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STIGA 500 Series Dual Power 
batterijsysteem: krachtiger om meer m² te 
maaien.

STIGA VILLA: AL 25 DE MEEST 
VERKOCHTE FRONTMAAIER IN DE 
BENELUX.

STIGA tuintractoren met nieuwe 
tweecilinder motor voor meer power.

Nieuwe frontmaaidekken van 95, 100 en 
105 cm met Quick Flip-systeem.

DE STIGA AUTOCLIP ROBOTMAAIER 
VOOR ONGEKEND GEMAK.

Handgereedschap dat werkt met dezelfde 
accu als de 500 Series Dual Power 
accumaaiers.

IN DIT NUMMER:

• slimmer energiebeheer

• nog meer vermogen

• meer capaciteit
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€ 249,-

Het STIGA basismodel met 
benzinemotor en uitstekende 
grasopvang. De maaihoogte is 
eenvoudig verstelbaar, zodat u 
steeds van een mooi maaibeeld 
geniet. Maaibreedte van 41 cm. 
Nu voor 

Zeer wendbare grasmaaier met 
krachtige Briggs & Stratton 
motor, achterwielaandrijving 
en 4-in-1 maaisysteem. U kunt 
kiezen uit grasopvang, mulchen, 
achteraan en zijwaarts uitwerpen. 
Maaibreedte van 46 cm. Nu van € 
499,- voor  

Mulchplug en deflector 
inbegrepen. Ook leverbaar in 
uitvoering met Honda-motor.

Twinclip 55 SV H

Combi 48 SQ B

Collector 43

Een innovatief mes met twee 
snijvlakken aan elke kant om het 
gras fijner te versnipperen met 
minder energie. Voor betere maai- 
en opvangprestaties. Uitgerust met 
handige opvangbak die u moeiteloos 
met één hand leeg kunt maken. De 
duwhendel is verstelbaar en inklap-
baar in één beweging. 
Twinclip is beschikbaar in 8 uit-
voeringen. Ondermeer met InStart, 
Mow&Stow, snelheidsvariator, BBC 
of achterroller.

Er is al een Twinclip 
vanaf

€ 599,-

Modellen met B&S 
InStart motor voor elek-
trisch starten met een 
druk op de knop.

Voor wie een duurzame en degelijke 
machine wilt. Uitgerust met aluminium 

chassis met een maaibreedte van 51 
cm en een krachtige Briggs & Stratton 

motor voor uitstekende prestaties. 
Grote opvangbak van 70 liter 

en mulchplug zijn inbegrepen. 
Ontdek welke voordelen 

mulchen voor u te bieden 
heeft. 

   

Ook beschikbaar 
met hoogwaardige 

Honda GCVx200 
motor en 

variator.

Turbo Power  53 SB

€ 799,-

€ 399,-



STIGA gazonmaaiers zijn 
gekend voor hun duurzaamheid 

en gebruiksgemak

€ 249,-

De SLM is uitgerust met dezelfde 48V 
Li-Ion accu als het handgereedschap 

van de 500 Serie. Het vermogen 
van de accu en het efficiënte 

maaisysteem voor grasopvang 
en uitworp zorgen voor 

efficiënt maaien in een 
kleinere tuin. SLM 544 AE 

kan tot 400 m² aan met 
één acculading. De 

accu en oplader zijn 
inbegrepen. Er is al 

een SLM 536 AE 
van € 299,- nu 

voor 

SLM accumaaiers

€ 649,-

De revolutionaire grasmaaier met twee 48V 
Li-Ion accu’s voor evenveel vermogen als 

een benzinemaaier. Zonder elektrisch 
snoer voor wendbaarheid en vrijheid. 

Kies voor grasopvang, mulchen 
of achteruitworp. Dit model met 

achterwielaandrijving is uitgerust met 
een handige snelheidsregelaar. Er 

is al een accumaaier met twee 
accu’s en 41 cm maaibreedte 

vanaf  

Combi 50 SQ D AE

MODEL VAN € 649 
HEEFT GEEN 
VARIABELE 

RIJSNELHEID

€ 279,-

STIGA Multiclip
Multiclip grasmaaiers zijn uitgerust 
met een speciaal mulchsysteem, 
zodat u het grasafval niet meer 
hoeft op te vangen. Erg gemakkelijk 
en goed voor uw gazon en het 
milieu. Minder lang werken en 
een natuurlijk gevoed gazon. 
Multiclip 47 met
benzinemotor is er al vanaf

Multiclip is 
beschikbaar met 

motor op accu 
of benzine.
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STIGA Villa: al 25 jaar de 
meest gekozen frontmaaier 

Villa 14 HST met hydrostatische transmissie van €  3.290,- voor

  € 2.790,-
Villa 12 met 5 versnellingen nu van €  2.490,- voor € 2.190,-

Villa 12 en 14 HST
Kies uit de speciale selectie Villa modellen met krachtige motor. De Villa 
12 is uitgerust met manuele versnellingsbak met 5 versnellingen. De Villa 
14 HST met hydrostatische transmissie met pedaal. Nu aan een speciale 
actieprijs met inruil van uw oude zitmaaier. Zo maait u de komende jaren 
probleemloos verder. 

Vermelde prijzen zijn exclusief maaidek. Er is al een compleet Combi maaidek 
met een maaibreedte van 85 cm voor € 539,-

Multiclip: het geheim 
achter het beste 
maairesultaat
De grassnippers circuleren in het maaidek, worden 
erg fijn versnipperd en terug over het gazon 
verdeeld. Ze verteren snel en geven natuurlijke 
voedingsstoffen af aan de bodem en graswortels. 
Het resultaat: een natuurlijk gezonder en groener 
grastapijt, zonder extra moeite noch kosten.

De voordelen van Multiclip:
Bespaar tijd en geld, niet meer telkens stoppen om de grasopvangbak te legen. Het grasafval 
hoeft niet meer verzameld te worden. Dus u bent sneller klaar en het is goed voor het milieu. 
Geen grasafval meer, u hoeft geen groenafval meer af te voeren naar het containerpark. Minder 
bewateren, de fijne grasdeeltjes zorgen bij de graswortels voor een beschermende laag en u heeft 
minder last van uitdroging van uw gazon. Minder bemesten, de kleine grassnippers zorgen voor 
een natuurlijke voedingsbodem voor uw gazon en houden het vocht beter vast.

€ 0.000,-

In combinatie met het Combi 
Quick Flip maaidek van 95 cm 
heeft uw e-Park 220 de capaciteit 
van een volwaardige zitmaaier om 
onder normale omstandigheden 
tot anderhalf uur te maaien met 
één acculading.

STIGA e-Park 220
De STIGA e-Park is het antwoord op de 
groeiende vraag naar milieubewust tuinieren. 
Batterijaangedreven, dus geruisloos en zonder 
uitstoot, maar met dezelfde voordelen als een 
traditionele Park frontmaaier. 

U bent dus in alle opzichten goed bezig. Maai tot 
anderhalf uur met één laadbeurt. De krachtige 
48V Lithium-Ion accupack biedt een vermogen 
van 90 Ah.



STIGA Estate: de tuintractor voor perfecte 
grasopvang nu met tweecilindermotor

STIGA Villa: al 25 jaar de 
meest gekozen frontmaaier 

€ 3.190,- € 3.690,-

€ 1.599,-

Bij STIGA vindt u de meest uitgebreide keuze aan zitmaaiers en tuintractoren. Er is al een 
Estate tuintractor met een maaibreedte vanaf 84 cm en ruime opvangbak. De Estate 2084 met 

versnellingbak biedt u 5 versnellingen om de snelheid aan te passen voor het beste maairesultaat. 
Nu van €2690,- voor €2390,-  

Estate 5102 HW biedt een maaibreedte van 
102 cm en hydrostatische aandrijving. Deze 
robuuste tractor met 2-cilindermotor is erg 
gewaardeerd. Het efficiënte maaisysteem met 
twee messen en ruime opvangbak maken dit 
model geschikt voor uw grote tuin. 

Estate 2398 HW met krachtige 2-ci-
lindermotor en hydrostatische aandrij-
ving voor traploze snelheidsregeling. 
Maaibreedte van 98 cm. Opvangbak en 
mulchplug inbegrepen. Nu voor 

STIGA Tornado. Nu ook met 2-cilindermotor

Een van de topmodellen met hoogwaardige en betrouwbare 
Honda GXV 630 Twin 2-cilindermotor. Dashboard met handig 
breedbeeldscherm toont u alle relevante informatie en slimme 
functies. Grote maaibreedte van 122 cm, extra ruime opvang-
bak van 320 liter en hydrostatische transmissie. Ergonomische 
zitting met armsteunen voor comfortabel rijplezier. Degelijke en 
robuuste constructie met gietijzeren vooras. Wilt u liever een 
zitmaaier met 4WD? Vraag uw dealer om het juiste advies. 

Estate 7122 HWSY

Vraag naar de nieuwe Tornado 2108 HW met tweecilindermotor, hydrostatische aandrijving 
voor traploze snelheidsregeling en een maaibreedte van 108 cm. Ideaal voor zijuitworp op 

ruig terrein en regelmatig maaien met de mulchplug. 

NIEUW

power

power

Er is al een STIGA Tornado met 98 cm maaibreedte en 
manuele versnellingsbak van € 1899,- nu voor 

3 jaar garantie 
op 2-cilinder- 

motoren



veelzijdig 
en super 
wendbaar
Eens je met een STIGA Park 
hebt gereden, dan ben je 
verkocht. 
De pure eenvoud en het 
fantastische maairesultaat 
zonder het gras op te vangen 
maken de keuze gemakkelijk. 
De nieuwste reeks Park 
modellen zijn gebaseerd op 40 
jaar ervaring.

Stiga Park

De Park 320 PW en 340 PWX 
bieden gemak en plezier tijdens 
het maaien van je gazon. Beide zijn 
uitgerust met een 2-cilindermotor, 
hydrostatische aandrijving voor 
traploze snelheidsregeling en 
hydraulische stuurbekrachtiging. 
Ruime keuze qua maaibreedte 
maakt een Park geschikt voor elk 
type tuin. 
De Park 340 PWX heeft 
vierwielaandrijving voor optimale 
grip. Zelfs in een tuin met moeilijk 
bereikbare plaatsen, hellingen en 
vochtig gras voelt de Park zich 
thuis. 
Kan worden uitgerust met een 
Combi maaidek van 95 tot 125 cm, 
afhankelijk van het vermogen van de 
motor. 
Op de STIGA website vindt je alle 
Park modellen, ook PRO en diesel 
uitvoeringen. 

STIGA introduceert de nieuwe 
2-cilinder kopklepmotor met 
druksmering in drie uitvoeringen. 
Variërend van 586 cc tot 635 
cc. Het maximale vermogen 
van de ST 500 Twin is 11,8 kW. 
De ST 600 biedt 13,4 kW. De 
ST 650 is goed voor 14,1 kW. 
Met een tweecilindermotor 
geniet u van meer vermogen en 
een groter koppel met minder 
geluid en uitstoot en een lager 
energieverbruik. 

power



veelzijdig 
en super 
wendbaar

STIGA ZT 5132 T
Zero Turn-zitmaaier zijn zeer degelijke 
machines met een krachtige tweecilindermotor. 
De naam zegt het al. Met deze zitmaaier 
draait u snel en moeiteloos rond de eigen 
as. De hoge rijsnelheid tot 13 km per uur en 
extra grote maaibreedte van 132 cm maken 
deze zitmaaier uiterst geschikt voor grote 
oppervlakken. Maar ook op minder groot 
gazon voelt de ZT zich prima thuis. 

power

power

Vraag uw dealer om het juiste advies. 

accessoires 
optioneel 

verkrijgbaar

De Park 320 PW is al leverbaar met tweecilindermotor en hydraulische stuurbekrachtiging vanaf 

In uitvoering met 4WD is de Park 340 PWX eveneens met tweecilindermotor beschikbaar vanaf 

€ 3.990,-*
€ 4.990,-*

* exclusief maaidek
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De accu is onderling verwisselbaar tussen alle 24 Volt machines. Dat zorgt voor een nog langere werktijd. 

Bij alle machines uit de 24V reeks zijn de 
accu en oplader standaard inbegrepen 

1
2

3

Li-ion

STIGA 24V accumachines zijn licht en 
gewicht en zwaar in vermogen
1. SHT 24 AE  accuhaagschaar 
inclusief 24 volt 2 Ah Li-ion accu en lader nu voor € 129,-

2. SGT 24 AE accutrimmer  
inclusief 24 volt 2 Ah Li-ion accu en lader nu voor € 129,-

3. SMT 24 AE  accumulti-tool  
(Snoeizaag en Heggenschaar) incl. 24 volt 4AH Li-ion accu 
en lader nu voor € 239,- 

4. SAB 24 AE accubladblazer
inclusief 24 volt 2 Ah Li-ion accu en lader voor € 129,-

3

4
VARIABELE 

RIJSNELHEID



• slimmer energiebeheer

• nog meer vermogen

• meer capaciteit

De revolutionaire grasmaaier met twee 48V Li-Ion accu’s 
voor evenveel vermogen als een benzinemaaier. Zonder 
elektrisch snoer voor wendbaarheid en vrijheid. Kies voor 
opvangen, mulchen of achteraan uitwerpen van het gras. Dit 
model met achterwielaandrijving is uitgerust met een handige 
snelheidsregelaar. Er is al een accumaaier met twee accu’s en 
41 cm maaibreedte vanaf 
 

Combi 50 SQ D AE

€   99,- € 49,-

€ 149,-

SBT 520AE 
Losse accu
48 Volt, 2,0 Ah

SCG 515AE 
Standaard acculader
48 Volt, 1.5 A

SBT 540AE 
Losse accu
48 Volt, 4,0 Ah

SHT 500 AE Haagschaar

SGT 500 AE Trimmer

Deze accuhaagschaar heeft een snoeilengte van 51 cm en dubbelzijdige, 
lasergesneden messen voor een snel en net resultaat. 
Dankzij de krachtige, batterijaangedreven motor van 420 W kunt u met de 
2 Ah accu tot wel 50 minuten snoeien. 
De achterhendel is draaibaar, zodat je steeds met een aangename houding 
kunt werken. 
Nu speciale setprijs van € 287,- voor   

Handige accutrimmer met verstelbare 
steel en maaikop met dubbele draad. Met 
geleidingswiel voor een perfecte afwerking van 
de kanten van het gazon. Nu voor een speciale 
setprijs met 2 Ah accu en oplader inbegrepen. 
Van € 287,- voor   

De STIGA accumulti-tool is geschikt voor veilig snoeien van hoge 
hagen en boomtakken. Dankzij de verlengsteel kun je tot wel 3,5 
meter hoog snoeien. De haagschaar heeft een werktijd van 40 
minuten met één acculading. U krijgt twee machines voor de prijs 
van één. Nu speciale setprijs met multitool, accu van 2 Ah en 
oplader: van € 388,- nu voor

€ 649,-

€ 239,-

€ 339,-

De revolutie in de wereld van tuinmachines. In de STIGA 500 Serie is de krachtige 48V 
accu van uw grasmaaier ook compatibel met de vele andere tuinmachines. 

VARIABELE 
RIJSNELHEID

2 accu’s en 1 oplader 
inbegrepen in de prijs

Dual Power
€ 99,-

SMT 500 AE
Multitool 

Prijs is inclusief 2Ah 
accu en oplader€ 239,-

SFC 530AE 
Snelle acculader
48 Volt, 3.0 A



Autoclip M serie, 
de compacte en lichtgewicht krachtpatser 
voor de kleinere tuin tot 750 m2

De STIGA Autoclip M 
Series is een reeks 
compacte en lichte 
robotmaaiers om gazon 
van kleinere tuinen tot 
750 m2 op de meest 
eenvoudige manier perfect 
te onderhouden. Gebouwd 

met oog voor flexibiliteit, want met deze robotmaaiers 
kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen de manuele of 
automatische modus.

Makkelijk te installeren, alles wat u nodig hebt voor de 
installatie is inbegrepen: laadstation, begrenzingsdraad, 
bevestigingspinnen, connectoren en een praktische 
installatiegids. Makkelijk te gebruiken, programmeren en 
bedienen. Kies voor de manuele modus, druk op de START 
knop en de robot is klaar om te maaien.
Of download gratis de STIGA Autoclip Remote App, maak 
verbinding via Bluetooth en programmeer in de automatische 
modus de werksessies van de Autoclip M Series robot met uw 
smartphone of tablet.

Autoclip 200, licht en compact. 
Voor de tuin tot 2.000 m2 . Communiceert via 
Bluetooth met uw Autoclip

De Autoclip 200 Series 
is een reeks compacte 
en lichte robotmaaiers, 
ontwikkeld om tuinieren 
makkelijker te maken. 
Uitgerust met superieure 
batterijcapaciteit om 
onafhankelijk en efficiënt 
te werken op oppervlakken 
tot 2000 m2. Zo heeft 

u de tuin vaker vrij om er gezellig in te vertoeven. Dankzij de 
Bluetooth verbinding kunt u via de Autoclip Remote App deze 
robot controleren en besturen. Dus laat een Autoclip het harde 
werk doen en geniet van extra vrije tijd en steeds een tuin op 
zijn best.

Autoclip 500, voor de tuin 
tot 5.000 m2. Bepaal zelf via GPS* waar 
en wanneer uw gazon gemaaid wordt.

Robotgemak is er al vanaf € 899,-

De Autoclip 500 robotmaaiers 
zijn gemaakt om te presteren 
en blijven presteren. Geschikt 
voor grote oppervlakken van 
2000 tot 5000 m2,ondermeer 
dankzij de krachtige Li-
Ion accu, de zuinige 
inductiemotoren, slimme 
virtuele verdeling van het 

gazon via GPS en de grotere wielen met extra gripprofiel voor 
uitstekende prestaties op hellend terrein. Met de touchscreen 
display kunt u makkelijk de instellingen controleren en 
aanpassen en met de Bluetooth technologie krijgt u nog veel 
meer mogelijkheden via smartphone of tablet. Daarnaast kunt 
u dankzij de geavanceerde GPS Connect module (*op Autoclip 
530 & 550 SG) de werking van de robot controleren en sturen 
vanop afstand via de Autoclip Remote App, ongeacht waar u 
zich bevindt. Eveneens kunnen zones waar de robot niet hoeft te 
maaien, worden uitgesloten van de maaisessie dankzij de Zone 
Cut Optimization.
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Dat is handig! Eén machine met 5 
mogelijkheden. Voor tuinieren in elk seizoen 
de juiste machine. Trimmer voor kanten 
maaien, bosmaaier voor hoog gras en 
onkruid, haagschaar voor hagen, snoeizaag 
voor boomtakken en een verlengsteel op om 
hoogte te werken zonder ladder. De 2-takt 
benzinemotor biedt 25,4 cc. Een handige 
draagriem is inbegrepen. 

SMT 226 Multi-Tool 
2-takt 

Graskanten trimmen, 
hoge hagen knippen, 
snoeien op hoogte, 
onkruid maaien 
allemaal met 
één machine.

€ 000,-

Hogedrukreinigers
Een STIGA hogedrukreiniger heeft vele 
toepassingen. Dankzij het degelijke en 
compacte ontwerp gemakkelijk op te bergen. 
Kijk op de website en ontdek het uitgebreide 
aanbod aan accessoires voor elke 
schoonmaakklus. Je vindt er 
ook meer info over de 
diverse hogedrukreinigers.  

HPS 110 
110 bar - 390 l/u HPS 235R 

135 bar - 440 l/u HPS 345R 
145 bar - 450 l/u 

HPS 550R 
150 bar - 520 l/u 

HPS 650RG 
150 bar - 550 l/u 

€ 99,-

€ 179,- € 299,- € 449,- € 499,-

€ 279,-



Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/01/2020 t/m 1/10/2020 en inclusief 21% BTW. 
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

Stiga werd in 1934 opgericht in Zweden en heeft 
meer dan 85 jaar ervaring met vernieuwende 
producten voor de consument. Ons doel was en is 
nog steeds, u meer te laten genieten van alles in en 
rond de tuin. 
 
De producten van Stiga zijn ons vlaggenschip met 
de langste geschiedenis en traditie. Innovatie is 
voor Stiga altijd een prioriteit geweest. Wij waren de 
pioniers in de knikbesturing, 4WD en natuurlijk de 
Multiclip mulchtechnologie. Zowel de loopmaaiers, 
frontmaaiers, tuintraktoren als robotmaaiers blijven 
constant evolueren om met alle comfort de beste 
prestaties te leveren. De Park frontmaaiers met Quick 
Flip, de Twinclip en Dual Power loopmaaiers en 
Autoclip robotmaaiers zijn revolutionaire producten 
met exclusieve eigenschappen.

Aandacht voor het milieu en het gebruiksgemak van 
de tuinier zijn uitermate belangrijk. Dat stopt niet 
bij gemotoriseerde machines met lage emissies en 
elektrisch aangedreven tuinmachines. Vooral de 24V 
en de Dual Power accumachines belichamen hier 
precies wat we bedoelen. Zo proberen we een betere 
aarde na te laten voor onze kinderen. En we blijven 
investeren in innovatie, want de tijd staat niet stil. Zo 
zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we u nu en 
later de beste tuinmachines blijven aanbieden.

Geniet van Zweedse kwaliteit en Italiaans design. 
Stiga heeft een belangrijke marktpositie in alle 
relevante Europese landen dankzij haar verschillende 
dochterondernemingen. 
 

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

Verticuteermachine SV 415 E Bosmaaier SBC 435 HS - 4-takt
Met deze STIGA SV 415 E kun je zowel 

het gazon verticuteren als de bodem 
beluchten. Aangedreven door een 1500 

W elektromotor en uitgerust met 
centrale knop om de werkdiepte 

aan te passen. Standaard 
met opvangbak van 50 liter, 

verticuteeras met messen en 
beluchtingsas met veren. 

Van € 219,- voor 

€ 169,- € 459,-

Deze STIGA bosmaaier met vier-
takt Honda motor met 35 cc biedt 
veel kracht. Werkt stiller dan een 
2-taktmotor en met een betere 
verbranding voor minder uitstoot 
en een lager verbruik. Harnas, 
draadspoel en 3-tands maaimes 
inbegrepen. 

POWERED BY HONDA


