 ▪ 2,4 90 Dozownik
1911-9175-01 ▪ 2,7 70 Dozownik
1911-9176-01 ▪ 3 60 Dozownik
1911-9177-01 ▪ 3,5 40 Dozownik
1911-9178-01 ▪ 4 33 Dozownik
1911-9187-01 ▪ 2,4 480 Rolka
1911-9188-01 ▪ 2,7 420 Rolka
1911-9189-01 ▪ 3 340 Rolka

kod przekrój średnica w mm długość rodzaj 
opakowania

1911-9162-01  2 15 Blister
1911-9163-01  2,4 15 Blister
1911-9164-01  2,7 15 Blister
1911-9165-01  3 15 Blister
1911-9166-01  3,3 12 Blister
1911-9179-01  2 130 Dozownik
1911-9180-01  2,4 90 Dozownik
1911-9181-01  2,7 70 Dozownik
1911-9182-01  3 60 Dozownik
1911-9183-01  3,3 45 Dozownik
1911-9190-01  2,4 600 Rolka
1911-9191-01  2,7 540 Rolka
1911-9192-01  3 440 Rolka

Blister
Wymiar
12x14x2,5 cm
waga brutto
ok. 0,15 kg

okrągła

kwadratowa

gwiazdkowa

Blister
Wymiar
12x14x2,5 cm
waga brutto
ok. 0,15 kg

Blister
Wymiar
12x14x2,5 cm
waga brutto
ok. 0,15 kg

Dozownik
Wymiar
20x22x4 cm
waga brutto
ok. 0,5 kg

Dozownik
Wymiar
20x22x4 cm
waga brutto
ok. 0,5 kg

Dozownik
Wymiar
20x22x4 cm
waga brutto
ok. 0,5 kg

Rolka
Wymiar
24,5x19x24,5 cm
waga brutto
ok. 3 kg

Rolka
Wymiar
24,5x19x24,5 cm
waga brutto
ok. 3 kg

Rolka
Wymiar
24,5x19x24,5 cm
waga brutto
ok. 3 kg
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Tarcze tnące
Tarcze tnące marki STIGA wykonane są z najwyższej jakości stali, dzięki czemu gwarantują bezkonkurencyjną wydajność 
i odporność. Przeznaczone do wycinania traw i krzewów.

Osłona tarczy tnącej 24T

Zestaw tnący (tarcza + osłona)

L.p. Indeks Rodzaj Opis Pasuje do:
1 96-7010-01 Tarcza 3T Ø = 255 mm otwór = 25,4 mm SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono - duplex)
2 96-7003-01 Tarcza 3T PROFI Ø = 255 mm otwór = 25,4 mm SBC: 643KD, 645K (mono - duplex - flex) 653K (mono - duplex - flex)
3 96-7002-01 Tarcza 3T PROFI Ø = 255 mm otwór = 25,4 mm SBC: 627K, 635K, 643KD, 425H, 435H (mono - duplex)
4 96-7004-01 Tarcza 4T Ø = 255 mm otwór = 25,4 mm SBC: 627K, 635K, 643KD, 645K, 645KF, 653K, 653KF, 425H, 435 H (mono - duplex)
5 96-7006-01 Tarcza 24T Ø = 225 mm otwór = 25,4 mm SBC 645 KD, SBC 653 KD
6 96-7007-01 Tarcza 24T PROFI Ø = 225 mm otwór = 25,4 mm SBC 645KD, SBC 653KD

L.p. Indeks Opis
1 1911-9140-02 Osłona tarczy 24T

L.p. Indeks Opis Specyfikacja Przeznaczony dla:
1 1911-9143-01 Zestaw ostrzy tnących + kosz ∅ = 225 otwór = 25,4 1,8 mm SBC 645 KD, SBC 653 KD
2 1911-9135-01 Zestaw ostrzy tnących + KOSZ HIGH QUALITY ∅ = 225 otwór = 25,4 1,8 mm SBC 645 KD, SBC 653 KD

2,31 4 5,6
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Konserwacja
Skrobak marki STIGA jest idealny do pozbycia się resztek trawy i gleby, pozostawionych na wewnętrznej stronie korpusu 
kosiarki. Regulowane czyszczenie tego elementu pozwala zachować dokładność i wydajność przez długie lata. 
Dzięki zastosowaniu mocnych nylonowych i wodoodpornych pokrowców marki STIGA zabezpieczysz swoją kosiarkę przed 
kurzem, brudem i wilgocią.

L.p. Indeks Opis Wymiary
1 1111-9225-01 mało chroniący pokrowiec dla WBH 145 x 50 x 110
2 1111-9226-01 mocno chroniący pokrowiec dla WBH 180 x 60 x 115
3 1111-9227-01 skrobaczka
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Kup tak e
on-line

www.stiga.pl

*

STIGA.PL
GGP Polska sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem. STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli  
i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Katalog ma charakter informacji i nie jest on ofertą w rozumieniu prawa handlowego. 

* Nie dotyczy robotów Autoclip. Szczegóły warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej lub u autoryzowanego sprzedawcy. 
Zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

Dostępne 4 systemy koszenia: 
zbieranie do kosza, mulczowanie, 
wyrzut tylny lub boczny.

Maszyna posiada 
aluminiowy korpus.

Maszyna z napędem 
na 4 koła.

Odwiedź nas
na Facebooku!

Znaczenie ikon używanych w publikacji:

Produkt zasilany 
z akumulatora.

Silnik 
dwucylindrowy.

 

Maszyna wyposażona 
w elektryczny rozrusznik silnika.




