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Din have, dit liv

Få en perfekt nyklippet
plæne og tiden til at
nyde den.
Overlad arbejdet til
en perfektionist, læn
dig tilbage og nyd din
ekstra fritid.

Hos STIGA elsker vi alle typer af haver. Derfor
stræber vi efter at skabe de bedste maskiner
og redskaber, så du kan nyde din have.

DIN HAVE, DIT LIV

Tre grunde til at vælge en Autoclip

Autoclip robotplæneklippere kombinerer solide knive, der giver det flotteste klipperesultat,
med lithium-ion batterier og den seneste teknologi for at opnå den optimale effektivitet.

PERFEKT
KLIPPERESULTAT

TIDS- OG ENERGIEFFEKTIV

FULD KONTROL

Autoclip giver det perfekte
klipperesultat og en plæne, der
altid fremstår nyklippet. Du vil blive
overrasket over, hvor flot og grøn
din plæne vil se ud allerede efter
et par måneder med en Autoclip i
din have.

En unik fordel ved Autoclip er
den store batterikapacitet, der
medfører, at robotten kan arbejde
længere på en opladning. Det gør
plæneklipningen mere effektiv og
giver dig mere fritid i haven.

Alle Autoclip robotplæneklippere
er udstyret med bluetooth og/eller
GPRS. Det betyder, at du nemt
kan kontrollere din robot samt
programmere, hvornår den skal
arbejde.

Perfekt klipperesultat med Autoclip
Med Autoclip er du sikret den flotteste grønne plæne, da STIGAs
robuste, faste kniv i rustfrit stål og med fire klinger sikrer et perfekt
klipperesultat.
Kniven har en lang holdbarhed takket være dens udformning
samt dens tykkelse på hele 0,85 mm. Du behøver derfor ikke at
bruge tid og penge på hyppig udskiftning af kniven.
Autoclip benytter klippemetoden Multiclip, hvor den klipper
græsset nogle få millimeter for hver arbejdscyklus. Græsafklippet
falder ned i plænens bund og bliver til naturlig gødning. Resultatet
er en tæt og sund plæne.
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Tids- og energieffektiv plæneklipning
Autoclip er udstyret med lithium-ion batterier, der er den bedste løsning til at opnå forbedret
ydeevne og længere arbejdstider. Det betyder, at robotplæneklipperen kan køre i længere tid
ad gangen uden behov for at køre tilbage til ladestationen. Autoclip har kun behov for at køre
ud to gange i døgnet for at klare de angivne kvadratmetre. Plænen er derfor fri op til 22 timer og
20 min. af døgnet.
Du indstiller selv arbejdsskemaet for din Autoclip, så du kan nyde haven, når robotten ikke
arbejder.
Maksimale antal kvadratmetre

Robotten arbejder*

Haven fri

Autoclip 221

500 m²

2 x 50 min.

22 t 20 min.

Autoclip 225 S

1.100 m²

2 x 2,5 time

19 timer

Autoclip 230 S

2.000 m²

2 x 4 timer

16 timer

Autoclip 528 S

2.600 m²

2 x 3,5 time

17 timer

Autoclip 530 SG

3.200 m²

2 x 3,5 time

17 timer

Autoclip 550 SG

5.000 m²

2 x 7 timer

10 timer

* De ovennævnte arbejdstider kan variere +/- 20 % afhængigt af plænens udformning.

Fuld kontrol over din Autoclip
Med STIGAs Autoclip Remote app kan du let programmere din STIGA
robotplæneklippers arbejdsskema via bluetooth. Du kan desuden
kontrollere din Autoclip 530 SG og 550 SG via GPRS, uanset hvor i verden
du befinder dig.
Autoclip Remote app kan downloades gratis på:

APP-FUNKTIONER
TILGÆNGELIGE FUNKTIONER PÅ ALLE
AUTOCLIP- MODELLER
• Start klipning*
• Pause klipning*
• Tilbage til ladestationen*
• Lav ugentligt arbejdsskema
• Indstil detaljer om forskellige områder
i haven
• Slå eco-mode til/fra
• Indstil regnsensor
• Generelle indstillinger (time/dag/sprog)
• Adgang til brugermanualen
• YouTube-link til instruktionsvideoer

TILGÆNGELIGE FUNKTIONER PÅ
AUTOCLIP 500 - SERIEN
• Under klipning – detaljer omkring den
igangværende arbejdscyklus
• Under opladning – detaljer omkring den
igangværende opladning, samt hvornår
næste arbejdscyklus starter
• Information om den seneste
arbejdscyklus
• Mulighed for at programmere 3
forskellige arbejdsskemaer (f.eks. et
forårs-, sommer- og efterårsskema).

YDERLIGERE FUNKTIONER PÅ
500 - SERIEN MED GPRS OG GPS
• Beregning af din haves størrelse
• Oversigtskort der viser: Haven,
robottens placering og status på
klipningen
• Zone-fravalg: Udelad et område, der
ikke skal klippes
• Fejlmeddelelser
• Valg af andet prædefineret
arbejdsskema via GPRS-forbindelse

* Kun i forbindelse med fjernstyring via
bluetooth ved Autoclip 200-serien
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Løsninger til enhver plæneudfordring

Hvis din have har mange skråninger, træer eller buske,
kan du måske være i tvivl om, hvorvidt en Autoclip
robotplæneklipper overhovedet kan håndtere det.
Svaret er ja. For hos STIGA elsker vi en udfordring, og
Autoclip robotplæneklippere er udviklet til at leve op til vores
høje krav selv under de mest krævende forhold. Desuden er
robotplæneklipperne nøje testet i forskellige miljøer for at
sikre, at de kan klare opgaven.

FLERE KLIPPEAREALER - OGSÅ
LUKKEDE OMRÅDER
Autoclip kan håndtere op til 8
forskellige klippeområder*. Autoclip
kan komme hen til de forskellige
klippeområder f.eks. gennem snævre
passager og langs indkørsler. Robotten
optimerer selv arbejdsgangen i forhold
til den procentdel, der er tildelt hvert
klippeområde.

Vi har her opridset nogle funktioner, som gør Autoclip
effektiv og i stand til at håndtere selv komplekse haver.

45%

RAIN SENSOR

HANDLES
SLOPES MED
SUPERIOR LITHIUMSOLID STEEL
INTET PROBLEM
UP TO 45%
ION BATTERIES
BLADE
SKRÅNINGER
Hjulene giver en
fremragende trækkraft,
så Autoclip kan klare
KLIP LANGS KABLET
hældninger på op til 45 %.
Autoclip sikrer en
perfekt finish ved at klippe
langs afgrænsningskablet.
Du bestemmer selv hvilke
dage, du vil have robotten til
at klippe langs kablet.

AFGRÆNSNINGSKABEL
Robotten klipper græsset i de
områder, der er afgrænset af
kablet.
Afgrænsningskablet er
robust, hvilket sikrer en lang
holdbarhed.

HOME

SLOPES
O 45%

KULFRI MOTORER*
En kulfri motor sikrer et lavere
forbrug af batteriet og gør
robotten mere lydsvag. Desuden
giver det en højere effektivitet
og reducerer energispild. Den
kulfri motor er med til at give en
markant længere køretid mellem
vedligeholdelsesintervallerne.

TYVERISIKRING
En 4-cifret PIN-kode sikrer, at
uvedkommende ikke kan få adgang
til programmering af din Autoclip.
Derfor kan robotten ikke anvendes
ved tyveri. Desuden er plænen stadig
nyklippet, selvom du er på ferie,
hvilket kan virke som en sikring mod
indbrud.

ECO - MODE*
Ved at måle modstanden på
knivmotoren, kan Autoclip vurdere,
om plænen allerede er klippet. Er
dette tilfældet, kører den automatisk
tilbage til ladestationen og venter der
til den næste arbejdscyklus.

LØFTESENSOR
Som en ekstra sikkerhed er der
løftesensor på forhjulet/forhjulene,
som gør, at kniven stopper
øjeblikkeligt, hvis Autoclip løftes eller
vælter.

REGNSENSOR
Det bedste klipperesultat opnås,
når græsset er tørt, når det bliver
klippet. Regnsensoren kan sende
Autoclip tilbage til ladestationen,
hvor den bliver, så længe det regner.
Regnsensoren kan frakobles for
bedre at matche lokale vejrforhold.

LITHIUM-ION BATTERIER
Med lithium-ion batterier er Autoclip
mere effektiv og kan køre længere på
en opladning.
Der er 2 års garanti på batterierne.

SMALLE PASSAGER
OG VINKLER
Autoclip 200-serien
navigerer ubesværet
gennem smalle
passager takket være
det kompakte design.

SUPERIOR LITHIUMSOLID STEEL
ION BATTERIES
BLADE
INTELLIGENT SPIRAL
KLIPNING
Når robotten registrerer
kraftigere græs, øges
knivens omdrejninger, og
robottens klippemønster
ændres til at køre i spiral på
området for at effektivisere
klipningen.

HOME
V- METER
Når metoden V-meter
benyttes ved returnering
til ladestationen, vil
robotten køre langs
afgrænsningskablet i en
given afstand, som kan
variere fra nogle få cm til 1
m. Det mindsker risikoen for
spor i plænen.

* Afhænger af model

Autoclip 500-serien
Intelligent klipning af
store plæner

Autoclip 500-serien består af robuste, kraftfulde og hårdtarbejdende robotplæneklippere, der
er pakket med den nyeste teknologi, og som sørger for, at plænen altid er perfekt klippet.
Autoclip 530 SG og 550 SG er udstyret med GPRS, hvilket betyder, at du har mulighed for at
fjernstyre din robot ved hjælp af STIGAs Autoclip Remote app. Du kan via app’en bl.a. ændre
robottens indstillinger, se robottens placering og status på klipningen. Du har desuden
mulighed for midlertidigt at fravælge områder, hvor du ikke ønsker, at der skal klippes græs.

KLIPPESYSTEM (GPS)
Autoclip 530 SG og Autoclip 550 SG er
udstyret med et GPS-system, der kan
kortlægge haven og inddele plænen i
zoner. Efter genopladning genkender
robotplæneklipperen området, der allerede
er klippet, og fortsætter, hvor den slap. Dette
giver den absolut mest effektive klipning af
plænen.
SOLID KONSTRUKTION
Autoclip 500-serien er fremstillet af robuste
materialer, der holder længere. Det gør dem
særligt egnet til store grønne arealer.

ARBEJDSAREAL

FRAVALG AF
OMRÅDER

OPDELING I
KLIPPEZONER

BATTERI

AUTOCLIP 550 SG

AUTOCLIP 530 SG

AUTOCLIP 528 S

Maks. klippeareal

5.000 m2
(afhængigt af havens udformning)

3.200 m2
(afhængigt af havens udformning)

2.600 m2
(afhængigt af havens udformning)

Motor

Kulfri

Kulfri

Kulfri

Batteri(er)

2 x 25,9 V / 7,5 Ah, lithium-ion

1 x 25,9 V / 7,5 Ah, lithium-ion

1 x 25,9 V / 7,5 Ah, lithium-ion

Arbejdstid

Op til 2 x 7 timer

Op til 2 x 3 timer 30 min.

Op til 2 x 3 timer 30 min.

Knivtype

4 klinger / 8 skæreflader

4 klinger / 8 skæreflader

4 klinger / 8 skæreflader

Klippebredde

29 cm

29 cm

29 cm

Klippehøjde

25-70 mm

25-70 mm

25-70 mm

Klippemetode

Vilkårlig + GPS

Vilkårlig + GPS

Vilkårlig

Intelligent klipning

Kant- og spiralklipning

Kant- og spiralklipning

Kant- og spiralklipning

Eco-mode

Ja

Ja

Ja

Regnsensor

Ja

Ja

Ja

Maks. hældning

Op til 45 %

Op til 45 %

Op til 45 %

Arbejdsarealer

8

8

8

App-styring

GPRS / GPS / Bluetooth

GPRS / GPS / Bluetooth

Bluetooth

Brugergrænseflade

Touch screen-display

Touch screen-display

Touch screen-display

Forhindringssensor

På skjold

På skjold

På skjold

PIN-kode

Ja

Ja

Ja

Vægt

18 kg

16,7 kg

16,7 kg

Andet

Garage medfølger

Garage medfølger

-

Art.nr.

2R5007658/ST1

2R5005658/S17

2R5005558/S17

Pris inkl. moms

29.995 kr.

23.995 kr.

20.995 kr.

Autoclip 200-serien
Effektiv plæneklipning for en perfekt,
grøn plæne

Robotplæneklipperne i 200-serien har et kompakt design, så de kan klippe græs i selv
smalle passager, og samtidig sørger de for, at din græsplæne altid fremstår nyklippet.
Takket være den overlegne batterikapacitet arbejder STIGA Autoclip længere på en
opladning uden at være nødt til at vende tilbage til ladestationen. Det giver en mere effektiv
plæneklipning, og du får mere tid til at nyde din have, hvor robotten ikke arbejder.

ARBEJDSAREAL

STIGA Autoclip klipper græsset perfekt og er aldrig i vejen.
AUTOMATISK GENOPLADNING
Autoclip kører automatisk tilbage til
ladestationen i et varierende mønster tæt
på afgrænsningskablet for at undgå spor i
plænen. Programmeringen giver mulighed
for at regulere, hvordan Autoclip kører
tilbage til ladestationen.

TASTATUR MED DISPLAY
Med tastaturet er det let at programmere
direkte på maskinen, hvornår robotten skal
arbejde. Med STIGAs Autoclip Remote app
kan du også indstille din robot ved hjælp af
bluetooth.

KOMPLEKSE
HAVER

BATTERI

AUTOCLIP 230 S

AUTOCLIP 225 S

AUTOCLIP 221

Maks. klippeareal

2.000 m2
(afhængigt af havens udformning)

1.100 m2
(afhængigt af havens udformning)

500 m2
(afhængigt af havens udformning)

Motor

Kulfri

Kulfri

Med kul

Batteri(er)

3 x 25,9 V / 2,5 Ah, lithium-ion

2 x 25,9 V / 2,5 Ah, lithium-ion

1 x 25,9 V / 2,5 Ah, lithium-ion

Arbejdstid

Op til 2 x 4 timer

Op til 2 x 2 timer 30 min.

Op til 2 x 50 min.

Knivtype

4 klinger / 8 skæreflader

4 klinger / 8 skæreflader

4 klinger / 8 skæreflader

Klippebredde

25 cm

25 cm

25 cm

Klippehøjde

25-60 mm

25-60 mm

25-60 mm

Klippemetode

Vilkårlig

Vilkårlig

Vilkårlig

Intelligent klipning

Kant- og spiralklipning

Kant- og spiralklipning

Kant- og spiralklipning

Eco-mode

Ja

Ja

Nej

Regnsensor

Ja

Ja

Ja

Maks. hældning

Op til 45 %

Op til 45 %

Op til 45 %

Arbejdsarealer

4

4
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App-styring

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Brugergrænseflade

Tastatur med display

Tastatur med display

Tastatur med display

Forhindringssensor

På hjulene

På hjulene

På hjulene

PIN-kode

Ja

Ja

Ja

Vægt

10,1 kg

9,8 kg

9,5 kg

Andet

Garage medfølger

-

-

Art.nr.

2R2005158/S17

2R2002058/S17

2R2001608/S17

Pris inkl. moms

16.995 kr.

13.495 kr.

8.495 kr.

Tilbehør

Garager og opbevaring
Med en garage er din robotplæneklipper beskyttet mod sol og regn. Det vandtætte overtræk
beskytter ladestationen, hvis den bliver stående udenfor hele året. Overtrækket kan også
benyttes til selve robotplæneklipperen.

1

2

3

Pos.

Art.nr.

Beskrivelse

Passer til

Information

1

1126-9176-01

Garage

550 SG - 530 SG - 528 S

-

1.160 kr.

2

1126-9164-01

Garage

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

Inkl. skruer

1.100 kr.

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

Beskytter ladestationen mod sol,
regn, frost og støv

3

1126-9150-01

Overtræk

Pris inkl. moms

222 kr.

Hjul til hældninger
Med de tandede hjul og tandkransen kan du forbedre grebet og klipperesultatet på skråninger.

1

12

3

2

Pos.

Art.nr.

Beskrivelse

Passer til

Information

1

1126-9129-01

Tandet hjul, 1 stk.

550 SG - 530 SG - 528 S

Udskiftningshjul med tandkrans i metal

757 kr.

2

1126-9116-01

Tandet hjul, 1 stk.

550 SG - 530 SG - 528 S

Udskiftningshjul

575 kr.

3

1126-9151-01

Tandkrans, 1 stk.

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

Til montering indvendigt på baghjulet

350 kr.

Pris inkl. moms

Ekstra knive

1

2

3

Pos.

Art.nr.

Beskrivelse

Passer til

Information

Pris inkl. moms

1

1126-9145-01

Kniv

550 SG - 530 SG - 528 S

4-bladet, rustfrit stål inkl. skruer, Ø29 mm

275 kr.

2

1126-9143-01

Kniv

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

4-bladet, rustfrit stål inkl. skruer, Ø25 mm

263 kr.

3

1126-9186-01

Kniv

M3

4-bladet, rustfrit stål inkl. skruer, Ø23 mm

247 kr.

Installation
For at sikre den bedste ydeevne skal Autoclip robotplæneklippere gennemgå en omhyggelig
installationsprocedure. Til dette formål tilbyder STIGA alle relaterede installationsmaterialer.
Du har mulighed for selv at installere din robotplæneklipper, eller du kan få installationen udført af en Autoclipspecialist. Læs mere på næste side.
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7

3

8

4
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5-6

10

Pos.

Art.nr.

Beskrivelse

Passer til

Information

1

1126-9108-01

Kabel, 300 m

Alle serier

1,5 - Ø3,0 mm

1.630 kr.

2

1126-9147-01

Kabel, 100 m

Alle serier

1,5 - Ø3,0 mm

538 kr.

3

1126-9180-01

Kabel, 100 m

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

0,75 - Ø2,35 mm

425 kr.

4

1126-9148-01

Tape

Alle serier

Til kabelsamling

325 kr.

5

1126-9171-01

Pløkker

Alle serier

200 stk.

275 kr.

6

1126-9170-01

Pløkker

Alle serier

100 stk.

213 kr.

7

1126-9172-01

Samlemuffer

Alle serier

10 stk.

200 kr.

8

1126-9183-01

Installationssæt,
stort

Alle serier

300 m x 1,5 - Ø3,0 mm kabel +
500 pløkker + 6 samlemuffer

1.860 kr.

9

1126-9182-01

Installationssæt,
lille

Alle serier

150 m x 1,5 - Ø3,0 mm kabel +
300 pløkker + 3 samlemuffer

1.040 kr.

1126-9181-01

Installationssæt,
lille

230 S - 225 S - 221 - M7 - M5 - M3

150 m x 0,75 - Ø2,35 mm kabel +
300 pløkker + 3 samlemuffer

10

Pris inkl. moms

738 kr.

13

Få hjælp af en Autoclip-specialist

Autoclip robotplæneklippere udbydes af specialiserede STIGA-forhandlere, der er parate
til at besvare alle dine spørgsmål om Autoclip-serien, samt hvilken model der er mest
velegnet til netop din have.
Vores forhandlere modtager kontinuerlig træning og ved alt om de seneste Autoclipnyheder og funktioner.
Din forhandler kan blandt andet:
• anbefale den mest velegnede robot til din have baseret på størrelse, form og funktioner
• arrangere en inspektion af din have for at sørge for, at alle detaljer er på plads før købet
• installere den valgte robot i din have og kontrollere den første start
• stå til rådighed for eventuelle forslag og yderligere spørgsmål
• tilbyde ekstra services såsom den årlige vedligeholdelse, software-opdatering,
afhentning til vinterservice og vinteropbevaring
Find din nærmeste Autoclip-forhandler på www.stiga.dk
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Hvordan ser din have ud?

Her kan du tegne en skitse af din have og sammen med din forhandler finde ud af hvilken
Autoclip robotplæneklipper, der passer bedst til din have.

15

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

STIGA A/S
Priorparken 878
2605 Brøndby

www.stiga.dk

2019-TT-004

Priserne er gældende frem til d. 31. august 2019.

