
In dit nummer: Een zeer aan-
trekkelijk aanbod tuinmachines 

voor  al uw tuinklussen

VOORJAAR 2017

www.stiga.nl      

Voorjaarsmagazine
Elektrische- en benzineaangedreven 

maaiers voor een mooi gazon.

Een frontmaaier aanschaffen? Ga 
dan voor het beste! Stiga Park.

En wat dacht u van een Villa? Met 
recht de meest verkochte zitmaaier 

in de Benelux!

Nieuw in het programma van 2017.

Oplaadbaar tuingereedschap, 
de nieuwe trend in 2017.

Zonder inspanning toch een mooi 
gazon?

Accu maaier die 
600 m2  maait op 

1 acculading. Vraag 
uw Stiga dealer naar 

de testmachine en 
overtuig uzelf.

Stiga Twinclip = de 
topper van 2016 !
De revolutionaire 

grasmaaier nu in nog 
meer uitvoeringen.

Stiga 
Twinclip
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Combi 44 E Combi 48 SB Multiclip 50 SB Twinclip Combi 50 SAE

Van € 259,- voor

€ 219,-
Van € 499,- voor 

€ 399,-

De elektrische maaier waar u snel mee 
kan werken. 1800W elektromotor voor de 
kracht, grote wielen om licht te lopen en een 
combi functie. Gras opvangen of verhakse-
len? Aan u de keuze! In de herfst kan u met 
deze machine perfect bladeren verhakselen 
en opruimen. Maaibreedte is 42 cm. 

Een speciaal ontwikkelde pure multiclip maaier 
waar u het gras optimaal mee kunt verhakselen 
tot natuurlijke mest. Uitgerust met de meest 
moderne Briggs& Stratton motor op een 
speciale trillingsdemper. De grote wielen en het 
robuuste gegalvaniseerde chassis betekenen 
betrouwbaarheid. Maaibreedte 48 cm.

Een uniek mes met dubbel snijsysteem zorgt dat 
het gras in één beweging 2 keer gemaaid wordt, dit 
vraagt minder energie en geeft een mooier maaire-
sultaat. Met de splinternieuwe grasopvangbak die u 
met één hand zonder moeite op de machine plaatst. 
De duwboom is zeer eenvoudig op te klappen. De 
Twinclip is leverbaar in 6 uitvoeringen, ook met het 
elektrische Instart-systeem van Briggs & Stratton. 

Dit is dé revolutie in grasmaaien. Maaien 
met een 80 V accuaangedreven machine 
met of zonder wielaandrijving en de power 
van een benzinemaaier. Niet dat lastige 
elektriciteitssnoer maar de wendbaarheid van 
een benzinemaaier. U kunt uw gras opvangen of 
verhakselen ( mulchen).
Er is al een 80V accu maaier vanaf  

Een zeer populaire machine uit de Stiga serie. 
Hij heeft eigenlijk alles wat een grasmaaier moet 
hebben. Krachtige Briggs&Stratton motor en 
grote lichtlopende wielen met achterwielaan-
drijving, grote grasopvangbak, combisysteem 
en een maaibreedte om meters te maken. 
Maaihoogte met 1 hendel te verstellen.

€ 599,- € 799,-

€ 649,-

Leverbaar in 6 uitvoeringen 
vanaf

    € 599,-

tiga biedt u voor alle gazons 
de juiste grasmaaier waardoor u 
met de minste inspanning het mooiste 
resultaat heeft.

Handig, betrouwbaar en weinig geluid dat zijn de 
belangrijkste eigenschappen waarmee u op een 
prettige manier uw gras kunt maaien.  

Excellente grasopvang in alle omstandigheden is bij 
Stiga vanzelfsprekend. U kunt bij Stiga kiezen uit 
4 maaimethoden die u allemaal vindt bij de meeste 
modellen.
Met een Stiga kijkt u uit naar de volgende keer dat u 
kan grasmaaien. 

S

Als de lente komt dan mogen we weer….   
   grasmaaien, maar dan wel 
     op de prettigste manier. 

Vraag uw dealer om 
de Testmachine en 
test de 80 V Combi  
50 SAE grasmaaier 
op uw eigen gazon.

Van € 699,- voor 

€ 599,-

Turbo Power 50 SB
Eigenlijk voor professionals. Degelijk aluminium 
chassis. De Briggs&stratton 625E topkwaliteit motor 
laat niets te wensen over. 
Mocht u toch nog meer willen, kunt u ook gaan voor 
de Turbo Power 50 SH met een Honda GCV 160 
motor. Machines zijn natuurlijk voorzien van combi 
plug, grasopvangbak en achterwielaandrijving.

Optioneel 
elektrisch 
startsysteem, 
druk op de knop 
en uw machine is 
startklaar. 



e keuze is eigenlijk eenvoudig.
Stel, u bent op zoek naar een zitmaaier omdat u een grote tuin heeft.  U 
wilt snel klaar zijn en niet met het afgemaaide gras naar het  containerpark. 
Dit is eenvoudig want een Stiga frontmaaier lost al deze problemen 
direct voor u op. U werkt snel omdat het maaidek voorop gemonteerd is. 
De meeste modellen hebben  knikbesturing met stuurbekrachtiging en 
zwenken aan de achterkant niet uit als u kort moet draaien, dit geeft u meer 
capaciteit.  Het afgemaaide gras is verhakseld en wordt verspreid over het 
gazon. Deze grassnippers dienen als natuurlijke mest wat beter is voor uw 
gazon.  De Stiga Park is zeer betrouwbaar en de traploze snelheidsregeling 
(hydrostaat) is zeer comfortabel. De maaihoogte kan eenvoudig ingesteld 
worden zonder dat u van de machine hoeft af te stappen. U bent dus in alle 
opzichten goed bezig. 

Een frontmaaier  aanschaffen? Ga dan voor het beste!                 
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Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. 

          Stiga Park!

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

De Park 120/220 serie heeft 
het formaat van de Villa en 
de stuureigenschappen van 
de Park. Maaibreedte 85 of 
95 cm.

De Stiga Park in meerdere uitvoeringen

    € 3.990,-
    € 6.990,-

De uitgebreide Park serie is leverbaar met diverse motoren en maaibreedten. 
U kunt kiezen uit motoren van 12,5 pk tot 27 pk ( bij 3600 RPM) met 1 of 
2 cilinders en uit maaibreedten van 85 cm tot 125 cm. U kunt de Park ook uitbreiden 
met extra accessoires om in de winter te kunnen sneeuwschuiven of vegen, allemaal 
eenvoudig om te bouwen zonder gereedschap. 

Park 740 PWX met 18 pk 2 cilinder Briggs & Stratton Vanguard Prof motor en met 
vierwielaandrijving, ook hydraulische stuurbekrachtiging is standaard op dit model.  
Van € 7490,- voor                                             exclusief maaidek naar keuze. 

Park 420P met speciale actieprijs van € 4490,- voor 
met 1 cilinder Briggs & Stratton Intek 4155 motor en hydraulische 
stuurbekrachtiging, exclusief maaidek naar keuze.
 



Villa 14 HST
Dit is al meer dan 15 jaar onovertrof-
fen de meest verkochte zitmaaier in de 
Benelux. De Villa heeft bewezen dat hij 
betrouwbaar is en schitterend werk afle-
vert. De combinatie maaidek voorop en de 
comfortabele zit maakt dat je met deze 
compacte machine grote oppervlakten 
moeiteloos aankunt. Gras opvangen is 
niet nodig omdat het mulchingsysteem 
het gras perfect verhakselt en ver-
deelt over het gazon. Door deze 
natuurlijke bemesting ziet het 
gazon er altijd gezond uit. 
De Villa 12 met 5 versnel-
lingen is al leverbaar 
van € 2919.- voor  
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aarom is de Villa de meest verkochte zitmaaier in de 
Benelux?  
Omdat hij zeer gebruiksvriendelijk is maar ook heel snel, handig 
en zeer mooi maait. De Stiga Villa heeft al vele jaren bewezen de 
perfecte tuinknecht te zijn. Dit Zweedse ontwerp heeft wendbaarheid, 
kwaliteit en betrouwbaarheid als standaard. Een bewezen schitterend 
maairesultaat en het bedieningsgemak zijn ongeëvenaard. De 
combinatie Villa met Multiclip maaisysteem is ideaal voor de 
veeleisende tuinier. Leverbaar met versnellingsbak of hydrostatische 
aandrijving, voor een traploze snelheidsregeling. Zo heeft u altijd de 
juiste snelheid voor een optimaal maaibeeld.

W

De Villa 12 met 5 versnellingen en 12,5 pk (bij 3600 RPM).  Van € 2390,-- voor 
                

€ 2.090,-
De Villa 14 HST met hydrostatische aandrijving en 13,5 pk motor (3600 RPM) Van € 3190.—voor  

         
€ 2.690,-

De Villa 16 HST met 15,5 pk motor ( 3600 RPM)  en hydrostatische aandrijving. Van € 3390,-- voor   
  
€ 3.090,-

Vermelde prijzen zijn exclusief maaidek. 
Er is al een compleet Combi maaidek met een 
maaibreedte van 85 cm voor € 529,-

De Villa is leverbaar in 3 uitvoeringen en 2 maaibreedten.

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. 

En wat dacht u van een Stiga Villa? 

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



en mooi, groen gazon betekent een groot plezier ... maar ook een lange lijst 
taken om alles net en verzorgd te houden. Stiga’s tuintractoren zijn ontworpen om de beste 
oplossing te bieden voor uw tuinklussen: van maaien en opvangen van gras tot mulchen 
en bemesten. Met hun krachtige motoren en vele nuttige eigenschappen zullen ze voor uw 
gazon zorgen - ongeacht de grootte of het type - en de klus geklaard krijgen terwijl u er 
plezier aan beleeft.

E

De Tornado Serie
Machines met zij-uitworp en standaard met mulching plug.  De Tornado 
is ontworpen voor ruw terrein en u kunt er ook uw  gazon mee maaien. 
De nieuwe Tornado 6108 tot Pro 9118 serie is extra zwaar uitgerust 
met een robuust maaidek van 108 of 118 cm maaibreedte en degelijk  
stuursysteem. Verder is deze Tornado serie vanaf de 6108 uitgerust met 
een gietijzeren vooras . De degelijke hydrostatische  transmissie en de 
2 cilinder motoren  van Briggs & Stratton of Kawasaki zullen u overtuigen 
van de kwaliteit. Er is al een Stiga Tornado 2098 met een maaibreedte 
van 98cm en 5 versnellingen met een 12,5 pk motor ( bij 3600 RPM)       
Van € 1799,- voor  € 2.290,-

€ 2.590,-
Er is al een Estate 3084 met 
5 versnellingen van € 2590,- voor 

en de Estate 3084 H van € 2.890,- voor 

Nieuw van Stiga in 2017!

€ 249,-
€ 159,- € 189,-

Dat is handig!1 Machine met 5 mogelijkheden: voor alle 
seizoenen en klussen in de tuin de juiste machine. Wat 
kunt u er mee? Graskanten trimmen, heggen knippen, 
snoeien, onkruid en bos maaien, op hoogte snoeien. 
De motor is een 25,4 cc 2-takt en de 
draagriem is inclusief. 
Van € 299,- voor

SMT 226 Multi-Tool 2-takt Verticuteermachine SV 415 E
Met de Stiga SV 415 E kunt u zowel verticuteren 

als beluchten. De machine heeft een 1500 W 
elektromotor en de werkdiepte is met 1 knop 

centraal te verstellen. De opvangbak van 
50 liter is inclusief. Wordt standaard 

geleverd met verticuteeras met vaste 
messen en een beluchtingsset.   

Van € 199,- voor

Om alles zo net en verzorgd mogelijk te houden, is Stiga’s 2-takt 
benzinemotor assortiment heggenscharen de perfecte keuze. 
Verbazingwekkend handig en comfortabel dankzij het anti-
vibratiesysteem, dat trillingen dempt voor aangenaam tuinieren. 
Uitgerust met dubbele, draaibare handgrepen voor uitstekende 
beweegbaarheid en veiligheid en exclusieve dubbelzijdige messen 
voor een voortreffelijk snoeiresultaat van uw heggen. Van € 219,- 
voor 

Stiga frontmaaier met grasopvang, met 21 pk 
B&S Vanguard 2-cil. motor (bij3600 RPM) 
De combinatie frontmaaien en grasopvangen is 
uniek en kan met name in de herfst een uitkomst 
bieden bij het opruimen van de bladeren.
De machine is uitgevoerd met hydrostatische 
aandrijving en het maaidek heeft een maaibreedte 
van 112 cm.

Heggenschaar SHP 60
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MPV FRONTMAAIER

Estate 3084H/3098H
Stiga tuintractoren zijn  de absolute top in hun klasse, ze staan bekend 
om perfecte grasopvang in de moeilijkste omstandigheden. Het 84 of 98 
cm breed maaidek zorgt ervoor dat u snel klaar bent. U kunt zelfs kiezen 
tussen gras opvangen of verhakselen en verspreiden over het gazon, be-
ter voor uzelf en het milieu. De Estate 3084 H is uitgerust met een Briggs 
& Stratton 3130 motor ( 13,5 pk bij 3600 RPM) en de Estate 3098 H zelfs 
met een zware Briggs & Stratton 4165 motor (16,5 pk bij 3600 RPM) 

MPV 520 W

€ 4.990,-

Voor machines met grotere maaibreedten kijk op www.stiga.nl

€ 1.499,-

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

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. 

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. 

ZERO TURN MAAIER
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De nieuwe  trend in 2017,            
                     de 24V, 48V en 80V accu seriesvoorjaarsmagazine

A

48 Volt Accumachines

80 Volt Accumachines

Vraag uw Stiga dealer naar de testmachine 

Combi 50 SAE 80 volt grasmaaier.

U kunt vanaf nu één accu voor 
meerdere machines gebruiken: 
1) maaien - 2) bladblazen - 3) zagen 
- 4) de haag knippen - 5) snoeien op 
hoogte - 6) de kanten trimmen met één 
en dezelfde 48 of 80 Volt batterij met 
een capaciteit van 2,5Ah of 5Ah voor de 
grotere klussen. 

De grote voordelen zijn: 
• u hebt geen benzine nodig; 
• u bent veel mobieler omdat u niet  
 gebonden bent aan een EL kabel; 
• minder geluid; 
• geen uitstoot van uitlaatgassen. 
Kortom handig en krachtig.

3
li-ion

li-ion

ccu-aangedreven tuingereedschap goed 
voor u en het milieu.
Ooit gedacht dat benzine de enige haalbare oplossing 
was voor gemotoriseerd tuingereedschap? Denk maar 
eens opnieuw, want accumachines staan nu een stuk 
verder dankzij de krachtige Li-Ion technologie.
Vandaag de dag kunt u gerust uw volledig gazon 
maaien, zonder ook maar één keer de batterij op te 
hoeven laden. 

En wanneer het tijd is om op te laden, dan bespaart 
u geld. Natuurlijk is brandstofbesparing maar één van 
de vele voordelen wanneer u accumachines gebruikt 
voor al uw tuinklussen.

Als u op zoek bent naar gebruiksgemak, een stil en 
echt milieuvriendelijk alternatief of pure kracht voor 
meer veeleisende taken, dan hoeft u niet verder te 
zoeken. 
Van ons uitgebreid 48V-progamma tot onze 
gloednieuwe 80V machines, wij hebben wat u zoekt.

24 Volt Accumachines
3 BATTERIJ 
POWER TOPPERS   

SGT 24 AE accu trimmer  
inclusief 24 volt 4 Ah 
Li-ion batterij 

SMT 24 AE  Multitool  
( Snoeizaag en 
Heggenschaar ) 
incl. 24 volt 4AH 
Li-ion batterij 

€ 159,- € 239,-

li-ion

SHT 24 AE  accu heggenschaar 
inclusief24 volt 4 Ah 
Li-ion batterij 

€ 169,-



Autoclip 221 
De nieuwste generatie Stiga robots zijn 
uitstekend geschikt voor het beheren van 
een tuin tot 500 m2. Deze robot zal uw ga-
zon maaien op de door u vooraf ingestelde 
uren en met het minste geluid z’n werk 
doen zodat u altijd een gazon hebt dat er 
uitziet of het net gemaaid is. De machine 
is uitgerust met Li-ion batterij, zo bent u 
zeker van weinig onderhoud en een lange 
levensduur. Prijs vanaf                
                                                         
    

De Autoclip 225 S heeft een grotere capa-
citeit en is uitgevoerd met Brushless moto-
ren voor nog minder onderhoud en geluid. 
De maximale oppervlakte is 1100 m2 . 

Autoclip, de robot voor het grote gemak!

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/03/2017 t/m 31/08/2017 en inclusief 21% BTW. 
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

Zonder inspanning toch een mooi gazon?

ntdek Stiga Autoclip een reeks geavanceerde robotmaaiers die kracht met intelligentie 
combineren. Met robuust mes van roestvrij staal, regensensoren, mulchtechnologie voor efficiënt 
beheren van grasafval, noem maar op. Laat ons gewoon zeggen dat u nooit meer uw gazon zelf 
hoeft te maaien, want daar wordt voor gezorgd door een perfectionist.

O

€ 1.199,-
Autoclip 530 SG
Nu bedienbaar vanop afstand via uw 
mobiele telefoon.
Eén van de modernste uitvoeringen met 
de laatste technieken en grote capaciteit. 
De Li-ion batterij van 7,5 Ah maakt het 
mogelijk 3200 m² gazon te onderhouden 
verdeeld over 4 maaigebieden. 

Autoclip 228 S 
De Autoclip 228 S is geschikt voor tuinen 
tot 1600m2 en heeft hetzelfde maaiprincipe 
als de 221, 223 en 225 S maar meer 
capaciteit. De Autoclip 228 S zal door de 
krachtige batterij en het RVS (Inox) mes 
uw gazon langdurig een prachtig aanzicht 
geven.  
De Autoclip 228 S zal ook onthouden 
waar de omstandigheden op het gazon 
zwaarder zijn en het maaipatroon daaraan 
aanpassen. Als het regent gaat de Autoclip 
terug naar het laadstation. Hij kan maaien 
in de regen maar als het droog is wordt het 
altijd mooier.                        

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


