
2019
Gå på opdagelse i 
STIGAs sortiment 
af havemaskiner.

Grønne 
Glæder

Den batteridrevne 
500-serie

med plæneklippere 
og håndholdte 
haveredskaber

NYHED



Komfort og ergonomi
Plæneklippere med digitalt display gør det 
let at se status på batteri samt at tilpasse 
kørehastigheden til dit tempo.

Masser af kraft
De kraftfulde lithium-ion batterier er 
den bedste løsning til at opnå længere 
arbejdstider og samme ydeevne som 
tilsvarende benzindrevne maskiner.  

Teknologi
Alle batterimaskinerne indeholder 
højteknologiske funktioner, der øger 
komforten for brugeren.

Du kan vælge at få installeret din 
Autoclip robotplæneklipper 
af en STIGA specialist eller at foretage in-
stallationen selv. Se hvordan i videoen her.

Kunne du tænke dig en plæne, der altid 
er nyklippet? Lad en perfektionist gøre 
arbejdet for dig.  

Den robuste kniv sikrer en lang holdbarhed 
og et perfekt klipperesultat.  
Udstyret med bluetooth og/eller GPRS 
for fuld kontrol via STIGAs Autoclip app. 
Autoclip optimerer energiforbruget, så 
robotplæneklipperen kan arbejde længe 
på en opladning.

Robotplæneklippere

AUTOCLIP 225 S

13.495,- 
• Op til 1.100 m2

• Arbejdstid på op  
   til 2 x 2,5 timer
• Op til 4 arbejdsarealer
• Tastatur med display
• Programmering via app

AUTOCLIP 550 SG

29.995,- 
• Op til 5.000 m2

• Arbejdstid på op  
   til 2 x 7 timer
• Op til 8 arbejdsarealer
• Fjernstyring via app
• Touch screen-display
• Garage medfølger

AUTOCLIP M3

7.495,- 
• Op til 300 m2

• Arbejdstid på op 
   til 2 x 50 min.
• Op til 2 arbejdsarealer
• Programmering via app
• Kabel og pløkker medfølger

Se hele STIGAs sortiment på stiga.dk

Batteridrevne havemaskiner er blevet meget populære i de danske haver de seneste år.

STIGA har det bredeste sortiment af batteridrevne maskiner til haven - lige fra hækkeklippere og 
græstrimmere, til robotplæneklippere, plæneklippere og frontmonterede ridere. 
Derfor er det nemt at få ordnet alle opgaverne i haven med batteridrevne maskiner fra STIGA.

De miljøvenlige batterimaskiner fra STIGA har færre vibrationer og er støjsvage sammenlignet med 
benzindrevne maskiner.



Hækkeklipper
SHT 500 AE
1.395,- 
Ekskl. batteri

Buskrydder
SBC 500 AE
1.795,-
Ekskl. batteri

Løvblæser
SAB 500 AE
1.195,-
Ekskl. batteri

STIGA 500-serien
Smartere energi. Større kraft.

Løvblæser med turbo boost-funktion, der giver en 
overlegen effektivitet.

Buskrydder med kulfri motor sikrer 
25 % mere effektivitet sammenlignet 
med standardmotorer med kul. 
Dermed sikres høj ydeevne selv ved 
tykt, højt og vådt græs.

Hækkeklipper med 180° roterbart håndtag øger 
komforten, da det typisk er 25 % af hækkeklipningen, 
der foregår i vandret position, men 75 % af tiden 
foregår det i lodret position.

500-SERIEN

Den nye 500-serie 
Batteridrevne plæneklippere og håndholdte redskaber

NYHED

Græstrimmer 
SGT 500 AE
1.295,-
Ekskl. batteri

Græstrimmer med roterbart trimmerhoved 
- vælg mellem trimning og kantklip.

Den nye 500-serie indeholder både batteridrevne plæneklippere og 
håndholdte redskaber i høj kvalitet, og du kan bruge samme batteri til 
alle redskaberne.  

På plæneklipperne arbejder to batterier synkroniseret, afbalancerer auto-
matisk energiforbruget og giver dermed mere kraft og længere arbejdstid. 
De samme batterier kan bruges enkeltvis til de håndholdte redskaber. 
Det betyder, at redskaberne forbliver lette i vægt og samtidig er sikret den 
nødvendige kraft. Resultatet er en perfekt sammenhængende batteriserie.

25 % Vandret overflade

75 % Lodret overflade
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Plæneklippere

FÅ EN
GRÆSTRIMMER

MED I KØBET
Værdi 1.295 kr.

MULTICLIP 50 SX DAE

6.995,-  
inkl. 2 batterier og lader
• Typisk klippeareal: 850 m2 
• 2 batterier - 48 V / 4 Ah, Li-Ion
• Selvkørende med 
   variabel hastighed 
• Digitalt display på styret
• 48 cm klippebredde  
• Multiclip klippesystem

COMBI 55 SEQ

Tilbud 3.495,-
• 160 cc STIGA-motor 
• Selvkørende 
• 53 cm klippebredde 
• Opsamler på 70 liter
• El-start
• 4 klippesystemer: Opsamling, 
   Multiclip, side- og bagudkast

COMBI 50 SVEQ

4.295,- 
• 166 cc STIGA-motor 
• Selvkørende med variabel hastighed 
• 48 cm klippebredde 
• Opsamler på 70 liter
• El-start
• 4 klippesystemer: Opsamling, 
   Multiclip, side- og bagudkast

MULTICLIP 50 SX

3.695,-  
• 166 cc STIGA-motor 
• Selvkørende 
• 48 cm klippebredde 
• Klippeskjold i galvaniseret stål 
• Multiclip klippesystem
Findes også med el-start 
MULTICLIP 50 SXE til 4.895,-

SPAR
500,-

COMBI 50 SQ

3.095,- 
• 139 cc STIGA-motor 
• Selvkørende 
• 48 cm klippebredde 
• Opsamler på 70 liter
• 4 klippesystemer: Opsamling, 
   Multiclip, side- og bagudkast

STIGA tilbyder et bredt sortiment af benzin- og 
batteridrevne plæneklippere. Netop nu får du en 
gratis græstrimmer med i købet, når du køber 
en MULTICLIP 50 SX DAE eller en COMBI 50 SQ 
DAE fra den nye 500-serie.

Græstrimmer 
SGT 500 AE
• 30 cm klippebredde
• Teleskopisk rigrør
• Kanttrimningsfunktion
• Automatisk 
   trimmerhovedLuk op og se flere 

havemaskiner

500-serien med to batterier for mere kraft og længere arbejdstid.

COMBI 50 SQ DAE

7.295,-  
inkl. 2 batterier og lader
• Typisk klippeareal: 650 m2

• 2 batterier - 48 V / 4 Ah, Li-Ion 
• Selvkørende med variabel hastighed 
• Digitalt display på styret
• 48 cm klippebredde 
• Opsamler på 70 liter 
• 4 klippesystemer: Opsamling, 
   Multiclip, side- og bagudkast

500-SERIEN

500-SERIEN



Frontmonterede ridere

Quick Flip-system 
Med det unikke Quick Flip-system får du let 
adgang til klippeaggregatet uden at skulle 
tage remmen af. Det gør rengøring lettere 
end nogensinde før. STIGA tilbyder flere 
forskellige klippeaggregater med Quick 
Flip-systemet.

QUICK
FLIP

PARK 740 PWX

65.995,-
inkl. 100 Combi el 
klippeaggregat

• 570 cc B&S Vanguard-motor, 
   2-cylindret med automatisk choker
• Knækstyring (50/50) 
• Hydraulisk servostyring 
• 4-hjulstræk 
• Elektrisk klippehøjdejustering
• Betjeningspanel i siden

Knækstyring
Baghjulene følger altid i for-
hjulenes spor, hvilket modvirker, 
at bagenden støder mod noget. 
Du har fuld kontrol og navigerer 
nemt rundt om alle havens buske 
og træer.

PARK 120

24.495,- 
inkl. 85 Combi QF 
klippeaggregat

• 414 cc STIGA-motor 
• Knækstyring (60/40)
• Hydrostatisk transmission
• Quick Flip-aggregat 

PARK 340 PX

43.995,- 
inkl. 105 Combi el 
klippeaggregat

• 500 cc B&S-motor 
• Knækstyring (50/50) 
• Motor med automatisk choker 
• Hydraulisk servostyring 
• 4-hjulstræk 
• Elektrisk klippehøjdejustering

De frontmonterede ridere fra STIGA giver dig et godt 
overblik over arbejdsområdet, manøvredygtighed samt 
den alsidighed, der er brug for til vedligeholdelse af 
enhver stor græsplæne og diverse udendørs arealer. 

 PARK 416 P

Tilbud 32.995,-
inkl. 100 Combi el klippeaggregat

• 452 cc STIGA-motor
• Knækstyring (50/50) 
• Hydraulisk servostyring
• Stort aggregat med 3 knive
• Elektrisk klippehøjdejustering
• Betjeningspanel i siden

 VILLA 16 HST

Tilbud 22.995,-
inkl. 95 Combi el klippeaggregat

• 500 cc B&S-motor 
med automatisk choker

• Hydrostatisk transmission
• Elektrisk klippehøjdejustering
• Baghjulsstyret 

SPAR
7.500,-

SPAR
9.000,-

STIGA tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, 
som omdanner din rider til en alsidig multifunktionsmaskine, der kan bruges året rundt. 

Se mere på stiga.dk
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Besøg stiga.dk 
Se hele STIGAs store sortiment på stiga.dk 

CMYK / .ai

Vi dækker hele landet 
Med erfarne og professionelle STIGA-forhandlere, 
som alle yder professionel rådgivning, salg og service. 

Du kan finde din nærmeste forbruger faghandel 
og Autoclip-forhandler på stiga.dk

STIGA udvikler til stadighed sine produkter og forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i ovenstående specifikationer. 
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer. Alle priser er vejl. udsalg inkl. moms. Tilbuddene gælder til og med den 31. maj 2019, eller så længe lager haves.

STIGA Magazine
Hold dig orienteret om de seneste nyheder, 
tendenser, tips og innovationer inden for 
havebrug og plænepleje på STIGAs blog.

Tips og tricks

Tips, nyheder og konkurrencer
følg med på Facebook

SPAR
2.000,-

Bredskærmsdisplayet indikerer 
bl.a. hvornår du opnår det 
optimale klipperesultat, hvornår 
maskinen skal til service samt 
status på batteri og brændstof.

TORNADO 3108 HW

Tilbud 22.995,-  
• 656 cc B&S-motor, 2-cylindret
• 108 cm klippebredde 
• Hydrostatisk transmission
• Led-forlygter 
• Trækkrog

TORNADO 3108 H

18.995,- 
• 540 cc B&S-motor 
• 108 cm klippebredde 
• Hydrostatisk transmission
• Led-forlygter 
• Trækkrog

Havetraktorer
Med en STIGA havetraktor kan du sidde komfortabelt 
og klippe græsset. Havetraktorerne er lette at 
manøvrere og har flere forskellige klippesystemer, 
så du kan klippe efter græsforholdene. 

TORNADO 7108 HWSY

32.995,- 
• 656 cc B&S-motor, 2-cylindret 
   med automatisk choker
• 108 cm klippebredde 
• Hydrostatisk transmission
• Led-forlygter
• Trækkrog
• Fartpilot 
• Bredskærmsdisplay

www.stiga.com/dk/magazine
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