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STIGA Pro er designet af professionelle til 
professionelle.

STIGA Pro-sortimentet er 
udviklet til at kunne 
håndtere de mest 
krævende opgaver samt 
til at sikre en ultimativ 
ydeevne, fantastisk 
ergonomi og god 
økonomi.
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Mennesket og maskinen
Når vi udvikler vores produkter, er udgangspunktet altid det samme - mennesket. 
Hvilket job skal maskinen udføre? Hvilken kapacitet og funktionalitet kræves der af et 
professionelt arbejdsredskab?
For dem, som vælger STIGA Pro, handler det ikke kun om en kombination af rå styrke 
og perfektionisme. Det handler også om ergonomi og om at gøre arbejdspladsen så 
komfortabel som muligt.
Når både mennesket og maskinen har alt, hvad der behøves for at gøre et professionelt 
stykke arbejde, så er vi lykkedes.



Multiclip Pro
En rigtig tidsbesparer

Multiclip giver den flotteste grønne plæne uden synligt græsafklip, da afklippet forsvinder ned 
i plænen og bliver til naturlig gødning. Med Multiclip er det muligt at klippe græsset effektivt, 
økonomisk og miljøvenligt.

MULTICLIP-TEKNOLOGI
Ved Multiclip bliver græsset klippet ad flere omgange. Græsafklippet bliver reduceret 
til små stykker, der falder ned i plænens bund og bliver til naturlig gødning. 
Resultatet er en smuk, grøn plæne. 

TIDSBESPARENDE
Det er ikke nødvendigt at rive græsafklippet sammen eller tømme opsamleren. Det 
betyder, at det er muligt at udføre arbejdet ca. 30 % hurtigere sammenlignet med en 
plæneklipper med opsamler.

VIBRATIONSNIVEAU MAKS. TID
2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time 

REDUCERET BELASTNING
Det unikke anti-vibrationssystem reducerer belastningen på din krop. Alle STIGAs 
Multiclip Pro-plæneklippere er udviklet til at afgive få vibrationer. Det betyder, at 
plæneklipperne har et vibrationsniveau, som ligger under Arbejdstilsynets 
aktionsværdi på 2,5 m/s2.

Tabellen viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrations-
belastningen på 2,5 m/s2 ikke skal overskrides:

Kilde: Arbejdstilsynet



AFVIBRERING (VCS) 
forhindrer, at vibrationerne fra 
motoren går ud i styret, hvilket 
gør arbejdet mere behageligt. 

ALUMINIUMSHJUL  
med dobbelte kuglelejer.

LØFTEHÅNDTAG 
Takket være det praktiske 
håndtag, kan maskinen let 
løftes f.eks. ved rengøring. 

JUSTERBART PRO-STYR            
Styret er justerbart både til 
siden og i højden, hvilket sikrer 
en ergonomisk arbejdsstilling.       
Denne serie har kun én bøjle, 
der skal holdes inde ved brug.

FORHJULSTRÆK
giver en let manøvrering.

ALUMINIUMSSKJOLD
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LAVT 
VIBRATIONSNIVEAU

Plæneklipperne er
godkendt  

til heldagsbrug.

  BENZIN MULTICLIP PRO 
53 SVX H

MULTICLIP PRO 
53 SVX B

MULTICLIP PRO 
50 SX H

Motor Honda GCVx170 OHV Autochoke B&S 850 E I/C series ready start Honda GCVx170 OHV Autochoke

Effekt 167 cm3 / 3,30 kW 190 cm3 / 3,19 kW 167 cm3 / 3,30 kW

Tankvolumen 0,95 liter 1 liter 0,95 liter

Fremdrift Selvkørende med variabel 
hastighed

Selvkørende med variabel 
hastighed Selvkørende

Styr Justerbart, x-formet styr Justerbart, x-formet styr Justerbart, x-formet styr

Klippesystem Multiclip Multiclip Multiclip

Skjold Aluminium Aluminium Galvaniseret stål

Klippebredde 51 cm 51 cm 48 cm

Klippehøjdejustering Centralt Centralt Centralt

Klippehøjder 5 pos., 30-65 mm 5 pos., 30-65 mm 5 pos., 31-75 mm

Hjul (mm) 205/205 alu-hjul med kuglelejer 205/205 alu-hjul med kuglelejer 210/210 alu-hjul med kuglelejer

Vægt 35 kg 36 kg 38 kg

Afvibrering (VCS) Ja Ja Ja

Vibrationsniveau 1,8 m/s2 1,8 m/s2 2,0 m/s2

Art. nr. 293533038/ST1 293533028/ST1 291502138/ST1
Pris ekskl. moms 7.196 kr. 6.476 kr. 5.196 kr.
Pris inkl. moms 8.995 kr. 8.095 kr. 6.495 kr.

VARIABEL HASTIGHED            
Justér kørehastigheden, så den 
passer til dit gangtempo.

MULTICLIP PRO 53 SVX H

Multiclip Pro



Twinclip
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Robusthed og flot klipperesultat

Twinclip er lavet i materialer af den højeste kvalitet, der giver den maksimale komfort og 
robusthed. Disse plæneklippere er udstyret med 2-delte knive, der forbedrer effektiviteten af 
græsklipningen, da græsset bliver klippet to gange, hver gang du kører henover det. 

XC SYSTEM-TEKNOLOGI
To-delte knive specielt udformet til at lave et dobbelt-klip og gøre græsafklippet 
mindre
Specialdesignet klippeskjold forbedrer luftstrømmen og opsamlingsevnen 
Ekstra skjold for beskyttelse af mekaniske dele

ONE MOTION-SYSTEM
Opsamler – montér opsamleren med én hånd i én bevægelse
Central justering af klippehøjden – vælg den ønskede højde i én bevægelse
Højden på styret kan indstilles i én bevægelse

ROBUST KONSTRUKTION
Kompositmaterialet kombinerer robustheden fra galvaniseret stål med 
holdbarheden fra aluminium
Stærkere klippeskjold presset i fire trin for fordoblet stivhed
Heavy Duty transmission gør maskinen mindre følsom over for slitage 

SPECIEL VERSION

Twinclip 55 S H BBC
KNIVKOBLING / BLADE 
BRAKE CLUTCH (BBC)
Med knivkoblingen er det 
muligt at stoppe kniven 
uden at slukke motoren. 
Dette er nyttigt, når du 
f.eks. skal krydse grusstier.
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  BENZIN TWINCLIP 55 S H BBC

Motor Honda GXV 160 OHV

Effekt 1,63 cm3 / 2,80 kW

Tankvolumen 1,8 liter

Fremdrift Selvkørende

Styr Justerbart, ergonomisk styr med soft grip

Klippesystem Opsamling, Multiclip og bagudkast

Skjold Galvaniseret stål

Klippebredde 53 cm

Opsamlingskapacitet 70 liter

Klippehøjdejustering Centralt

Klippehøjder 7 pos., 25-77 mm

Hjul (mm) 210/240 alu-hjul med kuglelejer 

Vægt 52 kg

Knivkobling Ja

Vibrationsniveau 3,9 m/s2

Art. nr. 294568038/ST1
Pris ekskl. moms     7.836 kr.
Pris inkl. moms      9.795 kr.

SKJOLD I GALVANISERET 
STÅL

JUSTERBART STYR            
Styret er ergonomisk udformet 
og justerbart i højden, hvilket er 
med til at sikre den bedst mulige  
arbejdsstilling. 

BAGHJULSTRÆK 
for effektiv fremdrift.

TWINCLIP 55 S H BBC

KNIVKOBLING / BLADE 
BRAKE CLUTCH (BBC)

Med knivkobling er det muligt 
at stoppe kniven uden at 

slukke motoren. 

ONE MOTION-SYSTEM
gør det muligt at montere 
opsamleren med én hånd i 
én bevægelse.

CENTRAL 
KLIPPEHØJDEJUSTERING

Vælg den ønskede 
klippehøjde med det 

ergonomiske håndtag.

Twinclip

LØFTEHÅNDTAG 
Takket være det praktiske 
håndtag, kan maskinen let 
løftes f.eks. ved rengøring. 

OPSAMLER PÅ 70 LITER



500-serien
Smart og kraftfuld batteriserie

Den nye STIGA 500-serie er en smart og kraftfuld batteriserie. På plæneklipperne arbejder to 
batterier synkroniseret for at sikre den nødvendige energi. Det betyder, at plæneklipperne er 
lige så kraftfulde som benzindrevne plæneklippere, og at du får alle fordelene, der er ved 
batteri: Færre vibrationer, ingen emissioner, vedligeholdelsesfri motorer og lavt støjniveau. 

OPTIMALT SYNKRONISERET ENERGIFORBRUG
De to batterier i plæneklipperen arbejder synkroniseret og afbalancerer automatisk 
energiforbruget i plæneklipperen.

MASSER AF KRAFT
Plæneklipperen får mere kraft, og der er ikke behov for at skifte batteri undervejs, da 
begge batterier arbejder samtidig.

LANG HOLDBARHED
Da batterierne arbejder samtidig, er der mindre slitage på batterierne, som derfor har 
en længere holdbarhed. 
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DIGITALT DISPLAY 
Displayet giver information om 
maskinens kørehastighed, batteriniveau, 
og om eco-mode er aktiveret. Ved eco-
mode reduceres motorens hastighed, 
hvilket øger batteriernes arbejdstid. 

KRAFTFULD BATTERIMOTOR
De to batterier arbejder 
synkroniseret og afbalancerer 
automatisk energiforbruget.

CENTRAL JUSTERING AF 
KLIPPEHØJDEN 

Håndtaget gør det nemt at 
justere klippehøjden. 

LØFTEHÅNDTAG 
Takket være det praktiske 
håndtag, kan maskinen let 
løftes f.eks. ved rengøring. 

STORE FOR- OG BAGHJUL 
210/240 mm store hjul med kuglelejer 

gør det let at manøvrere maskinen.

SKJOLD I GALVANISERET STÅL

HASTIGHEDSREGULERING 
Plæneklipperens kørehastighed 
kan let justeres fra 2,5 til 5 km/t 
ved hjælp af det intuitive hjul til 

fartregulering.

 

  BATTERI TWINCLIP 50 SQ DAE MULTICLIP PRO 50 SX DAE

Effekt (batteri) 48 V 48 V

Antal x batterikapacitet 2 x 5,0 Ah (+ 2 x 5,0 Ah ekstra) 2 x 5,0 Ah

Fremdrift Selvkørende med variabel hastighed Selvkørende med variabel hastighed

Styr Justerbart, ergonomisk styr med display 
og soft grip

X-formet, ergonomisk styr med display og  
soft grip

Klippesystem Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast Multiclip

Skjold Galvaniseret stål Galvaniseret stål

Klippebredde 48 cm 48 cm

Opsamlingskapacitet 70 liter -

Klippehøjdejustering Centralt Centralt

Klippehøjder 7 pos., 25-77 mm 5 pos., 31-75 mm

Hjul (mm) 210/240 alu-hjul med kuglelejer 210/210 alu-hjul med kuglelejer

Vægt 44 kg 35 kg

Maks. klippeareal 1.400 m2 * 1.100 m2 

Vibrationsniveau - m/s2 <2,5 m/s2

Art. nr. 294512878/ST1 291502108/ST2

Pris ekskl. moms     8.796 kr. inkl. 4 batterier (5 Ah) og 
2 ladere 6.796 kr. inkl. 2 batterier (5 Ah) og lader

Pris inkl. moms      10.995 kr. inkl. 4 batterier (5 Ah) og 
2 ladere 8.495 kr. inkl. 2 batterier (5 Ah) og lader

TWINCLIP 50 SQ DAE

LAVT 
VIBRATIONSNIVEAU

Plæneklipperne er
godkendt 

til heldagsbrug.

500-serien

* Ved brug af alle 4 batterier

Plæneklippere 



Estate Pro
Havetraktor med rummelig 
opsamler

Estate Pro 9122 XWSY er udstyret 
med bredskærmsdisplay.

Estate Pro er ideel til større grønne områder, hvor opsamling af det afklippede græs har en 
høj prioritet. Et flot design går hånd i hånd med avancerede funktioner på havetraktoren, 
hvilket tilsammen giver en fantastisk opsamlingstraktor. 

360 L

RUMMELIG OPSAMLER
Havetraktoren i Estate Pro-serien er udstyret med en rummelig græsopsamler, der er 
nem at tømme direkte fra sædet.

3-I-1 KLIPPESYSTEM
Udover opsamling har havetraktoren også Multiclip og bagudkast. Du kan derfor 
altid vælge klippemetode baseret på forholdene og dit specifikke behov.

HØJ KOMFORT
Havetraktoren er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj 
komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart bredskærmsdisplay, 
komfortsæde og automatisk choker.



  BENZIN ESTATE PRO 9122 XWSY

Motor Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin 
Easy Start, 2-cyl.

Effekt 724 cm3 / 13,10 kW

Automatisk choker Ja

Tankvolumen 10 liter

Klippesystem Opsamling, Multiclip og bagudkast

Klippebredde 122 cm

Klippehøjder 9 pos., 25-100 mm

Knivtilkobling Elektrisk

Transmission Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk

Opsamlingskapacitet 360 liter

Fartpilot Ja

Hjul 16”x20”

Sæde Komfort Plus med armlæn

Vægt 300 kg

Maks. vibrationer i rattet 3,95 m/s2

Maks. vibrationer ved sædet 0,70 m/s2

Andet Bredskærmsdisplay, LED-forlygter, 
trækkrog og Multiclip-sæt

Art. nr. 2T1530281/ST1
Pris ekskl. moms     43.996 kr.
Pris inkl. moms      54.995 kr.

FORBRO I STØBEJERN 
giver robusthed, styrke og 
lang holdbarhed.

KOMFORTSÆDE MED 
ARMLÆN 
giver den optimale komfort 
under lange arbejdsdage.

SMART 
BREDSKÆRMSDISPLAY
På displayet ses de vigtigste 
informationer om traktorens drift.

FARTPILOT 
muliggør indstilling af en 
konstant kørehastighed 

for øget komfort. 

OPHÆNGT KLIPPEAGGREGAT 
Kraftigt 122 cm klippeaggregat 

med to synkroniserede knive og 
støttehjul. 

AUTOMATISK CHOKER 
betyder, at maskinen 

startes blot ved at dreje 
nøglen uden behov for 

manuel chokerjustering.

ESTATE PRO 9122 XWSY

STOR OPSAMLER 
på 360 liter giver mulighed 

for at klippe store plæner 
uden pause.

LED-FORLYGTER 

KRAFTFULD 
2-CYLINDRET MOTOR
garanterer maksimal 
ydeevne og pålidelighed.
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Estate Pro

4-HJULSTRÆK 
giver et godt greb i selv 

krævende terræn.



Tornado Pro
Alsidig havetraktor til den store 
plæne

Tornado Pro 9118 XWSY er udstyret 
med bredskærmsdisplay.

Tornado Pro er designet til store plæner. Havetraktoren kan anvende sideudkast, som er 
ideelt til højt græs, eller Multiclip-funktion, når græsafklippet skal findeles og anvendes som 
naturlig gødning. Tornado Pro leveres med et 121 cm forstærket klippeaggregat. 

ALSIDIG MASKINE
Havetraktoren i Tornado Pro-serien er en alsidig og robust maskine med 4-hjulstræk 
og store hjul. Dette gør, at den kan håndtere både flade og mere kupererede 
græsarealer.

KRAFTFULD MOTOR
Traktoren er udstyret med en kraftfuld 2-cylindret motor, der giver en god ydeevne, 
mens den store brændstoftank på 15 liter gør, at maskinen kan arbejde i længere tid 
ad gangen.

HØJ KOMFORT
Havetraktoren i Tornado Pro-serien er udstyret med flere funktioner, som er med til 
at sikre en høj komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart 
bredskærmsdisplay, soft grip-rat og komfortsæde.



  BENZIN TORNADO PRO 9118 XWSY

Motor Kawasaki FS691V, 2-cyl.

Effekt 726 cm3 / 14,40 kW

Tankvolumen 15 liter

Klippesystem Sideudkast og Multiclip

Klippebredde 121 cm

Klippehøjder 9 pos., 25-100 mm

Knivtilkobling Elektrisk

Transmission Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk

Fartpilot Ja

Hjul 16”x20”

Sæde Komfort Plus med armlæn

Vægt 297 kg

Maks. vibrationer i rattet 2,80 m/s2

Maks. vibrationer ved sædet 0,50 m/s2

Andet Bredskærmsdisplay, LED-forlygter, trækkrog og 
Multiclip-sæt

Art. nr. 2T3025681/ST1
Pris ekskl. moms     46.396 kr.
Pris inkl. moms      57.995 kr.
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FORBRO I STØBEJERN 
giver robusthed, styrke og 
lang holdbarhed.

KOMFORTSÆDE MED 
ARMLÆN 
giver den optimale komfort 
under lange arbejdsdage.

SMART 
BREDSKÆRMSDISPLAY
På displayet ses de vigtigste 
informationer om traktorens drift.

FARTPILOT 
muliggør indstilling af en 

konstant kørehastighed for 
øget komfort. 

121 CM OPHÆNGT KLIPPEAGGREGAT 
Kraftig konstruktion med 

forstærkninger, remskiver og lejer i høj 
kvalitet samt 6 beskyttende støttehjul. 

20" STORE BAGHJUL 
sikrer forbedret stabilitet  

selv på ujævnt terræn.

TORNADO PRO 9118 XWSY

LED-FORLYGTER 

KRAFTFULD 
2-CYLINDRET MOTOR
garanterer maksimal 
ydeevne og pålidelighed.

STOR BRÆNDSTOFTANK 
på 15 liter giver mulighed 
for at klippe store plæner 

uden pause.

4-HJULSTRÆK 
giver et godt greb i selv 

krævende terræn.

Tornado Pro

Havetraktorer 



Park Pro
Når kun det bedste er godt nok

8 timer om dagen - hele året rundt. 
Park Pro har i over 40 år været de professionelles foretrukne arbejdsplads som følge af disse 
maskiners kombination af kraft, alsidighed og præcision. 

KRAFT
Alle Park Pro ridere er udstyret med en kraftfuld motor og 4-hjulstræk, som giver et 
godt greb i krævende terræn. Desuden betyder den store tankvolumen på 15 liter, at 
maskinen kan arbejde i længere tid ad gangen.

ALSIDIGHED
Det hydrauliske redskabsløft gør det let at styre klippeaggregatet og andre 
frontmonterede redskaber direkte fra førersædet, og et bredt sortiment af redskaber 
gør disse pro-ridere meget anvendelige til brug året rundt.

PRÆCISION
Knækstyringen gør det nemt at klippe rundt om træer og buske, mens det 
frontmonterede klippeaggregat giver perfekt overblik over arbejdet.



Park Pro
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HYDRAULISK SERVOSTYRING 
Servostyringen garanterer 
suveræn manøvredygtighed.

AFFJEDRET SÆDE 
Sædet kan vægtindstilles til 

brugeren og er udstyret med 
armlæn, hvilket giver den mest 

komfortable arbejdsplads. KNÆKSTYRING 
Baghjulene følger altid i 
forhjulenes spor, hvilket gør 
det nemt at klippe rundt om 
træer og buske. 

HYDROSTATISK 
TRANSMISSION 

Park Pro har 4-hjulstræk 
med trinløs fremdrift.

QUICK FLIP (QF)
gør det let for dig at vinkle 
aggregatet for rengøring og 
vedligehold.

BETJENINGSPANEL 
Alle riderens funktioner kan 

styres fra betjeningspanelet.

PARK PRO 740 IOX

  BENZIN PARK PRO 740 IOX PARK PRO 540 IX PARK PRO 340 IX

Motor Briggs & Stratton 8270 Professional 
Series, 2-cyl. Honda GXV 660, 2-cyl. Briggs & Stratton Vanguard 18, 

2-cyl.

Effekt 724 cm3 / 15,45 kW 688 cm3 / 15,20 kW 570 cm3 / 11,82 kW

Tankvolumen 15 liter 15 liter 15 liter

Klippebredde 110-125 cm 110-125 cm 110-125 cm

Aggregatløft Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk

Klippehøjdejustering Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Transmission Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Træk 4-hjulstræk 4-hjulstræk 4-hjulstræk

Styring Knækstyring (50/50) Knækstyring (50/50) Knækstyring (50/50)

Servostyring Hydraulisk cylinder Hydraulisk cylinder Hydraulisk

PTO Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Hydraulikudtag Ja, 2 stk. foran Nej Nej

Betjeningspanel Ja, med display Ja, med display Ja

Sæde Fjederstøttet komfortsæde med
høj ryg og armlæn

Fjederstøttet komfortsæde med
høj ryg og armlæn Komfort med høj ryg og armlæn

Vægt uden aggregat 272 kg 274 kg 254 kg

Maks. vibrationer i rattet 2 m/s2 2,2 m/s2 2,5 m/s2

Maks. vibrationer ved sæde 0,8 m/s2 0,5 m/s2 0,5 m/s2

Pris uden aggregat ekskl. moms 82.000 kr. 73.000 kr. 61.300 kr.

Art. nr. (maskine) 13-6491-11 13-6471-11 13-6451-11
Art. nr. (aggregat) 2D6312521/ST1 2D6312521/ST1 2D6311021/ST1

Pris ekskl. moms     93.996 kr. inkl. 125 Combi Pro El 
QF agg.

84.996 kr. inkl. 125 Combi Pro El 
QF agg.

72.496 kr. inkl. 110 Combi Pro El 
QF agg.

Pris inkl. moms      117.495 kr. inkl. 125 Combi Pro 
El QF agg.

106.245 kr. inkl. 125 Combi Pro 
El QF agg.

90.620 kr. inkl. 110 Combi Pro El 
QF agg.

HYDRAULISK 
REDSKABSLØFT 

Rideren har et håndtag til 
hydraulisk aggregatløft 

samt håndtag til justering 
af frontmonteret tilbehør.

ROBUSTHED 
Der er 10 års brudgaranti 

på chassisrammen.



Klippeaggregater
Vælg den rigtige klippemetode til 
opgaven

Med Combi klippeaggregater er der mulighed for at vælge mellem to klippesystemer: 
Multiclip eller bagudkast. Brug Multiclip til at findele det afklippede græs. Er græsset blevet 
langt, er det en fordel at vælge bagudkast. 
Aggregaterne har elektrisk klippehøjdejustering og er udstyret med 3 knive for et perfekt 
klipperesultat.

Med det unikke Quick Flip-system får du let adgang til klippeaggregatet uden at skulle tage 
remmen af. Det gør vedligehold af klippeaggregatet lettere end nogensinde før.

TRIN 1:
For at benytte Quick Flip-funktionen åbnes først 
for håndtagene ved hjulene.

TRIN 2:
Dernæst holdes de to håndtag forrest på 
aggregatet inde, mens klippeaggregatet vinkles 
for rengøring og vedligehold.

1 2



Klippeaggregater
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FUNKTIONEL 
OPBYGNING 
Knivene går tæt på 
skjoldet, så du kan 
klippe helt tæt til 
kanterne.

KRAFTIGE 
LEJEHUSE

COMBI-PLUG 
muliggør skift     
mellem Multiclip og           
bagudkast uden brug    
af værktøj.

UDSKIFTELIGE 
SLIDPLADER

LØFTEHÅNDTAG 
gør det let at vinkle 
aggregatet til 
rengøringsposition.

STYRESKINNER 
giver en jævn fordeling 
af det afklippede græs.

GUMMIKAPPE 
styrer græsset ved brug af 

bagudkast.

FORSTÆRKET 
BESKYTTELSESRAMME 
Beskytter mod utilsigtede 

stød.

PIVOTHJUL 
med kuglelejer og 

slidflader i robust plast.

3 USYNKRONISEREDE 
KNIVE 

giver et flot 
klipperesultat.

QUICK FLIP-SYSTEM 
I kun 2 trin er det 
muligt at vinkle 
klippeaggregatet - helt 
uden at tage remmen af.

Park agg.
125 COMBI PRO EL QF

Park agg.
110 COMBI PRO EL QF

Klippesystem Combi - Multiclip og bagudkast Combi - Multiclip og bagudkast

Klippebredde 125 cm 110 cm

Klippehøjdejustering Elektrisk Elektrisk

Klippehøjde 25-90 mm 25-90 mm

Antal knive 3 3

Quick Flip Ja Ja

Vægt 75 kg 72 kg

Galvaniseret klippeskjold Ja Ja

Art. nr. 2D6312521/ST1 2D6311021/ST1
Pris ekskl. moms     11.996 kr. 11.196 kr.
Pris inkl. moms      14.995 kr. 13.995 kr.

125 COMBI PRO EL QF



Park Pro-tilbehør
Brug din Park Pro året rundt med et 
stort udvalg af tilbehør

RAC-fæste
Takket være det unikke RAC-fæste (Rapid Attachment Connection), som er 
standard på alle STIGA Park Pro-modeller, kan du nemt og hurtigt skifte redskaber 
på din rider.
Intet behov for værktøj - bare klik redskaberne af og på. 

Fastgør tilbehørskrogen

Skub håndtaget op med 
foden

Lås håndtaget i den korrekte 
position

Fastgør låsen ved hjælp af 
en split

Sneslynge

Pro-vogn
Græs- og 
løvopsamler Gødningsspreder

Sneblad Kost 
Kost med 
opsamler Skuffejern

Sand- og 
grusudlægger

Bagmonteret rive
Slagleklipper/
mosrivePlænetromle
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Tilbehør til Park Pro

Beskrivelse Art. nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
PRO
740
IOX

PRO
540
IX

PRO
340
IX

Græs- og løvopsamler 42″, 
heavy-duty 13-3926-11 4.156 kr. 5.195 kr. • • •
Græs- og løvopsamler 42″, 
standard 2A6107010/S17 2.716 kr. 3.395 kr. • • •

Mosrive, elektrisk højdejustering 13-3901-11 12.796 kr. 15.995 kr. • • •
Slagleklipper, elektrisk højdejustering 13-3902-11 12.796 kr. 15.995 kr. • • •
Mosrive, manuel højdejustering 13-0975-11 10.796 kr. 13.495 kr. • • •
Slagleklipper, manuel 
højdejustering 13-0976-11 10.796 kr. 13.495 kr. • • •

Slagleklipperaksel 13-1985-11 2.716 kr. 3.395 kr. • • •
Mosriveaksel 13-1986-11 2.716 kr. 3.395 kr. • • •
Skuffejern 13-0978-61 7.196 kr. 8.995 kr. • • •
Bagmonteret redskabsløft, 
elektrisk 13-3919-11 4.396 kr. 5.495 kr. • • •
Bagmonteret redskabsløft, 
manuel 13-3909-11 2.396 kr. 2.995 kr. • • •

Rivebom, 130 cm, herregårdsrive 13-3914-11 1.276 kr. 1.595 kr. • • •
Rivebom 100 cm, kirkegårdsrive 13-3913-11 1.276 kr. 1.595 kr. • • •
Kantskærer til RAC-fæste 13-3911-61 2.396 kr. 2.995 kr. • • •
Kost 100 cm, hydraulisk svingbar 13-3929-11 12.796 kr. 15.995 kr. •
Kost 100 cm 13-0977-11 11.196 kr. 13.995 kr. • • •
Støvkåbe til 100 cm kost 13-1936-62 1.196 kr. 1.495 kr. • • •
Kost med opsamler 13-3910-11 17.596 kr. 21.995 kr. • • •
Sidebørste til kost med opsamler 13-3915-11 3.756 kr. 4.695 kr. • • •
X-blad, hydraulisk svingbar 13-3931-11 11.196 kr. 13.995 kr. •
Gummiskrabeskær til X-blad 13-3933-61 1.196 kr. 1.495 kr. •
Sneblad 120+20+20 cm, 
hydraulisk svingbar 13-3932-11 6.236 kr. 7.795 kr. •

Gummiskrabeskær 120+20+20 cm 13-3934-61 876 kr. 1.095 kr. •
Sneblad 120 cm 13-3917-61 3.596 kr. 4.495 kr. • • •
Gummiskrabeskær 120 cm 13-1958-62 876 kr. 1.095 kr. • • •
Sneslynge, 2-trins, hydraulisk 
svingbar 13-3930-11 15.996 kr. 19.995 kr. •

Sneslynge, 2-trins 13-0922-12 13.996 kr. 17.495 kr. • • •
Sneslynge, 1-trins 13-0974-11 11.596 kr. 14.495 kr. • • •
Sand- og grusudlægger 13-1975-14 11.996 kr. 14.995 kr. • • •
Snekæder 17x8,0 13-0937-61 1.276 kr. 1.595 kr. • • •
Vinterhjul, 16″, sæt (til én aksel) 2A9000050/S16 1.596 kr. 1.995 kr. • • •
Pigge til vinterhjul 299900450/0 639 kr. 799 kr. • • •
Pro-vogn, galvaniseret 13-3906-11 3.196 kr. 3.995 kr. • • •
Combivogn, plast 13-0952-11 1.996 kr. 2.495 kr. • • •
Gødningsspreder 13-0955-11 1.276 kr. 1.595 kr. • • •
Plænetromle (Ø45x90) 2I0800100/18 2.236 kr. 2.795 kr. • • •
Plænetromle (Ø45x60) 299900260/0 1.436 kr. 1.795 kr. • • •
Bagagebærer 2A0000060/S16 799 kr. 999 kr. •
Bagageboks med lås 2A4052000/S16 1.596 kr. 1.995 kr. • • •
Overtræk 2A0000000/S16 559 kr. 699 kr. • • •
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Zero turn
Effektiv og hurtig klipning 

Zero turn ridere er specielt designet til at klippe større græsarealer på kortere tid. Maskinerne 
kan klippe ved høj hastighed og kan vende om deres egen akse, hvilket giver en venderadius 
på 0 grader.  

KRAFTFULDE MOTORER
Zero turn riderne er udstyret med kraftfulde 2-cylindrede motorer, der giver en god 
ydeevne, mens store brændstoftanke gør, at maskinerne kan arbejde i længere tid 
ad gangen.

ROBUSTE KLIPPEAGGREGATER
Den høje kørehastighed kombineret med klippeaggregater i kraftigt stål med tre 
knive giver en effektiv klipning og lang holdbarhed.

HØJ KOMFORT
Zero turn riderne er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj 
komfort: Justerbare styrestænger, sæde med høj ryg, fodstøtte og fodbetjent 
aggregatløft.



Zero turn
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  BENZIN ZT 7132 T ZT 5132 T ZT 3107 T

Motor Kawasaki FR691V, 2-cyl. Kawasaki FR691V, 2-cyl. Briggs & Stratton Intek 7200 V-Twin, 
2-cyl.

Effekt 726 cm3 / 16,50 kW 726 cm3 / 16,50 kW 656 cm3 / 10,10 kW

Tankvolumen 18,9 liter 10,5 liter 7,5 liter

Klippebredde 132 cm 132 cm 107 cm

Klippeaggregat, konstruktion Svejset Svejset Støbt

Antal knive 3 3 3

Aggregatløft Manuelt, pedal Manuelt, pedal Manuelt, pedal

Klippehøjder 15 pos., 38-127 mm 13 pos., 38-114 mm 7 pos., 38-114 mm

Transmission Hydrostatisk (Pro-grade) Hydrostatisk Hydrostatisk

Træk Baghjul Baghjul Baghjul

Maks. hastighed 13,8 km/t 11,3 km/t 7,2 km/t

PTO Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Hjul 13”x22” 11”x18” 11”x18”

Sæde Komfort med høj ryg og armlæn Komfort Plus med armlæn Standard med høj ryg

Vægt 376 kg 279 kg 222 kg

Andet - Trækkrog -

Art. nr. 2F1020861/ST1 2F1020821/S17 2F1020611/S17
Pris ekskl. moms     50.396 kr. 39.196 kr. 28.796 kr.
Pris inkl. moms      62.995 kr. 48.995 kr. 35.995 kr.

KOMFORTABEL FODSTØTTE

FULDSVEJSET 
CHASSISRAMME

KOMFORTABELT SÆDE 
Sædet absorberer vibrationer 
og giver en mere komfortabel 
køreoplevelse.  

JUSTERBARE STYRESTÆNGER
gør det let at tilpasse kørestillingen.

ROBUST KLIPPEAGGREGAT
Robust 132 cm klippeaggregat 
med 3 knive. Klippeaggregatet 

er fastgjort 4 steder for 
maksimal stabilitet.

STØTTEHJUL
løfter klippeaggregatet ved 
eventuelle ujævnheder på 

plænen.

FODBETJENT LØFT AF 
KLIPPEAGGREGAT

Løft og sænk klippe-
aggregatet uden at 

skulle stoppe.
PIVOT-FORHJUL
UDEN MØNSTER 
gør det let at dreje uden 
at beskadige plænen.

ZT 7132 T



Titan
En komfortabel arbejdsplads 

Når det kommer til professionelle arbejdspladser, der skal kunne bruges året rundt og i al slags 
vejr, er Titan den rigtige maskine. 
Titan gør jobbet med samme kraft hele året rundt, uanset om det er snerydning, græsklipning 
eller fejning - du kan bare læne dig tilbage og nyde arbejdet. 

LET MANØVRERING
Titan er utrolig let at manøvrere, takket være knækstyringen, hvor baghjulene altid 
følger i forhjulenes spor.

MASKINEN TIL ALLE ÅRSTIDER
Titan er udviklet til det nordiske klima, fra varme sommerdage til bidende kolde 
vinternætter. Dette har også drevet udviklingen af en bred vifte af tilbehør til alle 
årstider - der alle er nemme at montere, manøvrere og rengøre.

HØJ KOMFORT 
Du sidder komfortabelt i sædet, og rattet kan indstilles, så det passer perfekt til dig. 
Fra instrumentpanelet kontrollerer du alt tilbehør. Titan har et lavt lydniveau, der 
sammen med den gummiophængte kabine med klimaanlæg (740 DCR) betyder et 
fantastisk og ergonomisk arbejdsmiljø.



Titan

  DIESEL TITAN 740 DCR TITAN 540 D

Energikilde Diesel, 4-takt Diesel, 4-takt

Motor Yanmar 3TNV82, 3-cyl. Yanmar 3TNV76, 3-cyl.

Effekt 1.331 cm3 / 22,2 kW 1.116 cm3 / 17,40 kW

Tankvolumen 42 liter 42 liter

Kølesystem Vandkølet Vandkølet

Transmission Permanent 4-hjulstræk med hydrauliske 
hjulmotorer

Permanent 4-hjulstræk med hydrauliske 
hjulmotorer

Hastighed frem 21 km/t 21 km/t

Styring Hydraulisk Hydraulisk

Klippebredde 135-155 cm 135-155 cm

Aggregatløft Hydraulisk Hydraulisk

Ekstra hydraulisk kredsløb (for) 2 2

Hjul for og bag 20x10,00-10” 20x10,00-10”

Sikkerhedsbøjle (ROPS) inkl. sele Kabine Ja

Opvarmer/ACC Ja Nej

Kørelys med blink Ja Fås som tilbehør

Køreklar vægt (EU) 1.065 kg 750 kg

Art. nr. (maskine) 13-7462-11 13-7454-11
Pris ekskl. moms     224.996 kr. (basismaskine) 144.996 kr. (basismaskine)
Pris inkl. moms      281.245 kr. (basismaskine) 181.245 kr. (basismaskine)

LYDSVAG DIESELMOTOR
med et lavt 

brændstofforbrug.

HYDRAULISK 
STYRESTEMPEL 

sikrer stabilitet og gør 
maskinen let at manøvrere.

HYDRAULISK 
TILKOBLING
gør det nemt og enkelt 
at skifte redskaber.

STOR BRÆNDSTOFTANK
på 40 liter til omkring 8 

timers arbejde.

AFVIBRERET KABINE
med aircondition giver et 
godt arbejdsmiljø.

ERGONOMISK DESIGNET
ARBEJDSPLADS
med et komfortabelt sæde og alle 
kontrolhåndtag placeret lige ved 
hånden.

4-HJULSTRÆK 
med hydrauliske 

hjulmotorer, der giver et 
godt greb på alle underlag. 
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Titan-tilbehør
Få glæde af din Titan redskabsbærer 
året rundt

Rengør om foråret, klip græs om sommeren, fjern løv om efteråret og sne om vinteren. Titan 
er en maskine, der kan hjælpe dig, uanset årstiden og opgaven. Titan er yderst alsidig og er 
udstyret med hydraulisk redskabsløft. 

For at få en optimal udnyttelse af Titan har vi udviklet et bredt tilbehørssortiment sammen 
med nogle kendte danske producenter, bl.a. Nesbo og Elkær. Sortimentet udvikles løbende, 
så Titan kan løse mangfoldige opgaver.
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Sneblad SB140
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Tilbehør til Titan

Beskrivelse Art. nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms 740
DCR 540 D

Klippeaggregat 155 H DOD 13-7825-24 32.996 kr. 41.245 kr. • •
Klippeaggregat 135 H DOD 13-7823-24 31.496 kr. 39.370 kr. • •
Slagleklipper 120 H 13-7967-11 27.996 kr. 34.995 kr. • •
Kost RB130H 13-7912-13 25.996 kr. 32.495 kr. • •
Reverseringssæt for kost 13-7925-11 3.196 kr. 3.995 kr. • •
Fronthjul for kost 13-7924-11 3.996 kr. 4.995 kr. • •
2-trins sneslynge ST110 13-7944-11 29.996 kr. 37.495 kr. • •
Sneblad SB140 13-7938-11 13.996 kr. 17.495 kr. • •
Gummiskrabeskær 13-7939-11 1.296 kr. 1.620 kr. • •
Sand- og grusudlægger, ”selfloading” 
SL90 13-7917-13 24.996 kr. 31.245 kr. • •

Låg til sand- og grusudlægger 13-7929-11 996 kr. 1.245 kr. • •
Sand- og grusudlægger S90 13-7916-12 21.996 kr. 27.495 kr. • •
Låg til sand- og grusudlægger 13-7928-11 996 kr. 1.245 kr. • •
Snekæder 20x10 13-7914-11 1.296 kr. 1.620 kr. • •
Rotorblink-sæt 13-7933-11 996 kr. 1.245 kr. • •
Arbejdslygter for montering på ROPS 13-7964-11 1.196 kr. 1.495 kr. •
Lygtesæt for vejkørsel for montering på 
ROPS 13-7961-11 4.996 kr. 6.245 kr. •

Kontravægt, 70 kg 13-7954-11 2.796 kr. 3.495 kr. •
Trækstang for maskiner med kontravægt 13-7951-11 2.196 kr. 2.745 kr. •
Dobbelt anhængertræk 13-7940-12 2.696 kr. 3.370 kr. •
Advarselstrekant 13-7965-11 399 kr. 499 kr. •

Titan-tilbehør



STIGA A/S
Priorparken 878
2605 Brøndby
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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.

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


