
STIGA 
pakt flink uit 

dit najaar!
Bij aanschaf van een 

Villa 13 of 13 HST 

een Bladblazer SBL 2600

Cadeau

www.stiga.nl  www.stiga.be

Bij aanschaf van een 

Park model een Veegborstel met

25% 
korting

Bij aankoop van een Park model uit 

deze folder een illy X7.1 machine 

met 4 illy kopjes en €15,- illy e-shop 

tegoed cadeau!

Cadeau



Estate 5102 HEstate 6102 HW

Estate 3084 H

Estate 3384 H

Bij aanschaf van 

een Estate 6102 HW een 

kettingzaag SP 350Q 

Cadeau

Alstublieft, een handig cadeau van Stiga bij aankoop 
van een Estate 6102 HW



van € 4.190,- voor€ 3.690,-
Met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2016.

Estate 5102 H

Estate 
6102 HW

van €2.890,- voor                 € 2.590,-
van €3.190,- voor                 € 2.890,-

Estate 3084 H  

Estate 3384 H  

Estate 3084 H en 3384 H zijn stoere 
tractoren met hydrostatische aandrijving 
en een maaibreedte van 84 cm, met 
grasopvangbak van 240 liter. De 
mulchingplug wordt inclusief geleverd 
waardoor u ook kunt maaien zonder 
gras op te vangen . Met de  grasvanger 
gemonteerd kunt u ook perfect 
herfstbladeren opruimen. De 3084 H 
is uitgevoerd met een Briggs & Stratton 
motor type 3130 series en de 
Estate 3384 H is uitgerust met een 
Honda GXV 390 motor.  
Beide motoren zijn 1 cilinder 
maar krachtig en betrouwbaar. 

Topmodel uit de Stiga serie met 102 cm 
maaibreedte en een grasopvangbak 
(Mulching plug inclusief) van 300 liter.  
De krachtige 2-cilinder Briggs & Stratton 
7220 Intek series motor  levert 22 pk (bij 
3600 rpm) en zal in combinatie met de 
hydrostatische aandrijving een perfecte 
keuze zijn.

Met inruil van uw oude zitmaaier. 
Actie geldig tot 1 januari 2016. 

Alstublieft, een handig cadeau van Stiga bij aankoop 
van een Estate 6102 HW



van € 5.790,- voor            € 4.990,-
van €4.990,- voor            € 4.590,-
Park 720 PW  

Park 520 P  

Bij aanschaf van een 

Park een Veegborstel met

25% korting

Vermelde prijzen 
zijn exclusief 

maaidek. Er is al een 
maaidek vanaf 

€ 739,-

En wat denkt u hiervan? De paradepaardjes van de 
Stiga Park serie, de Park 720 PW en de 740 PWX.

Park 720 PW
Park 740 PWX



Beide modellen zijn uitgerust 
met een professionele B&S Vanguard 18, 
2 cilinder motor. De 720 is met 
2 wielaandrijving en de 740PWX  met 
4 wielaandrijving. Beide modellen hebben 
voldoende power om zelfs met een 125 cm 
breed maaidek te worden uitgerust. Dus 
alle maaidekken passen op deze machines.  
Het grote comfort en de hydraulische 
stuurbekrachtiging zullen u direct overtuigen 
van de Stiga kwaliteit. De combi-maaidekken 
voor deze machines zijn uitgerust met speciale 
muchingmessen die het gras zo versnipperen 
dat opvangen niet nodig is. De Park serie 
heeft ook een Diesel uitvoering, de Park 
520DP, uitgevoerd als de Park 720 PW maar 
met een superzuinige Hatz dieselmotor en 
standaard met hydrostatische transmissie 
en hydraulische besturing. De Park 520P is 
uitgevoerd als de Park 720PW maar met een 
1 cilinder B&S 4185 motor .

van € 7.390,- voor            € 6.790,-
van € 7.490,- voor            € 6.790,-
Park 520 DP  

Park 740 PWX  

En wat denkt u hiervan? De paradepaardjes van de 
Stiga Park serie, de Park 720 PW en de 740 PWX.

Bij aankoop van een Park model uit 

deze folder een illy X7.1 koffiemachine 

met 4 illy kopjes en €15,- illy e-shop 

tegoed cadeau!

Cadeau



Bij aanschaf van een Villa 13 of 

13 HST een Bladblazer SBL 2600

Cadeau

SWS 600 G
SWS 800 G

Vermelde prijzen zijn 
exclusief maaidek. Er is al 

een maaidek vanaf 
€ 529,-

Villa, al vele jaren de meest verkochte zitmaaier
in de Benelux!

Villa 13
Villa 13 HST



Villa 13 HST

Villa 13

Villa 13 HST met hydrostatische transmissie van € 2.690,- voor

€ 2.390,-
Met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2016.

 Villa 13 met 5 versnellingen nu van € 2.190,- voor

€ 1.890,-
Met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2016.

Al vele jaren de meest verkochte zitmaaier in 
de Benelux: de Villa 13 en 13 HST. De ultieme 
frontmaaier met een uitzonderlijke wendbaarheid en 
een groot gebruiksgemak. Leverbaar met 
5 versnellingen of een hydrostatische transmissie. 
Kan uitgevoerd worden met een 85 cm Combi 
maaidek of een 95 cm maaidek. De mulching 
functie van het combimaaidek geeft het grootste 
gemak. U hoeft het gras niet meer op te vangen en 
en bekomt toch toch een schitterend maaibeeld. 
Met de Stiga Villa manoeuvreert u eenvoudig door 
uw tuin waardoor u in een mum van tijd zonder 
moeite weer een prachtig gazon heeft. De Villa 13 
en 13 HST zijn uitgerust met een betrouwbare 
Briggs & Stratton 3115 series 1-cilinder motor. 

Veegmachines  voor alle veegklussen 
en uitermate geschikt om in de winter 
sneeuw te ruimen. Leverbaar met een 
werkbreedte van 60 of 80 cm. Optie 
op de veegmachines zijn de opvangbak  
en de sneewschuif. De machines zijn 
uitgerust met 5 versnellingen vooruit en 
2 achteruit. De motor is een 4,1 kw 4takt 
benzinemotor.

Villa, al vele jaren de meest verkochte zitmaaier
in de Benelux!



Bij aanschaf van 
een Park zitmaaier

uit deze folder

Cadeau

Bij aanschaf 
van een 

frontzitmaaier 

25% korting

Bij aanschaf 
van een 

Park model 

25% korting

Bij aanschaf 
van een 

frontzitmaaier

25% korting

Multiclip: opvangbak verwijderen, 
Multiclip plug plaatsen

Opvangen: het afgemaaide gras wordt 
opgevangen in de grasopvangbak 

Achteruitworp: het gras wordt 
verspreid over de volle breedte van de 

machine 

Het Multiclip 
systeem

• Omdat u minder tijd nodig heeft, 
verbruikt u ook minder brandstof. 
• Minder brandstofverbruik is ook 
gunstig voor het milieu. • Geen 

kosten voor het wegbrengen van 
uw groenafval. • Met Multiclip bent 

u verzekerd van een gezonde, 
natuurlijke grasmat.

www.stiga.nl  www.stiga.be

Het Frontmaaier 
concept

Wist u dat u per m2 gazon 
240 liter afgemaaid gras 

per jaar produceert?

Het maaidek wordt vóór de machine 
gemonteerd wat tal van voordelen 

biedt:• ideaal overzicht over uw 
werk • nauwkeurig tot in elke hoek 

maaien • perfect onder struiken 
maaien • uiterst wendbare machine 

door knikbesturing • een breed 
assortiment accessoires, zodat u 

uw machine het hele jaar door kunt 
gebruiken


