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YOUR GARDEN, YOUR LIFE

Naše motto

YOUR GARDEN, YOUR LIFE

Naším cílem je, abyste měli nejhezčí trávník ve svém
okolí a abyste si svůj čas strávený na Vaší krásné
zahradě co nejvíce užili!
STIGA působí na českém trhu více jak 20 let

Mimořádné ceny u 6 modelů!

STIGA je tradiční švédská značka, která vznikla
již v roce 1934. Výrobky nesoucí značku STIGA
se vždy vyznačovaly technickou dokonalostí,
jedinečností, technologickou vyspělostí
a moderním nordickým designem.

Letos jsme připravili pro naše zákazníky speciální
jarní akci. Vybrali jsme šest oblíbených modelů
a novinek a nabídli je za mimořádně snížené
ceny. Vybrané stroje jsou v tomto katalogu
označeny symbolem AKCE.

Vyberte si správnou sekačku, traktor, křovinořez,
drtič či něco jiného…
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Nejširší nabídka zahradní techniky
V tomto katalogu najdete 32 modelů elektrických a benzínových sekaček, 22 různých zahradních
traktorů a riderů a další obrovské množství strojů, které Vám usnadní a zpříjemní práci na Vaší
zahradě. Všechny jsou dlouhodobě vyzkoušené z hlediska funkčnosti a dosahovaných pracovních
výsledků. Vynikají dlouhou životností, spolehlivostí a maximální efektivitou. Dopřejte si švédskou
kvalitu za dobrou cenu! Všechny ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH.

AKCE
5letá záruka
Na všechny sekačky
a traktory poháněné
benzínovým motorem
poskytujeme v HOBBY
nasazení prodlouženou
záruku na 5 let. Ocelové
zinkované podvozky
mají 5letou antikorozní
garanci.
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Jarní AKCE 2019
Stroje v jarní akci 2019
za snížené ceny. Akce
je časově omezená
do 31. 5. 2019 nebo
do vyprodání zásob!

STIGA
CARE
Péče značky STIGA
Autorizovaní prodejci značky
STIGA jsou každoročně
proškolováni. Vámi vybraný
stroj Vám sestaví, vyzkouší,
naplní provozními kapalinami a připraví k provozu.

Po celou dobu životnosti
stroje budete mít zajištěn
záruční i pozáruční servis
a možnost koupě originálních náhradních dílů,
příslušenství a maziv.

4inOne
Sekačky označené tímto
symbolem jsou vybaveny
čtyřmi funkcemi (sběr do
koše, výhoz do boku nebo
dozadu a mulčování).

Novinky

Sekačky s elektrickým
startérem – stačí
stisknout tlačítko
a začít sekat

NOVINKA

více na straně 7

Oblíbené traktory
se záběry 84 a 98 cm
mají nový design
a technická vylepšení

NOVINKA

více na straně 19
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Sekačky elektrické a ruční

Tichý chod a minimální údržba

COLLEC TOR 3 5 E

COLLEC TOR 3 9 E

RUČNÍ VŘETENOVÁ SEK AČK A SCM 240 R

2 490 Kč

2 990 Kč

2 190 Kč

Základní a nejmenší model.
Má plastový podvozek se záběrem 33 cm,
motor o výkonu 1 000 W a sběrací koš 30 l.
Výšku sečení lze nastavit ve 3 stupních
v rozmezí 25–65 mm. Hmotnost je 7,5 kg.

Větší základní model s plastovým podvozkem
o záběru 37 cm. Má motor o výkonu 1 400 W
a sběrací koš 40 l. Výšku sečení lze nastavit
ve 3 stupních v rozmezí 25–65 mm.
Hmotnost je 8,7 kg.

Katalogové číslo: 297330068/ST1

Katalogové číslo: 297370068/ST1

Ideální pro nově založené trávníky, trávu
neseká, ale seřezává mezi dvěma ostřími.
Má záběr 40 cm, 5nožové vřeteno, 3 pozice
výšky sečení v rozmezí 25–60 mm a hmotnost
10,5 kg. Sběrací koš o objemu 18 l lze dokoupit
samostatně. Cena koše je 330 Kč.
Katalogové číslo: 290401208/S15

COMBI 40 E

COMBI 44 E

3 990 Kč

4 990 Kč

Malá, lehká a tichá sekačka s centrálním
nastavením výšky sečení: 6 pozic v rozmezí
25–75 mm. Má záběr 38 cm, motor o výkonu
1 600 W, dvojitou měkčenou rukojeť, výbornou
kvalitu sečení díky zpřevodování rychlosti
nože, koš 40 l. Může sbírat do koše i mulčovat.
Mulčovací vložka je ke stroji ZDARMA.

Výkonná elektrická sekačka se záběrem 42 cm
a motorem o výkonu 1 800 W. Má centrální
nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí
25 –75 mm, sběrací koš 50 l s průhledem
a výbornou kvalitu sečení díky zpřevodování
rychlosti nože.
Mulčovací vložka je ke stroji ZDARMA.

Katalogové číslo: 294380068/ST1

Katalogové číslo: 294420068/ST1

COMBI 48 E

COMBI 48 ES

SEK AČK A – HR AČK A

6 490 Kč

8 590 Kč

450 Kč

Výkonná elektrická sekačka s ocelovým
podvozkem se záběrem 48 cm a motorem
1 600 W. Má centrální nastavení výšky sečení
v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm, sběrací koš
60 l a velká kola uložená v kuličkových ložiskách.
Mulčovací vložka je ke stroji ZDARMA.

Výkonná elektrická sekačka s vlastním pojezdem, ocelovým podvozkem se záběrem 48 cm
a motorem 1 800 W. Má centrální nastavení
výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm,
sběrací koš 60 l a velká kola uložená v kuličkových ložiskách. Mulčovací vložka je ke
stroji ZDARMA.

Plastová sekačka pro děti od 18 měsíců.
Ve sběracím koši se při jízdě míchají kousky
zeleného plastu, což imituje sekání trávy
a její sběr.

Katalogové číslo: 295487068/S14

Katalogové číslo: 295487078/S14
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Výborné výsledky sečení
U sekaček Combi 40 E a Combi 44 E je mezi
elektromotorem a hřídelí nože řemenový převod.
Tím je docíleno vyššího kroutícího momentu
na noži. Obě sekačky proto dosahují výborných
sekacích výsledků.

Katalogové číslo: 2G1100000/ST1

Nepotřebují přívodní kabel

SLM 36 4 8 AE

SLM 4 0 4 8 AE

8 690 Kč

11 990 Kč

Lehká bateriová sekačka na menší plochy
má plastový podvozek se záběrem 34 cm,
motor 48 V a Li-on baterii 2,5 Ah. Má centrální
nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí
25–75 mm a sběrací koš 35 l s průhledem.

Bateriová sekačka má plastový podvozek se
záběrem 38 cm, motor 48 V a Li-on baterii 5 Ah.
Má centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic
v rozmezí 25 –75 mm, sběrací koš 40 l
s průhledem a velká zadní kola 250 mm.

Katalogové číslo: 294345068/ST1

Katalogové číslo: 294385068/ST1

Se zvýšeným výkonem
Plotostřih
SHT 500 AE
1 baterie x 2 Ah

Bateriové sekačky 48 V

48 V PROGRAM
Sekačky SLM 3648 AE a SLM 4048 AE jsou
součástí 48V bateriového programu, do kterého
patří plotové nůžky, křovinořez, foukač listí,
pila a multi-tool. Baterii lze snadno vyjmout
ze sekačky a vsunout do jiného stroje.

Všechny bateriové sekačky již obsahují
v balení nabíječku, baterii a mulčovací
vložku! Více informací o všech strojích
najdete na straně 14.

Bateriové sekačky ŘADY 500

Foukač
SAB 500 AE
1 baterie x 4 Ah

ŘADA 500
Je úplně nově vyvinutý unikátní inteligentní
bateriový systém. Více informací o programu
najdete na straně 15.

Všechny bateriové sekačky již obsahují
v balení nabíječku, baterii a mulčovací
vložku! Více informací o všech strojích
najdete na straně 15.

Vyžínač
SGT 500 AE
1 baterie x 2 Ah

Digitální displej
Ukazuje aktuální stav nabití baterií v %. Vedle
displeje je ovladač, který umožňuje plynule
měnit pojezdovou rychlost a tlačítko zapnutí
ekonomického režimu (Eco-Mode). Jeho
použitím lze snížit otáčky motoru a prodloužit
dobu sekání až o 15 %.
Křovinořez
SBC 500 AE
1 baterie x 4 Ah

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

COMBI 50 SQ DAE

COMBI 55 SQ DAE

18 990 Kč

25 990 Kč

Nová výkonná bateriová sekačka má ocelový
podvozek se záběrem 48 cm a dvě Li-on baterie
4 Ah. Má centrální nastavení výšky sečení
v 5 polohách v rozmezí 25–65 mm, sběrací koš
70 l s ukazatelem naplnění a velká kola uložená
v kuličkových ložiskách. Má vlastní pojezd
s plynule měnitelnou rychlostí a ergonomickou
rukojeť s displejem. Posekanou trávu umí sbírat
do koše, vyhazovat do boku i dozadu a mulčovat.
Je vhodná na zahrady do 650 m2.

Nová nejvýkonnější bateriová sekačka s ocelovým podvozkem se záběrem 53 cm a vlastním
pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí.
Obsahuje 4 Li-on baterie 5 Ah. Provozní údaje
jsou zobrazeny na displeji. Má centrální nastavení
výšky sečení v 5 polohách v rozmezí 25–80 mm,
sběrací koš 70 l s ukazatelem naplnění, velká kola
uložená v kuličkových ložiskách. Posekanou trávu
umí sbírat do koše, vyhazovat do boku i dozadu
a mulčovat. Je vhodná na zahrady do 1 500 m2.

Katalogové číslo: 294506878/ST1

Katalogové číslo: 294556878/ST1

BATERIE
60 V

COMBI 48 SQ MAE

15 990 Kč
Nová bateriová sekačka s ocelovým podvozkem
se záběrem 46 cm, 60 V Li-on baterií 4 Ah
a vlastním pojezdem s nastavitelnou rychlostí.
Má centrální nastavení výšky sečení v 5 polohách v rozmezí 25–80 mm, sběrací koš 60 l
s ukazatelem naplnění a velká kola uložená
v kuličkových ložiskách. Posekanou trávu umí
sbírat do koše, vyhazovat do boku i dozadu
a mulčovat. Je vhodná na zahrady do 450 m2.
Katalogové číslo: 295486868/ST1
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Benzínové sekačky

O

129 Kč

COLLECTOR 46 B

COLLECTOR 46 S B

COMBI 48 SQ B

5 990 Kč

6 990 Kč

8 990 Kč

Malá a lehká benzínová sekačka s jednoduchou
obsluhou. Má záběr 45 cm, motor Briggs
& Stratton o max. výkonu 3,5 HP, centrální
nastavení výšky sečení: 5 pozic v rozmezí
30 –67 mm, sběrací koš 55 l, ložiska
v kolech. Hmotnost je 25,5 kg.

Výborná benzínová sekačka s jednoduchou
obsluhou a vlastním pojezdem. Má záběr
45 cm, motor Briggs & Stratton o max. výkonu
3,5 HP, centrální nastavení výšky sečení:
5 pozic v rozmezí 30–67 mm, sběrací koš
55 l, ložiska v kolech. Hmotnost je 27,7 kg.

Katalogové číslo: 299174628/S14

Katalogové číslo: 299274628/S14

Oblíbená sekačka s novým ocelovým
podvozkem se záběrem 48 cm, velkými koly
uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním
pojezdem a čtyřmi technologiemi sečení.
Je poháněna motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 4 HP, má centrální nastavení
výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm
a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění.
Katalogové číslo: 2L0486828/ST1

NOVINKA

COMBI 48 SQ H

COMBI 50 SVQ B

COMBI 50 SVQ H

10 490 Kč

11 990 Kč

12 990 Kč

Sekačka s novým ocelovým podvozkem
se záběrem 48 cm, velkými koly uloženými
v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem
a čtyřmi technologiemi sečení. Je poháněna
motorem Honda o max. výkonu 5 HP, má
centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích
v rozmezí 22–80 mm a sběrací koš 60 l
s ukazatelem naplnění.

Univerzální sekačka s vlastním pojezdem
s plynule měnitelnou rychlostí, velkými zadními
koly, se záběrem 50 cm. Je poháněna motorem
Briggs & Stratton o max. výkonu 5 HP, má
centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích
v rozmezí 25–65 mm a sběrací koš 70 l.

Univerzální, výkonná sekačka s motorem
Honda o max. výkonu 5 HP, vlastním pojezdem
s plynule měnitelnou rychlostí, velkými zadními
koly a záběrem 50 cm. Má centrální nastavení
výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–65 mm
a sběrací koš 70 l.

Katalogové číslo: 294503828/ST1

Katalogové číslo: 294503838/ST1

COMBI 55 SVQ B

COMBI 55 SVQ H

Katalogové číslo: 2L0486838/ST1

13 990 Kč
COMBI 53 SQ B

10 990 Kč
Sekačka s novým ocelovým podvozkem
se záběrem 53 cm, velkými koly uloženými
v kuličkových ložiskách a vlastním pojezdem.
Je poháněna motorem Briggs & Stratton o max.
výkonu 4,5 HP, má centrální nastavení výšky
sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–90 mm
a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění.
Katalogové číslo: 295536828/S17
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14 990 Kč

Výkonná, univerzální sekačka pro středně
velké a větší zahrady s velkými koly, vlastním
pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí,
záběrem 55 cm a motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 6 HP. Má centrální nastavení
výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm
a sběrací koš 70 l.

Výkonná, univerzální sekačka pro středně
velké a větší zahrady s velkými koly, vlastním
pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí,
záběrem 55 cm a motorem Honda o max.
výkonu 5,5 HP. Má centrální nastavení výšky
sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm
a sběrací koš 70 l.

Katalogové číslo: 294557828/ST1

Katalogové číslo: 294557838/ST1

Sekačky označené písmenem Q umožňují střídat 4 technologie
sečení (sběr do koše, výhoz dozadu a do boku a mulčování).
U všech sekaček řady COMBI je mulčovací vložka ZDARMA.

Stiskni a sekej

AKCE

AKCE

NOVINKA

NOVINKA

COMBI 48 SEQ B

10 990 Kč

Sekačky s elektrickým startérem

COMBI 53 SEQ B

(základní cena 13 490 Kč)

13 490 Kč

(základní cena 14 990 Kč)

Nová sekačka s elektrickým startérem,
ocelovým podvozkem se záběrem 48 cm,
velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách,
vlastním pojezdem a čtyřmi technologiemi
sečení. Je poháněna motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 4,5 HP, má centrální nastavení
výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm
a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění.

Sekačka s novým ocelovým podvozkem se
záběrem 53 cm, elektrickým startérem, velkými
koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním
pojezdem a čtyřmi technologiemi sečení.
Je poháněna motorem Briggs & Stratton o max.
výkonu 5 HP, má centrální nastavení výšky
sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–90 mm
a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění.

Katalogové číslo: 2L0486528/ST1

Katalogové číslo: 295536528/ST1

COMBI 55 SVEQ B

TWINCLIP 55 SVEQ B

17 990 Kč

Komfor tní
star tování

INSTART – elektrický startér
Systém INSTART umožňuje jednoduché
nastartování pouhým stiskem tlačítka.

21 990 Kč

Výkonná sekačka na středně velké a větší
zahrady vybavená elektrickým startérem
(systém INSTART) má podvozek se záběrem
53 cm, vlastní pojezd s měnitelnou rychlostí
a motor Briggs & Stratton o max. výkonu
5,5 HP. Umožňuje střídat 4 technologie sečení
trávy (sběr do koše, výhoz do boku a dozadu
a mulčování). Má centrální nastavení výšky
sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm
a sběrací koš 70 l.

Moderní sekačka, která má všechny výhody řady
Twinclip. Navíc má elektrický startér (systém
INSTART) a měnitelnou pojezdovou rychlost.
Je vybavena motorem Briggs & Stratton o max.
výkonu 6 HP. Podvozek s antikorozní ochranou
má záběr 55 cm. Sekačka má centrální nastavení
výšky sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm
a sběrací koš 70 l.
Katalogové číslo: 294563528/ST1

Katalogové číslo: 294557528/ST2

S hliníkovým podvozkem a mulčovací

Benzínové sekačky

TURBO POWER 53 S B

MULTICLIP 47 SQ B

MULTICLIP PRO 53 SVX B

15 590 Kč

10 290 Kč

21 990 Kč

Výborná sekačka pro náročnější uživatele
určená pro větší plochy se záběrem 53 cm.
Je vybavena motorem Briggs & Stratton o max.
výkonu 5,5 HP. Má centrální nastavení výšky
sečení: 7 pozic v rozmezí 30 –80 mm, sběrací
koš o objemu 70 l.

Mulčovací sekačka s ocelovým podvozkem
a vlastním pohonem předních kol. Záběr je
47 cm, výška sečení je centrálně nastavitelná
v 5 pozicích v rozmezí 31–80 mm. Přerostlou
trávu je možné vyhazovat do boku. Je vybavena
motorem Briggs & Stratton o max. výkonu 4 HP.

Profesionální mulčovací sekačka s hliníkovým
podvozkem s vlastním pohonem předních kol
s plynule měnitelnou rychlostí. Záběr je 51 cm,
Briggs & Stratton o max. výkonu 6 HP s antivibračním uložením. Výška sečení: 5 pozic
v rozmezí 30 –65 mm.

Katalogové číslo: 292166028/ST1

Katalogové číslo: 298472828/ST1

Katalogové číslo: 293533028/ST1
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Benzínové sekačky – TWINCLIP

Pro nejnáročnější uživatele

Dvojitý nůž TWINCLIP
Exklusivní, patentovaný nůž s dvojitým ostřím
v kombinaci s provedením podvozku zajišťuje
dokonalé posečení a sběr trávy u všech
sekaček Twinclip.

TWINCLIP 50 SQ B

TWINCLIP 50 SQ H

16 990 Kč

18 990 Kč

Moderní sekačka s mnohostranným použitím
pro středně velké zahrady. Je vybavena
motorem Briggs & Stratton o max. výkonu
5 HP, dvojitým nožem pro lepší sečení a sběr,
podvozkem s antikorozní ochranou se záběrem
50 cm, vlastním pojezdem a velkými koly pro
lepší průjezdnost. Má centrální nastavení výšky
sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm
a sběrací koš 70 l.

Moderní sekačka pro středně velké zahrady.
Je vybavena motorem Honda o max. výkonu
5 HP, dvojitým nožem pro lepší sečení a sběr,
podvozkem s antikorozní ochranou se záběrem
50 cm a vlastním pojezdem. Má velká kola pro
lepší průjezdnost, centrální nastavení výšky
sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm
a sběrací koš 70 l.
Katalogové číslo: 294512838/ST1

Katalogové číslo: 294512828/ST1

Antivibrace
Všechny modely sekaček Twinclip mají motory
uložené na antivibrační desce. Vibrace přenášené
na rukojeť jsou tak minimální.

TWINCLIP 55 SQ B

TWINCLIP 55 SV H

19 990 Kč

24 990 Kč

Moderní sekačka pro větší zahrady. Je vybavena motorem
Briggs & Stratton o max. výkonu 5,5 HP, dvojitým nožem pro lepší
sečení a sběr, podvozkem s antikorozní ochranou se záběrem 55 cm,
vlastním pojezdem a velkými koly pro lepší průjezdnost. Má centrální
nastavení výšky sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm a sběrací koš 70 l.

Moderní sekačka pro nejnáročnější uživatele. Vyniká robustní
konstrukcí, dvojitým nožem pro lepší sečení a sběr, a hliníkovými
koly. Je vybavena motorem Honda o max. výkonu 6 HP uloženým na
antivibrační desce. Má podvozek s antikorozní ochranou se záběrem
55 cm, pojezd s měnitelnou rychlostí, velká kola, sběrací koš 70 l
a centrálně nastavitelnou výšku sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm.

Katalogové číslo: 294562828/ST1

Katalogové číslo: 294563038/ST1

Sběrací koš
Sběrací koš lze u všech sekaček řady Twinclip
vyjmout i zasunout jednou rukou. Koš má navíc
signalizaci naplnění.
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Sklopná rukojeť
Jednoduchým zmáčknutím páček lze celou
rukojeť sklopit a sekačku postavit.

Skladování
Při zimním skladování lze prázdnou sekačku
postavit tak, že zabere minimum prostoru
ve Vaší garáži.

K dotvoření detailů

Strunové sekačky

Dělitelná hřídel – stroj
zabere po rozložení
málo místa.

Li-ion baterie má ochranu
proti přetížení i přebití.

SGT 6 0 0

SGT 10 0 0 J

SGT 24 AE – BATERIOVÝ 24 V

1 490 Kč

2 290 Kč

3 990 Kč

Univerzální lehká elektrická strunová sekačka
s teleskopicky nastavitelnou délkou rukojeti
podle výšky postavy obsluhy. Sekací hlava
má nastavitelný úhel sečení a lze ji otočit pro
zařezávání okrajů trávníku. Motor má výkon
600 W, pracovní záběr je 30 cm. Délka struny se
nastavuje poloautomaticky. Hmotnost je 2,7 kg.

Velmi výkonná elektrická strunová sekačka
se záběrem 38 cm. Nahoře umístěný motor
s výkonem 1 000 W dovoluje stroj použít k vyžínání
s většími nároky i k sekání na menších nebo
šikmých plochách. Délka struny se nastavuje
poloautomaticky systémem Tap & Go (klepněte
lehce při práci vyžínací hlavou o trávník a struna
se sama vysune). Hřídel stroje je dělitelná pro
snadný transport a skladování. Hmotnost je 4,6 kg.
Jednoduchý závěsný popruh je součástí stroje.

Lehká bateriová strunová sekačka s 24V Li-ion
baterií vydrží cca 25 minut práce. Baterie má
kapacitu 4 Ah. Hřídel je dělitelná pro snadný
transport. Strunová hlava má automatické
vysouvání struny a záběr 25 –30 cm. Hmotnost
je 3,3 kg. Baterie i nabíječka jsou součástí stroje.

Katalogové číslo: 252060002/14

Katalogové číslo: 271301321/S17

Katalogové číslo: 291850102/14

SGT 2 26 J

3 490 Kč
Benzínový vyžínač s nízkou hmotností a děleným hřídelem. Výkon motoru je 1,0 HP, záběr
je 38 cm, má poloautomatické nastavování
délky struny. Hmotnost vyžínače je 5,8 kg.

Plotostřih pro SGT 226 J

Pilový nástavec pro SGT 226 J

1 990 Kč

1 990 Kč

S použitím výměnného nástavce získáte
plotostřih s délkou lišty 40 cm. Ustřihne
větve s maximálním průměrem do 25 mm.
Úhel nastavení je 180°.

Výměnný pilový nástavec má délku řezací lišty
25 cm.
Katalogové číslo: 232511810/15

Katalogové číslo: 232511710/15

Katalogové číslo: 287110102/ST1

Mnohostranné použití

Křovinořezy

SBC 232 D

SBC 2 42 D

SBC 2 52 D

3 990 Kč

4 490 Kč

4 990 Kč

Základní model křovinořezu s 2taktním motorem
o obsahu 32,6 ccm a výkonem 1,2 HP. Součástí
stroje jsou strunová hlava s poloautomatickým
vysouváním struny (Tap & Go) se záběrem
43 cm, trojzubec a dvojitý komfortní závěsný
popruh. Hmotnost je 7,8 kg.

Oblíbený model s 2taktním motorem
o obsahu 42,7 ccm a výkonem 1,7 HP.
Má dvojitou rukojeť. Součástí stroje jsou
strunová hlava Tap & Go se záběrem
45 cm, trojzubec a dvojitý komfortní
závěsný popruh. Hmotnost je 8,2 kg.

Výkonný model s 2taktním motorem o obsahu
51,7 ccm a výkonem 2,1 HP. Má dvojitou
rukojeť. Součástí stroje jsou strunová hlava
Tap & Go se záběrem 45 cm, trojzubec a dvojitý
komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 8,3 kg.

Katalogové číslo: 287221002/17

Katalogové číslo: 287321002/17

Katalogové číslo: 287421002/17
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Křovinořezy

NOVINKA

NOVINKA

SBC 6 46 DX

SBC 656 DX

9 990 Kč

SBC 4 3 5 HD – HONDA

10 990 Kč

Nový výkonný křovinořez s dvoutaktním
motorem o obsahu 44,8 ccm a výkonem 2,0 HP.
Motor vyniká prodlouženou životností a má
elektronické řízení pro snadný start. Má dvojitou
rukojeť s antivibračním systémem a hmotnost
8,2 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava se
záběrem 45 cm a snadno vyměnitelnou strunou,
ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný
popruh.

Nový křovinořez pro náročné uživatele vybavený
výkonným dvoutaktním motorem o obsahu
52,8 ccm a výkonem 2,3 HP. Motor vyniká
prodlouženou životností a má elektronické
řízení pro snadný start. Má dvojitou rukojeť
s antivibračním systémem a hmotnost 8,8 kg.
Součástí stroje jsou strunová hlava se záběrem
45 cm a snadno vyměnitelnou strunou, ocelový
trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh.

Katalogové číslo: 283422008/ST1

Katalogové číslo: 283522008/ST1

10 990 Kč
Spolehlivý a zároveň nejprodávanější křovinořez
s výkonnějším 4taktním motorem Honda o obsahu
35 ccm, který rovněž vyniká tichým chodem,
malou spotřebou a snadným startem. Součástí
stroje jsou strunová hlava Tap & Go se záběrem
43 cm, ocelový trojzubec a dvojitý závěsný
popruh. Hmotnost je 9,6 kg.
Katalogové číslo: 281341002/14

Příslušenství

Olej STIGA 2T
do paliva

Olej STIGA 0,1 l
do paliva

239 Kč

50 Kč

v praktickém balení
s odměrkou - 1 l

Ocelový
trojzubec

Strunová
sekací hlava

Ocelový
čtyřzubec

Pilový
kotouč

Dvojitý
závěsný
popruh

Dvojitý
komfortní
závěsný
popruh

Ceník strun (vč. DPH)
Struna kulatá
Struna hvězda
Struna hvězda
Struna hvězda
Struna hvězda

Rozměry (m) Cena (Kč)
1,6 × 15
89
2,0 × 15
92
2,4 × 15
108
2,7 × 15
120
3,0 × 15
133

Řetězové pily

Plně bezpečné

SE 1 81 4Q

SE 2 216Q

SE V 2 416Q

2 490 Kč

3 490 Kč

3 890 Kč

Základní model elektrické řetězové pily s motorem
o výkonu 1 800 W. Lišta má délku 35 cm, řetěz
je mazán automaticky a lze jej napnout bez
použití nářadí. Hmotnost je 4,3 kg.

Výkonnější elektrická pila s motorem 2 200 W
a moderním designem. Délka lišty je 40 cm,
řetěz je mazán automaticky a lze jej snadno
napnout bez nutnosti použít nářadí. Má ochranu
proti přetížení a hmotnost 4,8 kg.

Přímá elektrická pila s výkonným motorem
2 400 W, délkou lišty 40 cm, automatickým
mazáním řetězu s napínáním bez nutnosti
použít nářadí. Je vhodná například pro
tesařské práce. Hmotnost je 4,6 kg.

Katalogové číslo: 292716162/14

Katalogové číslo: 292816182/14

Katalogové číslo: 292714122/14
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Řetězové pily

SP 375

SP 4 0 5

SPR 255

2 990 Kč

3 990 Kč

3 990 Kč

Základní model benzínové řetězové pily
s motorem o obsahu 37,2 ccm a výkonem
1,8 HP. Má automatické mazání řetězu.
Délka lišty je 35 cm a hmotnost 4,6 kg.

Benzínová pila pro běžné zahradní použití
s motorem o obsahu 40,1 ccm a výkonem 2,3 HP.
Má automatické mazání řetězu. Délka lišty je
40 cm a hmotnost 4,7 kg.

Jednoruční benzínová pila s motorem o obsahu
25,4 ccm a výkonem 1,2 HP. Délka lišty je 25 cm
a hmotnost 3,6 kg.

Katalogové číslo: 203714002/11

Katalogové číslo: 204016002/11

SP 426

Katalogové číslo: 202510002/14

SP 526

5 990 Kč

6 990 Kč

Benzínová pila úplně nové konstrukce vyniká snadnou obsluhou, zvýšenou
bezpečností, nízkou hmotností a malými vibracemi. Tělo pily je z hořčíkové
slitiny, motor má obsah 42,4 ccm a výkon 2,5 HP. Délka lišty je 40 cm
a hmotnost 5,8 kg.

Nejvýkonnější pila v sortimentu má motor o obsahu 52 ccm a výkonu 3 HP.
Tělo pily je z hořčíkové slitiny, délka lišty je 45 cm a hmotnost 6,4 kg.
Katalogové číslo: 240521802/S17

Katalogové číslo: 240421602/S17

Pro čistou a zdravou zahradu

Drtiče zahradního odpadu

Materiál je drcen
mezi pomaluběžným
ozubeným kolem
a přítlačnou
deskou.

Větve jsou postupně
odkrajovány dvěma
noži umístěnými
na rotujícím talíři
s vysokými
otáčkami.

Bio Ma ster 2 2 0 0

Bio Silent 2 5 0 0

3 290 Kč

4 990 Kč

Vysokoobrátkový drtič s dvěma noži s oboustranným ostřím. Je vybaven
elektrickým motorem o výkonu 2 200 W. Zpracuje větve do maximálního
průměru 40 mm. Textilní koš o obsahu 50 l je součástí výrobku.
Hmotnost je 15 kg.

Extrémně tichý a výkonný drtič s motorem o výkonu 2 500 W zvládne
čerstvě pořezané větve o maximálním průměru 40 mm. Větve si sám
podává a drtí je mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou
deskou. Vzdálenost přítlačné desky od zubů lze snadno měnit za chodu
stroje. Drtič má ochranu proti přetížení a možnost zpětného chodu
pro uvolnění pracovní komory. Plastový sběrací koš o obsahu 60 l
usnadňuje transport drti. Hmotnost je 28,5 kg.

Katalogové číslo: 290000222/ST1

Katalogové číslo: 290001252/14
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Plotové nůžky

Pro okrasné keře a dřeviny

SHT 5 0 0

SHT 6 0 0

SHT 700

1 790 Kč

2 290 Kč

3 990 Kč

Základní model plotových nůžek s délkou lišty
45 cm a motorem o výkonu 500 W. Zvládne větve
do průměru 15 mm. Měkčená rukojeť je úhlově
nastavitelná v 5 pozicích. Hmotnost nůžek je 3,3 kg.

Lehké elektrické plotové nůžky s motorem
o výkonu 600 W. Lišta má protiběžné tvrzené
nože a délku 55 cm. Zvládne větve do průměru
20 mm. Měkčená rukojeť je úhlově nastavitelná
v 5 pozicích. Hmotnost nůžek je 3,4 kg.

Výkonné elektrické plotové nůžky mají motor
o výkonu 700 W. Lišta má protiběžné tvrzené
nože a délku 67 cm. Maximální průměr střihaných větví je 29 mm. Rukojeť je úhlově nastavitelná ve třech pozicích. Hmotnost nůžek je 4,2 kg.

Katalogové číslo: 256060002/14

Katalogové číslo: 256070002/12

SHT 24 AE

SHP 60

SHT 675 K

3 990 Kč

4 290 Kč

7 790 Kč

Lehké bateriové nůžky s 24 V Li-on baterií vydrží
pracovat až 45 minut. Baterie má kapacitu 2 Ah.
Lišta s protiběžnými tvrzenými noži má délku
57 cm. Maximální průměr větví je 18 mm.
Rukojeť je otočně nastavitelná ve 3 polohách.
Hmotnost je 2,5 kg. Baterie i nabíječka jsou
součástí stroje.

Benzínové plotové nůžky s motorem o obsahu
25 ccm a výkonem 1,16 HP. Lišta s tvrzenými
noži má délku 61 cm a ustřihne větve do
průměru 28 mm. Nůžky mají antivibrační
systém a hmotnost 5,7 kg. Rukojeť je úhlově
nastavitelná v rozmezí 180°.

Výkonné benzínové plotové nůžky s motorem
Kawasaki o obsahu 22,5 ccm a výkonem 0,9 HP,
lišta s tvrzenými noži má délku 75 cm a ustřihne
větve do průměru 28 mm. Nůžky mají antivibrační
systém a hmotnost 5,9 kg. Rukojeť je úhlově
nastavitelná ve 3 pozicích v rozmezí 180°.

Katalogové číslo: 252961002/14

Katalogové číslo: 252375002/14

Katalogové číslo: 256050002/14

NOVINKA

Katalogové číslo: 273571121/ST1

NOVINKA

NOVINKA

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
S KOLEČKY PRO SGM 72 AE

SGM 72 AE

1 990 Kč

590 Kč

Nové víceúčelové nůžky jsou ideálním pomocníkem pro ruční dotváření detailů
na Vaší zahradě. Li-on baterie s kapacitou 2,5 Ah vydrží pracovat až 2 hodiny
a 20 minut. Doba dobíjení jsou 4 hodiny. Hmotnost mají 580 g. V balení jsou dva
adaptéry: plotové nůžky s délkou lišty 18 cm a travní nůžky se záběrem 8 cm.

K ručním nůžkám SGM 72 AE
lze doplnit teleskopicky nastavitelnou
rukojeť s kolečky.
Katalogové číslo: 232521021/ST1

Katalogové číslo: 253007231/ST1

Vysavače/foukače

Naložte s listím snadno a rychle
Souprava sběracího
vaku a nasávacích
hubic je součástí
balení stroje.

SBL 26 0 0

SBL 327 V

1 990 Kč

4 890 Kč

Lehký elektrický foukač/vysavač listí s motorem o výkonu 2 600 W má ocelový
drticí nůž pro dokonalé plnění vaku. Rychlost vzduchu je plynule měnitelná
až do 330 km/h. Hmotnost je 3,3 kg (bez vaku). Součástí balení je navíc
jednoduchý závěs. Maximální množství podávaného vzduchu je 7 m3/min.

Zahradní foukač/vysavač s 2taktním benzínovým motorem o obsahu
27,6 ccm a výkonem 1,1 HP. Vak na vysávání a hubice jsou součástí balení.
Rychlost vzduchu je 72 m/s a hmotnost 4,8 kg. Ocelový drticí nůž sníží
objem sbíraného listí v poměru 10:1. Množství podávaného vzduchu
je 10,2 m3/min.

Katalogové číslo: 255260002/14

Katalogové číslo: 255127002/15
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Oba stroje jsou vybaveny
ocelovým drticím nožem.

Vysavače/foukače

SBP 375

9 490 Kč
Zádový foukač listí má výkonný benzínový motor o obsahu 75,6 ccm a výkonu 4,2 HP.
Maximální rychlost vzduchu je až 100 m/s a průměrné množství podávaného vzduchu
je 25 m3/min. Hmotnost foukače je 11,6 kg.
Katalogové číslo: 255175102/S17

Pro čistý, hustý a zelený trávník

Vertikutátory (provzdušňovače)

Součástí obou
elektrických
provzdušňovačů
je navíc válec
s pružinami, který
slouží především
k odmechování.

SV 21 3 E

SV 41 5 E

SVP 4 0 B

2 890 Kč

3 490 Kč

15 990 Kč

Lehký elektrický provzdušňovač je poháněný
motorem o výkonu 1 300 W. Má pracovní záběr
32 cm. Jednou pákou lze nastavit 4 pracovní
výšky (hloubky) od -9 mm do + 4 mm. Má dvojí
funkci – lze použít buď hřídel se 16 prořezávacími
ocelovými noži nebo válec se 36 pružinami.
Sběrací koš o obsahu 40 l je součástí stroje.
Hmotnost je 10,2 kg.

Lehký a snadno ovladatelný vertikutátor
(provzdušňovač) s elektrickým motorem
o výkonu 1 500 W. Má pracovní záběr 38 cm.
Pracovní výšku (hloubku) lze plynule nastavit
v rozmezí od -13 mm do +4,5 mm. Má dvojí
funkci – lze použít buď hřídel s 20 prořezávacími
ocelovými noži, nebo válec se 44 pružinami.
Plastový sběrací koš s obsahem 50 l je
součástí stroje. Hmotnost je 14,6 kg.

Robustní a výkonný vertikutátor (provzdušňovač
trávníku) je poháněn benzínovým motorem
Briggs & Stratton o výkonu 5,5 HP. Pracovní
záběr 32 prořezávacích nožů je 40 cm. Má
centrální nastavování hloubky záběru, kuličková
ložiska v kolech o průměru 180 mm, sběrací
koš o obsahu 50 l a hmotnost 37 kg.

Katalogové číslo: 290002132/14

Katalogové číslo: 211400122/ST1

Katalogové číslo: 290002152/14

Stroje s celoročním využitím

Motorové kartáče

2 490 Kč
RADLICE PRO SWS 600 G/SWS 800 G
Radlice má pracovní šířku 60/80 cm
a hmotnost 5/6 kg.
Katalogové číslo: 290602030/16
Katalogové číslo: 290802030/16

SWS 600 G

SWS 800 G

16 990 Kč

18 490 Kč

Motorový kartáč pro domácí použití je vybaven
motorem o obsahu 212 ccm a výkonu 5,8 HP.
Má pracovní záběr 60 cm, 6 rychlostí vpřed
a 2 vzad a hmotnost 65 kg. Kartáč o průměru
34,5 cm je úhlově nastavitelný ve třech pozicích.

Motorový kartáč je vybaven čtyřtaktním
benzínovým motorem o obsahu 212 ccm
a výkonu 5,8 HP. Má pracovní záběr 80 cm,
6 rychlostí vpřed a 2 zpět a hmotnost 70 kg.
Průměr kartáče je 34,5 cm. Kartáč lze
úhlově nastavit ve třech pozicích.

Katalogové číslo: 219602532/S17

2 490 Kč
SBĚRNÁ NÁDOBA PRO SWS 600 G/SWS 800 G
Sběrná nádoba má záběr 60/80 cm
a hmotnost 6/7 kg.
Katalogové číslo: 290602020/16
Katalogové číslo: 290802020/16

Katalogové číslo: 219802532/S17
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Bateriový program 48 V

Jedna baterie pro 6 strojů!

VÍCE
NA STR. 5

RYCHLONABÍJEČKA SFC 48 AE

1 990 Kč
BATERIE 5 AH SBT 5 0 4 8 AE

4 990 Kč
STIGA 48V PowerPack, ať už potřebujete posekat
trávník, zastřihnout živý plot, posekat ostružiní,
prořezat stromy, sfoukat trávu nebo listí
na zahradě. Hmotnost je 1,5 kg.
Katalogové číslo: 270485018/S15

BATERIE 2,5 AH 2548 AE

2 990 Kč

Je určena pro obě baterie SBT 5048 AE
i SBT 2548 AE. Doba nabíjení 2,5 Ah baterie
je 60 min., 5 Ah baterie je 115 min.
Katalogové číslo: 270480120/16

NABÍJEČKA SCG 48 AE

990 Kč
Určena pro obě baterie SBT 5048 AE i SBT 2548 AE.
Doba nabíjení 2,5 Ah je 120 min., 5 Ah je 240 min.

SLM 36 4 8 AE
SLM 4 0 4 8 AE
Obě sekačky SLM 3648 AE a SLM 4048 AE jsou
ideálním základem celého 48V bateriového
programu. Součástí jejich balení jsou
nabíječka SCG 48 AE a akumulátor
SBT 5048 AE.

Katalogové číslo: 270480028/S15

Lehčí lithiový akumulátor s hmotností 0,9 kg.
Katalogové číslo: 270482518/S15

PILA SC 48 AE

4 990 Kč
KŘOVINOŘEZ SBC 48 AE
PLOTOSTŘIH SHT 48 AE

2 490 Kč
Doporučená baterie je SBT 2548 AE. Na jedno
nabití pracuje až 25 minut. Otočná 180° rukojeť
umožňuje pohodlné vertikální i horizontální
střihání. Hmotnost je 2,7 kg.
Katalogové číslo: 273560008/S15

4 990 Kč
Doporučená baterie je SBT 5048 AE. Stroj je
vybaven bezuhlíkovým indukčním motorem.
Na jedno nabití vydrží pracovat až 30 minut.
Je vybaven strunovou hlavou se záběrem
36 cm s poloautomatickým vysouváním,
ocelovým čtyřzubcem a jednoduchým
závěsným popruhem. Hmotnost je 4,7 kg.

Stačí připojit baterii SBT 5048 AE a řezat. Bezuhlíkový indukční motor garantuje vyšší účinnost,
nízkou hlučnost a méně vibrací. Má automatické
mazání řetězu, délku lišty 35 cm a hmotnost 3 kg.
Na jedno nabití lze uskutečnit minimálně 80 řezů.
Katalogové číslo: 274141008/S15

Katalogové číslo: 272361008/S17

MULTI-TOOL SMT 48 AE

VYŽÍNAČ SGT 48 AE

4 990 Kč

2 490 Kč

Stroj je vybaven bezuhlíkovým indukčním motorem. Doporučená baterie je SBT 5048 AE. Má
plynule regulovatelnou rychlost vzduchu až do
83 m/s, na jedno nabití pracuje cca 20 minut.
Hmotnost je 2,4 kg. Sběrací koš je součástí stroje.

Multifunkční stroj pro řezání větví a střihání
plotů. Doporučená baterie je SBT 2548 AE.
Na jedno nabití pracuje až 30 minut. Délka
plotostřihu je 46 cm, délka vyvětvovací pilky
je 20 cm. Hmotnost je 2,5 kg (s plotostřihem)
a 2,3 kg (s pilou).

Doporučená baterie je SBT 5048 AE. Stroj je
vybaven bezuhlíkovým indukčním motorem.
Na jedno nabití vydrží pracovat až 30 minut.
Je vybaven strunovou hlavou se záběrem 36 cm
s poloautomatickým vysouváním a jednoduchým
závěsným popruhem. Hmotnost je 4,7 kg.

Katalogové číslo: 275011008/S15

Katalogové číslo: 277340008/S15

Katalogové číslo: 271300008/S17

VYSAVAČ/FOUKAČ SBV 48 AE

2 990 Kč

Bateriový program 80 V

Největší výkon
POPRUH 80 V

2 990 Kč
Přesunutím baterie do
popruhu zavěšeného
na ramenou odlehčíte
Vašim rukám.
Katalogové číslo: 270004088/S16

BATERIE 5 AH SBT 5080 AE

9 990 Kč
Lithiová baterie má hmotnost 2,5 kg.
Doba dobíjení je 75 min.

VYŽÍNAČ SBC 80 AE

Katalogové číslo: 270501088/S16

KŘOVINOŘEZ SBC 80 D AE

BATERIE 2,5 AH SBT 2580 AE

6 990 Kč

5 990 Kč

Lithiová baterie má hmotnost 1,5 kg.
Doba dobíjení je 40 min.

Křovinořez má dvojitou rukojeť, záběr 35–40 mm,
poloautomatické vysouvání struny, hmotnost
5 kg a vydrží pracovat cca 30 minut. Součástí
stroje je jednoduchý závěs.

Vyžínač (strunová sekačka) má záběr
35–40 mm, poloautomatické vysouvání
struny, dělitelnou hřídel pro lepší transport
a skladování, hmotnost 4,6 kg a vydrží
pracovat cca 30 minut. Součástí stroje
je jednoduchý závěs.

Katalogové číslo: 270251088/S16

Katalogové číslo: 272401088/S17

Katalogové číslo: 272400088/S17

5 490 Kč
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Nová generace výkonného bateriového systému

NOVINKA

BATERIE 2 AH SBT 520 AE

2 290 Kč

ŘADA 500
Je úplně nově vyvinutý
unikátní inteligentní bateriový
systém. Baterie obsažené
v sekačkách lze použít do
ručních výrobků, jako jsou
křovinořezy, vyžínače, foukače
a plotové nůžky. Baterie lze též
koupit samostatně jen k ručním
výrobkům.

Lithiová baterie s kapacitou 2 Ah má
hmotnost 0,9 kg. Doba dobíjení je 50 min.
Katalogové číslo: 278012008/ST1

BATERIE 4 AH SBT 540 AE

3 990 Kč

VÍCE
NA STR. 5

COMBI 5 0 SQ DAE
COMBI 5 5 SQ DAE
Sekačky Combi 50 SQ DAE a Combi 55 SQ DAE
jsou ideálním základem celého bateriového
programu řady 500.

NOVINKA

Lithiová baterie s kapacitou 5 Ah má hmotnost
1,4 kg. Doba dobíjení je 2 hod.
Katalogové číslo: 278015008/ST1

NOVINKA

NOVINKA

Katalogové číslo: 278014008/ST1

4 990 Kč

NOVINKA

NOVINKA

Lithiová baterie s kapacitou 4 Ah má hmotnost
1,4 kg. Doba dobíjení je 1 hod 50 min.

BATERIE 5 AH SBT 550 AE

Bateriový program ŘADY 500

VYŽÍNAČ SGT 500 AE

KŘOVINOŘEZ SBC 500 AE

2 490 Kč

4 490 Kč

Vyžínač (strunová sekačka) má záběr 30 cm,
automatické vysouvání struny, teleskopickou
rukojeť, nastavitelný úhel sečení a hmotnost
3,4 kg. S doporučenou baterií 2 Ah vydrží
pracovat cca 20 minut.

Křovinořez s doporučenou baterii 4 Ah vydrží
pracovat cca 30 min. Záběr strunové hlavy
s poloautomatickým vysouváním struny
je 38 cm. Součástí stroje je ocelový čtyřzubec
a jednoduchý závěs. Hmotnost je 4,0 kg.

Katalogové číslo: 278100008/ST1

Katalogové číslo: 278200008/ST1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

PLOTOSTŘIH SHT 500 AE

FOUKAČ SAB 500 AE

RYCHLONABÍJEČKA SFC 530 AE

2 990 Kč

2 990 Kč

1 490 Kč

Plotové nůžky vydrží pracovat cca 50 min.
s doporučenou baterií 2 Ah. Délka lišty s protiběžnými tvrzenými noži je 58 cm. Rukojeť je
otočně nastavitelná v 5 pozicích v rozsahu 180o.
Hmotnost je 3,5 kg.

Doporučená baterie pro foukač má kapacitu
4 Ah. Vydrží pracovat cca 20 min a má hmotnost
3,1 kg. Maximální rychlost vzduchu je 55 m/s
a průměrné množství podávaného vzduchu
11,4 m3/min.

Rychlonabíječka pro všechny typy baterií
řady 500.

Katalogové číslo: 278300008/ST1

Katalogové číslo: 278500008/ST1

Katalogové číslo: 278030008/ST1

RYCHLONABÍJEČKA SFC 80 AE

1 990 Kč
Doba dobíjení je 1 h 15 min.
Katalogové číslo: 270012088/S16

PILA SC 80 AE

FOUKAČ SAB 80 AE

PLOTOSTŘIH SHT 80 AE

5 990 Kč

3 990 Kč

5 990 Kč

Má délku lišty 40 cm, automatické mazání řetězu,
hmotnost 5,1 kg. Vydrží řezat cca 20 minut.

Vydrží foukat cca 15 minut a má hmotnost 2,7 kg.
Maximální rychlost vzduchu je 56 m/s a průměrné
množství podávaného vzduchu 14,1 m3/min.

Na jedno nabití vydrží pracovat až 60 minut.
Délka lišty s protiběžnými tvrzenými noži je 66 cm,
rukojeť je otočně nastavitelná v 5 pozicích
v rozsahu 180°. Má hmotnost 4,2 kg.

Katalogové číslo: 274160088/S16

Katalogové číslo: 275020088/S16

Katalogové číslo: 273610088/S16
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Robotické sekačky

Sekání trávy přenechte robotům

AUTOCLIP 2 21

30 990 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 500 m2.
Katalogové číslo: 2R2001608/S17

AUTOCLIP 2 2 5 S

44 990 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 1 100 m2.
Katalogové číslo: 2R2002058/S17

AUTOCLIP 23 0 S
AUTOCLIP ŘADY 200
Autoclip řady 200 je určen pro malé a středně velké zahrady.
Perfektně zvládá i složitější zahrady s úzkými průjezdy a svahy.
Plochu je možné rozdělit až na 4 pracovní zóny a tím optimalizovat
jeho pracovní čas.

54 990 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 2 000 m2.
Katalogové číslo: 2R2005158/S17

AUTOCLIP 52 8 S (bez GPS)

64 990 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 2 600 m2.
Katalogové číslo: 2R5005558/S17

AUTOCLIP 5 3 0 SG

74 990 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 3 200 m2.
Katalogové číslo: 2R5005658/S17

AUTOCLIP ŘADY 500
Nový pomocník pro velké zahrady. Pokud budete potřebovat profesionální
pomoc pro Vaší zahradu, Autoclip řady 500 je to, co hledáte. Tyto inteligentní
robotické sekačky jsou určeny pro střední a velké zahrady až do 5 000 m2.
Plochu lze rozdělit do osmi samostatných pracovních zón. S výkonnou
Li-iontovou baterií může pracovat až 7 hodin. Tento chytrý zahradní
pomocník je vybaven integrovaným systémem GPS, který vám
poskytuje efektnější a přesnější pracovní výkon. Díky smartphone app
připojení můžete ovládat a pracovat s robotem kdykoliv a kdekoliv.
Šampión, který je připraven vám pomoci v péči o Vaší zahradu.
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AUTOCLIP 5 5 0 SG

93 490 Kč
Robotická sekačka pro maximální pracovní plochu 5 000 m2.
Katalogové číslo: 2R5007658/ST1

Vyžádejte si speciální katalog na robotické sekačky u svého prodejce.

Pro kvalitní zametení chodníků, parkovišť a jiných ploch

Ruční zametače

SWP 475

SWP 355

SWP 577

6 590 Kč

11 990 Kč

Zametač je určen pro úklid okolo domů,
chodníků, vjezdů a cest. Má záběr 55 cm,
talířový zametací systém, výškové nastavení
ve 3 pozicích, zásobník o objemu 25 l
a zvládne pozametat až 1 600 m2 /hod.

Je určen pro zametání parkovišť, čerpacích
stanic a podobných ploch. Má záběr 75 cm,
TURBO zametací systém, výškové nastavení
v 7 pozicích, zásobník o objemu 50 l a zvládne
až 2 900 m2 /hod.

Nejvýkonnější zametač je určen pro zametání
rozlehlých ploch, hřišť a kurtů. Má záběr 77 cm,
TURBO zametací systém, výškové nastavení
v 8 pozicích, těsnění a filtr pro snížení prašnosti,
zásobník o objemu 50 l a zvládne až 3 000 m2/hod.

Katalogové číslo: 2W0552511/ST1

Katalogové číslo: 2W0755011/ST1

Katalogové číslo: 2W0775012/ST1

13 990 Kč

Vysokotlaké myčky

HPS 110

HPS 235 R

HPS 345 R

2 990 Kč

4 990 Kč

6 490 Kč

Základní, kompaktní a lehký model s motorem
o výkonu 1 400 W, max. tlakem 110 bar a max.
průtokem vody 390 l/hod.

Lehká myčka tradiční konstrukce s kolečky
vyvine max. tlak 135 bar, dosáhne max. průtoku
vody 440 l/hod. a má motor o výkonu 1 800 W.

Katalogové číslo: 2C1101401/ST1

Katalogové číslo: 2C1351801/ST1

Středně výkonná myčka dosahuje max. tlaku
145 bar a max. průtoku vody 450 l/hod.
Je vybavena indukčním motorem
o výkonu 2 100 W.
Katalogové číslo: 2C1452103/ST1

HPS 550 R

HPS 650 RG

9 990 Kč

12 990 Kč

Výkonná myčka je vybavena indukčním motorem
o výkonu 2 500 W a dosahuje max. tlaku 150 bar
a max. průtoku vody 520 l/hod.

Nejvýkonnější myčka je vybavena indukčním motorem
o výkonu 2 800 W. Dosahuje max. tlaku 150 bar a max.
průtoku vody 550 l/hod. Tlaková hadice má délku 12 m.

Katalogové číslo: 2C1502504/ST1

Katalogové číslo: 2C1502804/ST1
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Sekací traktory

Největší výběr pro Vaše pohodlí

NOVINKA

Combi 1066 H

Combi 3072 H

39 990 Kč

44 990 Kč

Malý a ekonomický traktor s minimálním poloměrem otáčení je určen
pro menší zahrady. Je poháněn motorem STIGA o maximálním výkonu
9 HP. Komfort stroje podtrhuje elektrický startér a pedálem ovládaná
hydrostatická převodovka, která umožňuje plynule měnit pojezdovou
rychlost. Záběr sečení je 66 cm. Sběrací koš má objem 150 litrů. Nastavení
výšky sečení má 6 pozic v rozmezí 30–80 mm. Hmotnost traktoru je 130 kg.
Traktor umožňuje trávu sbírat do koše, vyhazovat dozadu nebo mulčovat.
Příslušenství v hodnotě 3 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka
a nabíječka baterie jsou součástí stroje.

Nový kompaktní traktor se záběrem sečení 72 cm a silným motorem
Briggs & Stratton o max. výkonu 13,5 HP. Je vybaven předním světlem,
elektrickým startérem a hydrostatickou převodovkou umožňující plynule
měnit pojezdovou rychlost vpřed i vzad. Výšku sečení lze nastavit
v 7 pozicích v rozmezí 30–80 mm. Sběrací koš má objem 170 l.
Hmotnost traktoru je 162 kg. Traktor umožňuje trávu sbírat do koše,
mulčovat nebo vyhazovat dozadu.
Příslušenství v hodnotě 3 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka
a nabíječka baterie jsou součástí stroje.

Katalogové číslo: 2T0070481/16

Katalogové číslo: 2T0220281/14

NOVINKA

BT 84 HCB Alpina

Tornado 3 0 9 8 H

46 990 Kč

49 990 Kč

Model pro všechny, kteří preferují stroj za nízkou cenu, ale s dobrými
technickými parametry. Je poháněn motorem Briggs & Stratton o max.
výkonu 12,5 HP. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou
rychlostí vpřed a vzad, dvounožovou sekací hlavu se záběrem 84 cm
s elektromagnetickým zapínáním sečení. Výšku sečení lze nastavit
v sedmi polohách v rozmezí 25–80 cm. Sběrací koš má objem 200 litrů.
Vpředu má kola 13", vzadu 18".
Nabíječka baterie jsou součástí stroje. Mulčovací soupravu
a zadní závěs lze dokoupit samostatně.

Nový traktor s bočním výhozem je poháněn motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 16,5 HP a má záběr sečení 98 cm. Zvládne posekat i vyšší
přerostlou trávu. Má hydrostatickou převodovku, elektromagnetické
zapínání sečení. Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm.
Má velká kola 15“ vpředu a 18“ vzadu. Hmotnost je 173 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka a zadní závěs jsou součástí stroje!
Katalogové číslo: 2T0630281/ST1

Katalogové číslo: 2T2100224/D12

PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC KE STROJI
Součástí balení všech modelů traktorů STIGA
Estate jsou mulčovací vložka, zadní závěs
a nabíječka baterie.
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Všechny traktory STIGA mají hydrostatickou
převodovku. Jednoduchým sešlápnutím pedálu
plynule měníte pojezdovou rychlost vpřed
nebo vzad.

Traktory řady Estate a Tornado mají elektromagnetické zapínání sečení. Jedním tlačítkem snadno
zapnete nebo vypnete sečení.

Specialista na traktory

Sekací traktory

NOVINKA

NOVINKA

AKCE

Estate 2084 H

Estate 3084 H

47 990 Kč

53 990 Kč

Nový vstupní model traktoru s dvounožovým sekacím ústrojím se záběrem
84 cm a antiskalpovacími kolečkami. Je poháněný motorem Stiga o max.
výkonu 13 HP. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou
rychlostí vpřed i vzad, elektromagnetické zapínání sečení a přední světla.
Traktor má velká kola vpředu 15“ a vzadu 18“. Výšku sečení lze nastavit
v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš má objem 200 l. Hmotnost
traktoru je 181 kg.
Mulčovací souprava (2 speciální nože a mulčovací vložka)
a nabíječka baterie jsou součástí stroje. Zadní závěs lze
dokoupit samostatně.

Oblíbený, vyzkoušený a snadno ovladatelný traktor s novým designem
je poháněn motorem Briggs & Stratton o max. výkonu 13,5 HP.
Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed
i vzad. Dvounožová sekací hlava s elektromagnetickým zapínáním má
záběr 84 cm, což umožňuje výborné manévrování na pozemku při sečení
a zároveň průjezd běžnými dveřmi při skladování. Má antiskalpovací
kolečka. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 25–80 mm.
Sběrací koš má objem 240 litrů. Velká kola (vpředu 15" a vzadu 18")
zlepšují průjezdnost terénem. Hmotnost traktoru je 190 kg. Traktor
má přední LED světla, nárazník a nastavitelné sedadlo.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací souprava
(2 speciální nože a mulčovací vložka), nabíječka baterie a zadní
závěs jsou součástí stroje!

Katalogové číslo: 2T2120481/ST1

(základní cena 59 990 Kč)

Katalogové číslo: 2T2110281/ST1

NOVINKA

AKCE

Estate 3098 H

59 990 Kč

NOVINKA

Estate 3398 HW

(základní cena 65 990 Kč)

69 990 Kč

Nově vyvinutý s větším záběrem sečení. Pohyblivý a snadno ovladatelný
traktor je poháněn motorem Briggs & Stratton o max. výkonu 16 HP.
Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed
i vzad. Dvounožová sekací hlava se záběrem 98 cm má antiskalpovací
kolečka a elektromagnetické zapínání. Výšku sečení lze nastavit v sedmi
polohách v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš je o objemu 240 litrů. Traktor
má navíc přední LED světla, nárazník a nastavitelné sedadlo. Hmotnost
traktoru je 165 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: nabíječka baterie,
zadní závěs a mulčovací souprava jsou součástí stroje.

Nový traktor určený pro středně velké zahrady je vybaven dvouválcovým
motorem Briggs & Stratton o max. výkonu 18 HP. Má hydrostatickou
převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvounožová
sekací hlava se záběrem 98 cm má antiskalpovací kolečka a elektromagnetické zapínání. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách
v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš je o objemu 240 litrů. Traktor má
navíc přední LED světla, nárazník a nastavitelné sedadlo. Hmotnost
traktoru je 167 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: nabíječka baterie,
zadní závěs a mulčovací souprava jsou součástí stroje.

Katalogové číslo: 2T2620281/ST1

Katalogové číslo: 2T2640281/ST1
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Sekací traktory

Estate 5 0 92 H

Estate 5 0 92 HW

69 990 Kč

74 990 Kč

Ideální pomocník na středně velké zahrady je vybaven jednoválcovým
motorem Briggs & Stratton Intek o max. výkonu 18,5 HP a hydrostatickým
pohonem. Záběr dvounožového sekacího ústrojí je 92 cm s nastavitelnou
výškou sečení z místa řidiče v 7 polohách v rozpětí 25–80 mm. Sečení se
zapíná elektromagneticky. Integrovaný sběrací koš má objem 290 litrů
a signalizaci naplnění koše. Informační panel s LED displejem poskytuje
informace o aktuálním stavu stroje. Traktor má velká kola (15" vpředu
a 18" vzadu), objem palivové nádrže 6 l a hmotnost 213 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

Traktor určený na středně velké zahrady pro náročnější zákazníky
je poháněný dvouválcovým motorem Kawasaki o výkonu 16 HP.
Je vybaven hydrostatickou převodovkou, má záběr sekací hlavy 92 cm
s elektromagnetickým zapínáním sečení. Výšku sečení lze nastavit
v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš má objem 260 litrů
a signalizaci naplnění. Informační panel s LED displejem poskytuje
informace o aktuálním stavu stroje. Traktor má velká kola 15“
vpředu a 18“ vzadu. Hmotnost je 220 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

Katalogové číslo: 2T0440281/ST1

Katalogové číslo: 2T0430681/ST1

AKCE

Estate 6102 HW

85 990 Kč

NOVINKA

Estate 7102 HWSY

(základní cena 94 990 Kč)

Inovovaný, oblíbený a výkonný traktor je poháněný dvouválcovým motorem
Briggs & Stratton o max. výkonu 22 HP a má záběr sekací hlavy 102 cm.
Traktor je určen na středně velké a větší členité zahrady. Má hydrostatickou
převodovku, elektromagnetické zapínání sečení a sběrací koš o objemu
300 l se signalizací naplnění. Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích
v rozmezí 30–90 mm. Traktor je vybaven novým LCD palubním infosystémem, LED světly a novou přední nápravou z vysokopevnostní
slitiny. Má velká kola 15" vpředu a 18" vzadu. Hmotnost je 234 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!
Katalogové číslo: 2T0970281/ST1

99 990 Kč
Výkonný traktor pro náročnější zákazníky poháněný dvouválcovým
motorem Kawasaki o max. výkonu 22 HP je určený pro středně velké
a větší členité zahrady. Dvounožová sekací hlava má záběr 102 cm,
elektromagnetické zapínání a nastavení výšky sečení v 7 pozicích
v rozmezí 30–90 mm. Traktor má hydrostatickou převodovku.
Sběrací koš se signalizací naplnění má objem 320 l. Traktor má
navíc komfortní sedadlo s loketními opěrkami, tempomat, novou
přední nápravu z vysokopevnostní slitiny, LED světla a nový
multifunkční displej. Hmotnost traktoru je 244 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: nabíječka baterie,
zadní závěs a mulčovací vložka jsou součástí stroje.
Katalogové číslo: 2T0950681/ST2
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Sekací traktory

Estate 7122 HWS

Estate Pro 9102 XWS

109 990 Kč

149 990 Kč

Velmi výkonný stroj pro sekání velkých zahrad, profesionální použití
a náročné zákazníky. Je vybaven dvouválcovým motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 22 HP a hydrostatickou převodovkou. Sekací ústrojí s protiběžnými noži má záběr 122 cm a elektromagnetické zapínání sečení.
Výška sečení je nastavitelná v 7 pozicích v rozmezí 30–90 mm.
Zvětšený sběrací koš má objem 320 litrů a signalizaci naplnění.
Traktor je vybaven tempomatem, multifunkčním displejem, LED světly
a novou přední nápravou z vysokopevnostní slitiny. Vyniká výborným
poměrem výkonu a pořizovací ceny. Hmotnost stroje je 246 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

Osvědčený model traktoru s unikátním hydrostatickým pohonem všech
čtyř kol je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton Intek
o max. výkonu 24 HP. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním
sečení má záběr 102 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení
v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Sběrací koš má objem
360 l. Stroj má zvětšená kola (16"/20"), tempomat, LCD displej, komfortní
sedadlo se zvýšenou opěrou zad. Hmotnost stroje je 296 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!
Katalogové číslo: 2T1425281/ST1

Katalogové číslo: 2T1310281/ST1

Příslušenství

Sněhové řetězy
na zadní kola

2 990 Kč s DPH

Ochranná plachta
Sněhová radlice
se záběrem 100–118 cm pro všechny modely
traktorů

11 500 Kč s DPH

1 080 Kč s DPH

Estate Pro 9122 XWSY

159 990 Kč
Je speciální traktor do členitého a kopcovitého terénu s pohonem všech
čtyř kol. Je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton Intek
o max. výkonu 24 HP. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním
sečení má záběr 122 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení
v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Dále má zvětšená
kola (16"/20") pro pohodlnější jízdu na nerovném povrchu s hydrostatickým
pohonem, tempomat, nový multifunkční displej, komfortní sedadlo se
zvýšenou opěrou zad. Sběrací koš má objem 360 litrů. Hmotnost stroje
je 303 kg.
Příslušenství v hodnotě 4 000 Kč ZDARMA: mulčovací vložka,
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!
Katalogové číslo: 2T1530281/ST1

Deflektor
Vozík Combi Plastic
usměrňuje odhoz trávy, má objem 180 l a lze jej
pokud se seká bez koše použít samostatně
jako kolečko

1 990 Kč s DPH

6 490 Kč s DPH

Přívěsný vozík Pro
uveze 350 kg, zvýšené
bočnice lze dokoupit
samostatně

10 990 Kč s DPH

Bližší informace k použití přídavných zařízení a praktické předvedení strojů
Vám rád poskytne nejbližší prodejce.
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Ridery s předním sečením – PARK

Profesionál na velké zahrady

Park 220

84 990 Kč
Malý, hbitý rider je poháněný jednoválcovým motorem Briggs & Stratton
o max. výkonu 13 HP. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou
rychlostí vpřed i vzad a kloubové řízení. Součástí stroje je sekací hlava
se záběrem 95 cm, která má elektrické nastavování výšky sečení v rozmezí
25–85 mm a elektromagnetické zapínání. Díky systému Quick-Flip lze sekací
hlavu zvednout do čisticí nebo servisní polohy jedním pohybem. Trávu
lze mulčovat nebo vyhazovat dozadu. Hmotnost stroje včetně sekací
hlavy je 218 kg.

Quick-Flip
Patentovaný systém Quick-Flip umožňuje
snadné zvednutí sekací hlavy do čisticí
a servisní polohy.

Katalogové číslo: 2F5820321/S16

Park 720 PW

Park 740 PWX – 4WD

99 990 Kč

129 990 Kč

Rider pro větší členité zahrady. Práce se strojem je rychlá a zvládnete
sekat plochy až do jednoho hektaru. Mulčování je velmi efektivní údržba
trávníku, která nechává živiny na stejném místě pro další růst trávy
a snižuje nároky na závlahu. Park 720 PW může pracovat se všemi
sekacími hlavami a dalšími agregáty bez omezení. Pohon stroje zajišťuje
dvouválcový motor Briggs & Stratton Vanguard o max. výkonu 18 HP,
hydrostaticky poháněna jsou kola zadní nápravy. Komfort obsluhy stroje
zvyšuje elektrické nastavování výšky sečení z ovládacího panelu vpravo
u sedadla a hydraulický posilovač řízení. Hmotnost stroje je 202 kg.

Stejný stroj jako Park 720 PW, který je navíc vybaven pohonem všech čtyř
kol. Hmotnost stroje je 222 kg.
Katalogové číslo: SF6230621/S16

Katalogové číslo: 2F6220621/S16

Park Pro 540 IX – 4WD

219 990 Kč

(základní cena 249 990 Kč)

Akční model určený pro náročné zákazníky a komunální
použití. Je poháněný dvouválcovým motorem Honda GXV 660
o výkonu 25 HP. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím
hydrostatické převodovky, elektromagnetické zapínání sečení,
hydraulické pístové řízení s posilovačem, hydraulické zvedání
přídavných zařízení, elektrické nastavování výšky sečení, přední
LED světlo, komfortní nastavitelné sedadlo s loketními opěrkami
a ergonomický ovládací panel s LED displejem. Dále má zesílený
rám, větší 17“ kola se speciálním travním vzorkem, objem palivové
nádrže 15 l s ukazatelem naplnění. Stroj má celoroční použití
a hmotnost 277 kg.
Katalogové číslo: 13-6471-11

22

AKCE

Ridery s předním sečením – PARK

Park Pro 340 IX – 4WD

Park Pro 740 IOX – 4WD

179 990 Kč

259 990 Kč

Model s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Je poháněn
dvouválcovým motorem Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 18 HP.
Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky,
elektromagnetické zapínání sečení, hydraulický posilovač řízení, elektrické
nastavování výšky sečení, přední LED světlo, komfortní nastavitelné
sedadlo a ergonomický ovládací panel s počítadlem motohodin.
Dále má zesílený rám a větší 17“ kola se speciálním travním vzorkem.
Stroj má celoroční použití a hmotnost 245 kg.

Nejlépe vybavený model řady Park Pro je poháněn dvouválcovým
motorem Briggs & Stratton o výkonu 27 HP. Je určený pro náročné
zákazníky a komunální použití. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím
hydrostatické převodovky, elektromagnetické zapínání sečení, hydraulické
pístové řízení s posilovačem, hydraulické zvedání a ovládání přídavných
zařízení, elektrické nastavování výšky sečení, přední LED světlo, komfortní
nastavitelné sedadlo s loketními opěrkami a ergonomický ovládací panel
s LED displejem. Dále má zesílený rám, větší 17“ kola se speciálním travním
vzorkem, objem palivové nádrže 15 l s ukazatelem naplnění. Stroj má
celoroční použití a hmotnost 271 kg.

Katalogové číslo: 13-6451-11

Katalogové číslo: 13-6491-11

Sekací hlavy
Sekací hlava 100 Combi 3 EL

19 990 Kč
Třínožová sekací hlava se záběrem 100 cm a elektricky nastavitelnou
výšku sečení v rozmezí 25–85 mm.
Katalogové číslo: 2D6210021/S16

Sekací hlava 110 C Pro EL QF

32 990 Kč
Třínožová sekací hlava se záběrem 110 cm. Dokonale seká i mulčuje.
Je vybavena systémem Quick-Flip. Výška sečení je nastavitelná
elektricky v rozmezí 25–90 mm.
Katalogové číslo: 2D6311021/ST1

Mulčovač 90

Sekací hlava 125 C Pro EL QF

24 990 Kč

34 990 Kč

Má záběr 90 cm. Je určen na sečení vysoké trávy a neudržovaných ploch
s dřevinami o průměru 2 cm.
Katalogové číslo: AZM 90 S

Třínožová sekací hlava se záběrem 125 cm. Dokonale seká i mulčuje.
Je vybavena systémem Quick-Flip. Výška sečení je nastavitelná
elektricky v rozmezí 25–90 mm.
Katalogové číslo: 2D6312521/ST1

Příslušenství PARK

Tažený sběrač 42"
pro sběr trávy a listí

14 200 Kč s DPH

Čelní kartáč
pro úklid sněhu, listí
a drobných nečistot

39 990 Kč s DPH

Sypač písku
má záběr 100 cm

39 990 Kč s DPH

Zametací adaptér
k odstraňování pevných
nečistot, má vlastní koš

66 990 Kč s DPH

Sněhová radlice
se záběrem 120 cm

11 990 Kč s DPH

Přívěsný vozík Pro
uveze 350 kg, zvýšené bočnice
lze dokoupit samostatně

10 990 Kč s DPH

Sněhové řetězy
pro 16 i 17“ kola

2 990 Kč s DPH

Sněhová fréza
se záběrem 90 cm, existuje
i dvoustupňová varianta

39 990 Kč s DPH

Cepová sekačka
k sekání přerostlé trávy,
záběr 92 cm

39 990 Kč s DPH

Závaží na rám 2× 17 kg
pouze pro modely Park 720
Power a 740 Power, 4WD

2 990 Kč s DPH
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Ridery s předním sečením – TITAN

Pro komunální použití

TITAN 540 D

TITAN 740 DCR

495 000 Kč

695 000 Kč

Profesionální stroj pro komunální použití, který je vybaven tříválcovým,
vodou chlazeným dieselovým motorem Yanmar o výkonu 26 HP.
Má hydraulický pohon všech čtyř kol a hydraulické ovládání
a pohon přídavných zařízení.

Plně vybavená verze s kabinou. Kabina je vybavena klimatizací i topením.
Skutečně profesionální stroj s centrálním kloubem pro komunální použití.
Tříválcový, vodou chlazený dieselový motor Yanmar o výkonu 32 HP.
Hydraulický pohon všech kol. Hydraulický pohon a ovládání příslušenství.

Katalogové číslo: 13-7454-11

Katalogové číslo: 13-7462-11

Více informací a praktické předvedení stroje si vyžádejte u Vašeho prodejce.

Hydraulická sekací hlava

Sekací hlava 135 H DOD

99 990 Kč
Vpředu umístěná kombinovaná sekací hlava s plným hydraulickým
ovládáním má záběr sečení 135 cm. Umožňuje střídat sekací technologie
v závislosti na výšce porostu. Buď můžete trávu mulčovat nebo
vyhazovat dozadu.
Katalogové číslo: 13-7823-24

Příslušenství TITAN

Cepová sekačka
k sekání přerostlé trávy,
záběr je 120 cm

96 680 Kč s DPH

Čelní kartáč
pro úklid sněhu, listí
a nečistot, záběr je 130 cm

Sypač SL 90
písku, soli a podobných
materiálů má záběr 90 cm

68 600 Kč s DPH

74 990 Kč s DPH

Sněhová radlice
záběr je 140 cm

42 400 Kč s DPH

Sněhová fréza
dvoustupňová se záběrem
110 cm

96 680 Kč s DPH

facebook.com/stigaceskarepublika

Váš partner:

www.stiga.cz

Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn. Všechny uvedené ceny s DPH.
© 2019 STIGA s.r.o.

