Voorjaar 2021

Stiga gaat voor
accupower
Tuinmachines
voor elk type tuin
en uw gemak

www.stiga.nl - www.stiga.be

100 SERIE

De accu uit de 100 serie
is uitwisselbaar voor al uw
accutuinmachines uit de
100 serie

Collector 132 AE kit

Accuaangedreven gazonmaaier voor de kleine
stadstuin met een maaibreedte van 30 cm
en inclusief grasopvangbak. Uitgevoerd met
een 20V accusysteem en een 4Ah accu. Zeer
eenvoudig te bedienen.
De accu kunt u ook gebruiken in andere
machines uit de 100 serie.
Geschikt voor een gazon tot 100 m2.

€ 154,-

SGT 100 AE kit - trimmer

Inclusief accu
en oplader.

Collector 136 AE kit

Met een maaibreedte van 34 cm en twee 2Ah 20V
accu’s heeft u voldoende power om 150m2
te maaien. De maaihoogte is te verstellen met
1 hendel en de grasopvangbak is inbegrepen.
De accu’s en oplader zijn standaard meegeleverd.

€ 205,-

SGT 100 AE grastrimmer om de kanten er
weer strak te laten uit zien. De maaikop is
verstelbaar en kantelbaar zodat u gemakkelijk tot
het mooiste resultaat komt. Ook de handgreep en
de lengte zijn verstelbaar. De accu en de oplader
zijn inbegrepen. De accu gebruikt u ook in de
grasmaaiers van de 100 serie of bijvoorbeeld in de
heggenschaar. Met een 2Ah accu kunt u tot
20 minuten trimmen. Wordt geleverd inclusief 2 Ah
accu en oplader.

€ 112,- of € 99,-*

* Bij aankoop van een maaier samen met een trimmer
of heggenschaar wordt de prijs geen €112,- maar

€ 99,-

SHT 100 AE kit - heggenschaar

Collector 140 AE kit

Met een maaibreedte van 38 cm en twee
4 Ah accu’s kunt u vlot een oppervlakte tot
200 m2 maaien. Met een hendel te verstellen
maaihoogte en geleverd met grasopvangbak.
De accu’s en oplader zijn standaard
meegeleverd. Prijs van

€ 259,-

Met een zwaard met dubbelzijdige, lasergeslepen
messen met een lengte van 50 cm kunt u takken
tot 18 mm gemakkelijk doorsnijden. Een draaibaar
handvat is standaard.
En met de 2 Ah accu kunt u tot 40 minuten snoeien.
Wordt geleverd inclusief 2 Ah accu en oplader.

€ 112,- of € 99,-*

* Bij aankoop van een maaier samen met een trimmer
of heggenschaar wordt de prijs geen €112,- maar

€ 99,-

Op de Stiga website
www.stiga.nl
www.stiga.be
vindt u nog meer
tuinmachines in de
100 serie.
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De accu uit de 500 serie
is uitwisselbaar voor al uw
accutuinmachines uit de
500, 700 en 900 serie

500 SERIE
SLM grasmaaiers met 48 volt accusysteem en
inductiemotor voor meer levensduur en capaciteit.
SLM 536 AE kit

De Stiga SLM 536 accugrasmaaiers met een
maaibreedte van 34 cm zijn uitgevoerd met een
zeer krachtig accu systeem. De accu is voldoende
om 150 m2 te maaien.
U kunt ook kiezen of u het afgemaaide gras wilt
opvangen of muchen.
Van € 309,- voor

€ 289,-

2 Ah accu en
oplader zijn
inbegrepen.

SHT 500 AE - heggenschaar
Deze machine is voorzien van Eco-modus
voor licht werk. Zwaard van 51 cm lang
uitgerust met lasergesneden messen en
een maximale diameter van 27 mm. De
handgreep is in 3 standen verstelbaar
zodat u zowel verticaal als horizontaal
comfortabel kunt werken. De machine
wordt zonder accu en oplader geleverd.
Met de 2 Ah accu en oplader voor deze
machine geniet u van een werktijd tot
50 minuten.

SLM 540 AE kit

De Stiga SLM 540 accugrasmaaier heeft een
maaibreedte van 38 cm en wordt geleverd
met muchingplug. De dubbele handgreep
en de eenvoudige maaihoogteregeling
maken de bediening zeer comfortabel.
De krachtige accu van 4 Ah geeft
voldoende vermogen om tot 200 m2 te
maaien. Van € 389.- voor

€ 359,-

€ 145,SGT 500 AE - trimmer

SGT 500 AE trimmer is ook compatibel met de
48V accu’s uit de 500, 700 en 900 serie.
De steel is eenvoudig in lengte te verstellen.
De maaikop is kantelbaar en verstelbaar zodat u
de kanten perfect afwerkt. Wordt geleverd zonder
accu en oplader.

€ 145,4 Ah accu en
oplader zijn
inbegrepen.

SLM 544 AE kit

SLM 544 accumaaier met een maaibreedte
van 42 cm wordt geleverd met
mulchingplug, 5 Ah accu en oplader.
Dat maakt deze machine geschikt voor een
oppervlakte tot 350 m2.
Prijs van € 449,- voor

€ 409,5 Ah accu en
oplader zijn
inbegrepen.

Op de Stiga website
www.stiga.nl
www.stiga.be
vindt u nog meer
tuinmachines in de
500 serie.
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700 SERIE

De accu uit de 700 serie
is uitwisselbaar met al uw
accutuinmachines uit de
500, 700 en 900 serie

Combi 743 Q AE kit

Deze Combi geeft u 4 mogelijkheden om te
maaien, achteruitworp, grasopvang, mulchen
of zijuitworp voor hoger gras. Voor elke
omstandigheid het juiste maaisysteem.
Machine is standaard geleverd met een accu
van 4 Ah maar in de machine is er plaats voor
2 accu’s. Het chassis is van gegalvaniseerd
staal voor een lange levensduur. De
grasopvangbak heeft een inhoud van 60
liter. De mulchingplug wordt standaard
meegeleverd zodat u ook zonder
opvangbak kunt maaien.

€ 514,-

1 accu en
oplader zijn
inbegrepen.

Combi 748 SQ AE

De Stiga Combi 748 SQ AE heeft aandrijving
op de achterwielen met variabele
snelheidsregeling. Zodat u altijd de juiste
rijsnelheid kiest voor het mooiste maaibeeld.
Hij biedt 48 cm maaibreedte en de keuze uit
4 maaimethoden. Achteruitworp, mulching,
grasopvang en zijuitworp. De machine
wordt zonder accu’s en oplader geleverd,
zodat u zelf de nodig capaciteit kunt
kiezen.
Met twee 4 Ah accu’s kunt u tot wel
700 m2 maaien

€ 619,-

Stiga biedt u met deze 700 serie grasmaaiers
een accumachine die zich kan meten met een
benzinemaaier.
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SBC 700 D AE - bosmaaier

Deze STIGA bosmaaier SBC 700 heeft evenveel
kracht als tweetaktbosmaaier. U maait tot een uur
lang met elke laadbeurt. Met de krachtige boost-functie
tot 30 minuten, ideaal voor zwaarder werk.
De machine is uitgerust met een brushless motor en
wordt standaard geleverd met een draadkop en een
3-tands mes. Een uitgebreid verstelbare, dubbele
handgreep en draagriem zijn inbegrepen om comfortabel
te werken. Nu voor de speciale voorjaarprijs inclusief
4Ah accu en oplader van € 427,- voor

€ 299,-

SBC 700 D AE - aanbieding geldig van
1 mei 2021 tot 30 juni 2021

Op de Stiga website
www.stiga.nl
www.stiga.be
vindt u nog meer
tuinmachines in de
700 serie.

900 SERIE
Combi 950 SQ AE

De Combi 950 SQ AE is uitgerust met een inductiemotor van 2,2 kW en
een regelbare wielaandrijving tot maximaal 5 km per uur. Standaard is de
machine uitgerust met 4 maaimethoden en een 70 liter ruime opvangbak.
Het is zelfs mogelijk om de machine uit te rusten met twee 7,5 Ah accu’s
waardoor u tot 1000 m2 maait.
Maaibreedte 48 cm en mulchplug inbegrepen.

€ 669,-

Prijs exclusief accu’s en oplader.

Op de Stiga website
www.stiga.nl
www.stiga.be
vindt u nog meer
tuinmachines in de
900 serie.

De machine is ook leverbaar met 53 cm
maaibreedte als Combi 955 SQ AE.

100 serie accu en oplader

E 22 - accu
20 V 2 Ah

E 24 - accu
20 V 4 Ah

C 215 S - oplader
20 V 1,5 A

C 215 D - Dubbele oplader
20 V 1,5 A

€ 39,-

€ 69,-

€ 19,-

€ 29,-

500, 700 en 900 serie accu en oplader

E 420 - accu
48 V 2 Ah

€ 99,-

E 440 - accu
48 V 4 Ah

€ 135,-

EC 415 S - oplader
48 V 1,5 A

€ 49,-

E 450 - accu
48 V 5 Ah

€ 175,-

EC 415 D - Dubbele oplader
48 V 1,5 A

€ 89,-

E 475 - accu
48 V 7,5 Ah
(aanbevolen voor 700
en 900 serie)

€ 209,-

EC 430 F - Snellader
48 V 3 A

€ 79,-
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E - SERIES
Op de Stiga website
www.stiga.nl
www.stiga.be
vindt u nog meer
robotmaaiers voor uw
gazon.

Robotmaaier STIG

Een maaisysteem voor automatisch gazononderhoud. Eenvoudige installatie
en de Stig communiceert via Bluetooth met uw smartphone. Voor de Stig zijn
verschillende Power Kits voor verschillende groottes van tuinen.
De Power kit E600 is geschikt voor tuinen met een gazon tot 600 m² en de
E1200 tot maximaal 1200 m2. De Stig garandeert u een stille werking.

Stig robotmaaier is leverbaar vanaf 1 juni 2021 voor

Stiga Power Kit vanaf € 249,6

€ 999,-

exclusief Power Kit

SMT 226 Multi-tool op 2-takt benzine.

Dat is handig! Een machine met meerdere mogelijkheden.
Voor alle seizoenen en klussen de juiste machine.
Wat kunt u er mee? Graskanten trimmen, hagen knippen
tot wel 3 meter hoog, takken snoeien, onkruid en hoog
gras maaien. De motor is een 25,4 cc tweetakt. Zelfs een
handige draagriem is inclusief.
Dit alles compleet van € 329,- voor

€ 289,-

SV 415 E
Verticuteermachine

SHT 660 Heggenschaar
De SHT 660 is voorzien van een
krachtige tweetaktmotor en een
professionele trillingsdemper zodat
u langdurig comfortabel snoeit.
Verstelbare handgreep om verticaal
en horizontaal te werken, 60 cm
lang zwaard met lasergesneden
messen en een aluminium
transmissie voor degelijkheid.
Van € 239,- voor

De Stiga 415 E heeft bewezen
z’n mannetje te staan als het om
verticuteren of beluchten gaat.
Hij kan namelijk beide. Met de
1500 w elektromotor verticuteert of
belucht u eenvoudig uw gazon.
Verticuteren is de basis voor een
gezond gazon.
De beluchtingsas wordt
gratis meegeleverd.
Prijs van € 229,- voor

SWP 355 handveegmachines
Ook voor gebruik binnen.

Dit handige model geeft u
een werkbreedte van
55 cm en 20 L
opvangbak.
Voor

€ 239,-

€ 189,-

€ 179,-

NIEUW

Hogedrukreinigers

Stiga hogedrukreinigers hebben
vele toepassingen, zijn degelijk,
compact en gemakkelijk op te
bergen. Op onze website vindt
u een uitgebreid gamma aan
accessoires voor elke toepassing
en schoonmaakklus. Ontdek
het uitgebreide aanbod van
verschillende hogedrukreinigers.

HPS 110

HPS 235 R

HPS 345 R

110 bar - 390 l/u

135 bar - 440 l/u

145 bar - 450 l/u

€ 105,-

€ 189,-

€ 309,-

HPS 550 R

HPS 650 RG

150 bar - 520 l/u

150 bar - 550 l/u

€ 459,-

€ 509,-

7

Voorjaar 2021
Cilinder handmaaiers

SCM 240 R

Uitermate geschikt voor de
kleine stadstuin en voor de
actieve tuinliefhebber.
De mescilinder maait het gras
mooi af waardoor het aanzicht
perfect blijft. De grasopvangbak
is als optie verkrijgbaar

Benzinemaaiers duwmodel

SCM 440 FS

€ 92,-

Dit model heeft een vrijdraaiende
cilinder, waardoor u sneller en lichter
maait. De machine is eenvoudig in de
gewenste maaihoogte te verstellen.
De werkbreedte is 40 cm.
Zeer degelijk gebouwd
Opvangbak optioneel.

€ 145,-

Benzinemaaier met wielaandrijving

Collector 43

Dit duwmodel heeft een maaibreedte
van 41 cm en is uitgerust met
lichtlopende wielen en een krachtige
viertaktmotor. De grasopvangbak is
inbegrepen.

€ 255,-
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€ 379,-

Combi 48 SVQ H

Benzinemaaier met wielaandrijving en
regelbare rijsnelheid en Honda motor.
Nu voor

€ 514,-

€ 309,-

Ook leverbaar met wielaandrijving
als Combi 48 SQ. Dat is maaien
zonder moeite.

met wielaandrijving

€ 619,-

Combi 48 SQ

Dit model in 4 in 1 uitvoering heeft
4 maaimethoden. Dus voor elk type
gras geschikt. De krachtige 139 cc
motor geeft voldoende vermogen
voor het 46 brede mes.

Benzinemaaiers Twinclip

van € 669,- voor

Model met wielaandrijving
en Stiga ST140 motor.
Van € 479,- nu voor

Combi 48 Q

Twinclip 50 S

Meest verkochte Stiga grasmaaier
in deze klasse. Benzinemaaier met
166 cc motor en ongeëvenaarde
grasopvang. Hoogwaardige
duwboom die gemakkelijk verstelbaar
is. Een zeer ergonomische
grasopvangbak. Degelijke kwaliteit
voor de tuinliefhebber die hoge eisen
stelt aan zijn tuinmachines.

€ 1029,-

Twinclip 55 SV H

Deze 53 cm brede maaier met een
topklasse Honda GCVx170 motor
voldoet aan uw eisen. Degelijke
constructie met aluminium wielen en
een regelbare snelheid. Mulchplug
en opvangbak standaard voor een
perfecte afwerking.

Stiga Villa

De Stiga Villa is zeer gebruiksvriendelijk maar ook
snel, handig en maait met een zeer mooi resultaat.
De combinatie Villa met met een Combi Multiclip
maaidek is ideaal voor de veeleisende tuinier.
Mede daarom is de Stiga Villa met recht de meest
verkochte zitmaaier in de Benelux.
Leverbaar met Combi maaidek in twee verschillende
maaibreedtes (85 of 95 cm), geschikt voor mulchen en
achteruitworp.
De Villa 15 HST is nu leverbaar met krachtige
432 cc 8,1 kW motor die in alle omstandigheden
voldoende power geeft. De hydrostatische
aandrijving (traploze snelheidsregeling) zal u
onmiddellijk bevallen. Van € 3.190,- nu voor

€ 2.890,-

exclusief maaidek

Er is al een Villa Combi-maaidek 85 cm
vanaf € 555,-

Stiga heeft nu ook weer
Park modellen met
2-cilinder Honda motoren
in het assortiment
POWERED
POWERED
BY BY
®

Multiclip, het geheim achter Stiga’s 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.

®

Stiga Park model 2021

Ongekend wendbaar en zeer comfortabel. Eenvoudig
te bedienen hydrostatische aandrijving voor traploze
snelheidsregeling zowel voor- als achteruit rijden. Door de
knikbesturing manouvreert de Park moeiteloos door uw
tuin. Dankzij het Multiclip mulchsysteem hoeft u geen gras
op te vangen en heeft u toch een mooi gazon. Daardoor
bespaart u geld en moeite.
De Park is in vele uitvoeringen leverbaar. Kijk dus zeker
eens op de website voor uitgebreide informatie. De Park kan
uitgevoerd worden met diverse maaibreedtes, tot 125 cm.
De Park is al leverbaar vanaf

€ 3.690,-

					exclusief maaidek.
Maaidek leverbaar met een maaibreedte van 95 cm
vanaf

€ 739,-

Nieuw model
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Stiga introduceert de revolutie op het gebied
van tuintractoren. De Stiga E-ride.
NIEUW

Uw Stiga dealer nodigt u graag uit
voor een testrit

Estate tuintractoren

Stiga tuintractoren zijn de absolute top in hun klasse. Ze staan bekend
voor perfecte grasopvang in de moeilijkste omstandigheden. Leverbaar
in diverse maaibreedtes, van 84 tot 122 cm. U kunt zelfs kiezen tussen
gras opvangen of verhakselen en verspreiden over het gazon. Zo geniet
u van een natuurlijk gevoed gazon en een snellere maaibeurt zonder
leegbeurten.

Vraag uw dealer naar de actiemodellen.

Estate 2084 H

De robuust uitgevoerde Estate 2084 H tuintractor van Stiga staat
bekend om zijn uitstekende grasopvang. Door de hydrostatische
aandrijving is hij wendbaar en eenvoudig te bedienen.
Het 84 cm brede maaidek geeft u de mogelijkheid om een grote
opppervlakte snel te maaien. De Estate 2084 H is standaard voorzien
van een mulchplug zodat u ook mooi kunt maaien zonder het gras op te
vangen. Uitgerust met betrouwbare STIGA ST500 motor.
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De Stiga E-ride tuintractoren zijn leverbaar
in 3 uitvoeringen met een accupack als
krachtbron voor het maaien en rijden.
E-ride betekent ook nooit meer voor
benzine naar de pomp en geen storende
uitlaatgassen meer.
Stiga levert de E ride C serie in 2 uitvoeringen met grasopvang
en dezelfde maaibreedte maar met verschillende accucapaciteit.
De C 300 met een 48 V 30 Ah accu, goed om maximaal 1800 m2
te maaien met 1 lading. De C 500 kan dankzij de 40 Ah accu tot
3000 m² maaien. En dit met minder geluid en geen uitstoot van
uitlaatgassen. De aandrijving is traploos zowel voor- als achteruit.
Via Bluetooth-verbinding met de app blijft u op de hoogte over
de belangrijkste werkparameters. De grasopvangbak heeft een
inhoud van 240 liter en de mulchingplug is inbegrepen. Stiga
levert ook de S uitvoering met een maaibreedte van 98 cm en
zijuitworp. De 48V en 30 Ah accu geeft u een capaciteit tot
1800 m2. Ook hier is de mulchingplug inclusief.
De STIGA E-Ride tuintractor S 300 met zijuitworp is leverbaar
vanaf

€ 3.990,-

Nieuwe STIGA tweecilindermotoren met 3 jaar garantie.
Een krachtige motor is het hart van
elke zitmaaier. Dankzij de kwalitatieve
onderdelen en performante werking
heeft uw zitmaaier een betrouwbare en
doeltreffende krachtbron

Estate 2398 HW

Dit is een populair model in de Stiga range. Uitgevoerd met een
krachtige 2-cilindermotor en hydrostatische transmissie.
Maaibreedte 98 cm en een grote grasopvangbak van 240 liter.
De mulchplug is inclusief.

€ 3.390,-

Stiga mini’s

speelgoed voor de kids die graag
buiten spelen.
Mini speelgoed loopmaaier

€ 19,90

Mini-T 250 speelgoed tuintractor met
aanhangwagen

€ 169,-

Mini-T 300 speelgoed tuintractor met
aanhangwagen

€ 199,-

Tornado tuintractoren

Tornado 3098 H2

Stiga tuintractoren zijn de absolute top in hun klasse. Ze staan bekend om
perfecte capaciteit in de moeilijkste omstandigheden. Het 98 cm brede
maaidek zorgt ervoor dat u snel klaar bent.
U kunt kiezen uit het gras verhakselen en verspreiden over het gazon.
Makkelijker voor uzelf en beter voor het milieu. Of aan de zijkant uitwerpen om
hoger gras te maaien.
De Tornado 3098 H2 is uitgerust met een STIGA ST 500 motor, dus altijd
voldoende kracht. Hydrostatische aandrijving is standaard op deze machine
voor optimaal comfort.

Tornado 2098

De Tornado is uitermate geschikt voor wie niet altijd tijd heeft om te
maaien. Uitgevoerd met een 98 cm breed maaidek en een manuele
versnellingsbak met 5 versnellingen. Zo kiest u steeds de ideale snelheid
voor een optimaal maairesultaat. Mulchplug inbegrepen.
Ook leverbaar met hydrostatische transmissie.

Er is al een Tornado vanaf € 1.949,- voor € 1.649,11

Net of wild, groot of klein, effen of kleurrijk,
tuinen komen net als hun eigenaars in alle
vormen en afmetingen voor. Bij STIGA
houden we van alle soorten tuinen en geven
we om elke tuinier. Daarom streven we
ernaar om het beste materiaal te maken om
u gewoon te laten genieten van en leven in
uw tuin.
Innovatie en traditie gaan hand in hand.
De jarenlange kennis in de wereld van
tuinmachines wordt gecombineerd met
de nieuwste technologie. Zo geniet elke
tuinier van een degelijke ontwerp en slimme
kenmerken. Kracht en comfort, zonder
compromis. En voor elke tuin en elke klus
de ideale machine.
Het vakmanschap is terug te vinden in
de Twinclip grasmaaiers met uniek mes,
de Multiclip technologie voor het fijnste
mulchresultaat en de gloednieuwe Stig
robotmaaier.

De talrijke batterijaangedreven
tuinmachines uit de E-Power series zijn het
toonbeeld van de toekomst van tuinieren.
Gebruiksvriendelijk, beter voor het milieu
en uitgerust met slimme snufjes om het
werk gemakkelijk te maken. Ook voor
grote tuinen is batterijvermogen niet langer
toekomstmuziek. De E-ride tuintractoren
combineren de welbekende voordelen
van een zitmaaier met al het goede van
accupower. Zelfs het stokpaardje van Stiga
onderging een metamorfose. De wendbare
en veelzijdige Park frontmaaiers zijn klaar
voor de toekomst en dankzij een volledige
update mee met de moderne tijd.
In 1934 werd STIGA opgericht in Zweden
door Stig Hjelmquist. Ondertussen hebben
we meer dan 80 jaar ervaring in innovatieve
consumentenproducten. Vandaag is
STIGA een bekend merk van grasmaaiers
en een ruim assortiment gemotoriseerd
tuingereedschap, dat wordt verdeeld binnen
en buiten Europa.

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

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/04/2021 t/m 1/10/2021 en inclusief 21% BTW.
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

