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sekačky 
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na str. 11–12
křovinořezy 

na str. 07
ridery 

na str. 13
ostatní stroje 

na str. 09–10

Vyberte si správnou sekačku, 
traktor, křovinořez, drtič 
či něco jiného…
Stiga je tradiční švédská značka zahradní techniky. V tomto 
katalogu najdete 30 modelů elektrických i benzínových 
sekaček, 16 různých zahradních traktorů a riderů i další 
obrovské množství strojů, které Vám usnadní a zpříjemní 
práci na Vaší zahradě.

Motto: Naším cílem je, abyste měli nejhezčí trávník 
ve svém okolí a abyste si svůj čas strávený na Vaší 
krásné zahradě co nejvíce užili!

STIGA
CARE

5letá záruka
Na všechny naše stroje poháněné benzínovými motory se vztahuje 5letá 
záruka. Ocelové podvozky se zinkovým galvanizováním mají pětiletou 
antikorozní garanci.

Prodejní akce
Speciální akce roku 2013: k vybraným sekačkám získáte NAVÍC další 
výrobek Stiga! Akce je časově omezená a platí jen do vyprodání zásob!

Servisní poukázka
K sekacím traktorům Estate Royal 19 získáte navíc servisní poukázku 
na náhradní díly a servis v hodnotě 5 000 Kč.

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 u nich budete mít zajištěn záruční i pozáruční servis a možnost koupě originálních 
náhradních dílů, příslušenství a maziv. 

Ekologická značka Svan
Stroje označené nordickou značkou Svan 
splňují nejpřísnější ekologická kritéria.

akCE 1 + 1
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Tichý chod a minimální údržba
Tr aVNÍ SEk ačky – ElEkTrICké a ručNÍ

ruční vřeTenová sek ačk a
ideální pro nově založené trávníky, 
trávu neseká, ale seřezává mezi 
dvěma ostří. záběr 40 cm. 
Sběrací koš lze dokoupit  
samostatně.

muLTICLIp 50 e
Nejtišší sekačka s hladinou hluku 
86 dbA. Má ocelový podvozek se 
záběrem 48 cm. Výška sečení: 
5 pozic v rozmezí 31 – 75 mm, 
motor 1 600 W.

CoLLeCTor 35 e
základní a nejmenší model elektrické

sekačky. Má záběr 33 cm, motor
o výkonu 1 000 W a sběrací koš 27 l.

CoLLeCTor 39 e
Obdobný základní model s větším 

záběrem 37 cm, silnějším motorem 
o výkonu 1 300 W a sběracím 

košem 35 l.

ComBI 48 es
Výkonná elektrická sekačka s ocelovým 

podvozkem a vlastním pojezdem. 
Silný motor má výkon 1 800 W, záběr 

je 48 cm, centrální nastavení výšky 
sečení má 5 pozic v rozmezí 

27–80 mm, sběrací koš má 
objem 60 l. Velká kola jsou 

uložena v kuličkových ložis-
kách. Mulčovací vložka  

a čisticí lopatka jsou  
součástí stroje.

novInka
 

ComBI 48 e
Obdobná elektrická sekačka s ocelovým 
podvozkem bez vlastního pojezdu s motorem 
1 600 W. záběr je 48 cm, má centrální nastavení 
výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm 
a sběrací koš o objemu 60 l.

ComBI 40 ae
Akumulátorová sekačka 

nepotřebuje přívodní kabel!  
Má záběr 38 cm, motor 36 V 

 a li-ion baterii 2,6 Ah. 
Centrální nastavení výšky 

sečení: 6 pozic v rozmezí 
25–75 mm, sběrací koš 

40 l s průhledem a 
velká zadní kola 250 

mm. Mulčovací 
vložka a čisticí 

lopatka jsou 
součástí stroje.

novInka
 

novInka
 

novInka
 

ComBI 40 e
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. Čisticí lopatka je součástí stroje.

ComBI 44 e
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 a čisticí lopatka jsou součástí 
stroje. Tento model je vyobrazen.
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muLTICLIp 50 
Mulčovací sekačka 

s ocelovým podvozkem. 
záběr je 48 cm, výška 

sečení: 5 pozic 
v rozmezí 31 – 75 mm. 

Motor briggs & Stratton
o výkonu 4 hP.

muLTICLIp 50 s 
Mulčovací sekačka 

s ocelovým podvozkem 
a vlastním pohonem 

předních kol. záběr je 
48 cm, výška sečení: 

5 pozic v rozmezí
31 – 75 mm. Motor 

briggs & Stratton
o výkonu 4 hP.

muLTICLIp pro 53 s svan
Profesionální mulčovací sekačka 
s hliníkovým podvozkem a vlast-
ním pohonem předních kol. záběr 
je 51 cm, motor honda o výkonu 
5,5 hP s antivibračním uložením.
Výška sečení: 5 pozic 
v rozmezí 30 – 65 mm.

Tr aVNÍ SEk ačky – MulTIClIP

krásná tráva bez námahy

SEk ačky bENZÍNoVé

ComBI 48 sQ BW
univerzální sekačka s velkými zadními koly, 
s vlastním pojezdem a čtyřmi funkcemi (sběr 
do koše, výhoz do boku nebo dozadu a mulčování). 
Má záběr 46 cm, motor briggs & Stratton o výkonu 
4,5 hP, centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic 
v rozmezí 22 –  90 mm a sběrací koš 60 l.

CoLLeCTor 46 s 
Výborná benzínová sekačka 
s jednoduchou obsluhou. Má záběr 
45 cm, motor briggs & Stratton o výkonu 3,5 hP, 
centrální nastavení výšky sečení: 5 pozic v rozmezí 
30–67 mm, sběrací koš 55 l, ložiska v kolech 
a vlastní pojezd.

CoLLeCTor 46
Stejná sekačka, ale bez vlastního pojezdu.

ComBI 53 s4Q BW
Výkonná, univerzální sekačka s velkými zadními koly, 
s vlastním pojezdem s měnitelnou rychlostí, čtyřmi funkcemi 
a záběrem 53 cm. Má motor briggs & Stratton o výkonu 5 hP, 
centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 22–90 mm 
a sběrací koš 60 l.

S ocelovým podvozkem

CoLLeCTor 53 s
Výkonná a spolehlivá 
sekačka se záběrem 53 cm 
a vlastním pojezdem, určená 
na středně velké zahrady. Má motor briggs & Stratton 
o výkonu 5 hP, centrální nastavení výšky sečení: 
5 pozic v rozmezí 30–67 mm, sběrací koš 55 l.

novInka
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exCeL 55 sQ
Moderní sekačka s mnohostranným využitím, robustní 
konstrukcí a vyšší hmotností. Je poháněna silným 
motorem briggs & Stratton o výkonu 6 hP. záběr sečení 
je 55 cm, sběrací koš s indikací naplnění má objem 
75 l, centrální nastavení výšky sečení má 6 pozic 
v rozmezí 22–95 mm, ergonomická rukojeť je nastavitelná 
v různých úhlech. Velká kola 21 a 30 cm jsou uložena 
v ložiskách. Sekačka umožňuje kombinovat mulčování, 
sběr do koše, výhoz dozadu nebo do boku.

exCeL 55 sQ, honda , BBC
Model má shodné technické parametry, ale je vybaven 
motorem honda o výkonu 6 hP a spojkou nože.

exCeL 50 sQ
Moderní, výkonná sekačka nabízí komfortní užívání 
a vysoký stupeň výbavy a funkčnosti. Je vybavena 
motorem briggs & Stratton o výkonu 5,5 hP, má 
záběr 50 cm, centrální nastavení výšky sečení: 
6 pozic v rozmezí 22–95 mm. umožňuje kombinovat 
mulčování, sběr do koše, výhoz dozadu nebo do boku. 
Sběrací koš o objemu 75 l má indikátor naplnění. 
Velká kola 21 a 30 cm mají široký travní vzorek.

exCeL 50 seQ
Shodný model sekačky se stejnými parametry jako 
Turbo excel 50 S, ale navíc je vybavený elektrickým 
startérem s akumulátorem. umožňuje komfortní 
start klíčkem na rukojeti bez fyzické námahy.

TurBo 53 s BW, honda
Výkonná sekačka na středně velké a větší 
plochy se záběrem 53 cm, vlastním pojezdem 
a silným motorem honda o výkonu 6 hP. 
umožňuje kombinaci mulčování nebo sběru 
do koše o objemu 60 l. Má velká kola pro lepší 
průjezdnost terénem a centrální nastavení 
výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 25–90 mm.

TurBo 53 s BW
Stejná sekačka, která je ale vybavena 
motorem briggs & Stratton o výkonu 5,5 hP.

TurBo 48 s BW, honda
Sekačka s vysokou užitnou hodnotou a motorem 
honda o výkonu 5,5 hP. zinkované šasi má záběr 
48 cm a nabízí kombinaci mulčování nebo sběru 
do koše o objemu 60 l. Má velká kola a vlastní 
pojezd. Nastavení výšky sečení je centrální: 
6 pozic v rozmezí 25–90 mm.

TurBo 48 s BW
Stejná sekačka, která je ale vybavena 
motorem briggs & Stratton o výkonu 5,5 hP.

TurBo 48 se BW
Stejná sekačka s motorem briggs & Stratton, 
která je navíc vybavená elektrickým startérem.

Se zinkovaným podvozkem
Tr aVNÍ SEk ačky – Turbo

 SEk ačky bENZÍNoVé – EXCEl

 
Už žádné špinavé ruce! 

K vybraným modelům sekaček 
dostanete zdarma praktickou 

lopatku k čištění podvozku 
sekačky.
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TurBo 50 s
Oblíbená sekačka pro členité 
a středně velké zahrady se záběrem 48 cm 
a vlastním pojezdem. Má silný motor briggs & Stratton 
o výkonu 5,5 hP, centrální nastavení výšky sečení: 
9 pozic v rozmezí 20 – 70 mm a sběrací koš 70 l. 
Mulčovací vložka je v základním vybavení.

TurBo poWer 53 s
Výborná sekačka pro 
náročnější uživatele určená 
pro větší plochy se záběrem 
53 cm. Je vybavena 
motorem briggs & Stratton 
o výkonu 5,5 hP. Má centrální 
nastavení výšky sečení: 7 pozic 
v rozmezí 30–80 mm, sběrací 
koš o objemu 70 l.TurBo 55 s

Velká a výkonná sekačka 
určená na větší zahrady se záběrem 
55 cm a vlastním pojezdem. Má silný 
motor briggs & Stratton o výkonu 6 hP, 
centrální nastavení výšky sečení: 9 pozic 
v rozmezí 30 – 80 mm, kovová kola a sběrací 
koš 70 l. Mulčovací vložka je v základním 
vybavení.

TurBo pro 55 4s, honda
Špičkový model, který je vlaj-
kovou lodí všech Stiga sekaček. 
ideální pro komunální použití. 
Má záběr 55 cm, vlastní pojezd 
s měnitelnou rychlostí, motor 
honda o výkonu 6,5 hP, kovová kola, 
centrální nastavení výšky sečení: 9 pozic 
v rozmezí 30 – 80 mm a sběrací koš 70 l.
Mulčovací vložka je v základním vybavení. 

Tr aVNÍ SEk ačky – V yššÍ TřÍDa

S hliníkovým podvozkem
 křoVINořEZy

Úžasně rovná a čistá tráva!
Hliníkový podvozek díky svému 
optimálnímu tvaru vytváří 
„Turbo efekt“. Tím je zajištěn 
dokonale rovnoměrný střih 
trávníku a vynikající sběr 
posečené trávy do koše. 
Hliníkový podvozek 
nekoroduje a vyniká 
pevností. 
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sB 44 d
Nový model s 2taktním motorem 

o obsahu 42,7 ccm a výkonem 
1,5 hP. Má dvojitou rukojeť 

s antivibračním systémem. 
Součástí stroje jsou strunová 

hlava Tap&Go se záběrem 
43 cm, trojzubec a dvojitý 

závěsný popruh.

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

sB 35 ds
Oblíbený 2taktní 

křovinořez s motorem 
o obsahu 33 ccm 

a výkonem 1,3 hP. 
Má dvojitou rukojeť 

s antivibračním 
systémem, záběr 

43 cm a hmotnost 
7,8 kg. Součástí stroje 

jsou strunová hlava, 
čtyřzubec a dvojitý 

závěsný popruh.

sBk 53 d
Stroj pro náročné uži-

vatele s 2taktním moto-
rem Kawasaki o obsahu 

53,2 ccm a výkonem  
2,7 hP. Má dvojitou rukojet 

s antivibračním systémem, 
záběr 43 cm a hmotnost 9,9 

kg. Součástí stroje jsou stru-
nová hlava Tap&Go, trojzubec 

a dvojitý komfortní závěsný 
popruh. 

 křoVINořEZy

Mnohostranné použití

sB 33 d
základní model křovinořezu 

 s 2taktním motorem o obsa-
hu 32,6 ccm a výkonem 

1,2 hP. Součástí stroje 
jsou strunová hlava 

se záběrem 42 cm, 
trojzubec a dvojitý 

závěsný popruh.

sB 43 ds
Silnější a robustnější 

model s 2taktním motorem 
o obsahu 42,7 ccm a výko- 

nem 1,9 hP. Má dvojitou 
rukojeť s antivibračním 

systémem a hmotnost 
9 kg. Součástí stroje jsou 

strunová hlava se záběrem 
40 cm, čtyřzubec a dvojitý 

komfortní závěsný popruh.

Dvojitý 
závěsný popruh

Ocelový 
čtyřzubec

Pilový  
kotouč

Strunová 
sekací hlava

Jednoduchý 
závěsný popruh

PřÍSlušENST VÍ:

sB 425 , honda
Křovinořez s moderním čtyřtaktním 

motorem honda o obsahu 25 ccm, 
který vyniká nízkou hlučností, 

malou spotřebou a snadným 
startem. Součástí stroje jsou 

strunová hlava, trojzubec 
a jednoduchý závěsný 

popruh.

sB 435 , honda
Obdobný křovinořez s vý- 

konnějším motorem honda 
o obsahu 35 ccm. Navíc 

má rukojeť s antivibračním 
systémem. Součástí stroje 

jsou strunová hlava, čtyřzubec 
a dvojitý závěsný popruh. 

Tento typ je vyobrazen.

novInka
 

novInka
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se 2216Q
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 4,84 kg. 

sp 36
lehká benzínová 

pila pro běžné zahradní 
použití. Má motor o obsahu 

36 ccm a výkonu 2 hP. Snadno 
se startuje díky systému easy Start. 

Délka lišty je 35 cm a hmotnost 4,2 kg.

sp 43
Obdobná pila s motorem o obsahu 

40,2 ccm a výkonu 2,7 hP. Délka lišty je 38 cm.

sp 46
Výkonná pila 

klasické konstrukce 
s motorem o obsahu 

45,1 ccm a výkonem 3,0 hP. 
Délka lišty je 38 cm 

a hmotnost 4,7 kg.

sp 52
Obdobná pila s motorem 

o obsahu 51,8 ccm a výkonem 
3,3 hP. Délka lišty je 45 cm.

sev 2416Q
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.

se 1814Q
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 4,29 kg.

STruNoVé SEk ačky

sGT 2220 a BaTTery 
lehká bateriová strunová 

sekačka s 20 V li-ion baterií 
vydrží cca 40 minut práce. 

baterii lze použít i pro jiné stroje 
Stiga, například plotové nůžky 

ShT 4620. Má teleskopickou, 
úhlově nastavitelnou rukojeť, záběr 

22 cm, poloautomatické vysouvání 
struny a hmotnost 2,24 kg.

sGT 600
univerzální elektrická strunová 

sekačka s teleskopickou rukojetí. 
Má nastavitelný úhel sečení, motor 

o výkonu 600 W a záběr 30 cm. 
Délka struny se nastavuje 

poloautomaticky.

sT 28 J
benzínový vyžínač s nízkou 

hmotností a děleným hřídelem. 
Výkon motoru je 1,0 hP, záběr 

je 42 cm, má poloautomatické 
nastavování délky struny. Jedno-

duchý závěs je součástí stroje.

plotostřih pro sT 28 J
S použitím výměnného nástavce 

získáte plotostřih s délkou lišty 39 cm. 
ustřihne větve s maximálním průmě-

rem do 20 mm. Úhel nastavení je 90 stupňů.

pilový nástavec pro sT 28 J 
Výměnný pilový nástavec má délku 

řezací lišty 25 cm.

sGT 1000 J
Velmi výkonná elektrická 

strunová sekačka s motorem 
1 000 W a záběrem 38 cm. 

Délka struny se nastavuje 
poloautomaticky systémem 

Tap&Go. hřídel stroje je dělitelná 
pro snadný transport. hmotnost je 

4,6 kg.

k dotvoření detailů

Plně bezpečné
řETĚZoVé PIly

novInka
 

novInka
 

DrTIčE a Fouk ačE

Výměnný pilový nástavec má délku 

nastavování délky struny. Jedno-
duchý závěs je součástí stroje.

S použitím výměnného nástavce 
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sGs 60 LI
ideální nůžky pro ruční dotvoření detailů 
na Vaší zahradě poháněné li-ion baterií. 
Vydrží cca 40 minut práce, doba dobíjení 
je 5 hodin a hmotnost 540 g. V balení jsou 
2 adaptéry: plotové nůžky s délkou lišty 
16 cm a travní nůžky se záběrem 8 cm. 

K ručním nůžkám SGS 60 li 
lze doplnit teleskopicky 
nastavitelnou rukojeť 
s kolečky.

se 2216Q
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 4,84 kg. 

se 1814Q
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 4,29 kg.

sT 28 J
benzínový vyžínač s nízkou 

hmotností a děleným hřídelem. 
Výkon motoru je 1,0 hP, záběr 

je 42 cm, má poloautomatické 
nastavování délky struny. Jedno-

duchý závěs je součástí stroje.

plotostřih pro sT 28 J
S použitím výměnného nástavce 

získáte plotostřih s délkou lišty 39 cm. 
ustřihne větve s maximálním průmě-

rem do 20 mm. Úhel nastavení je 90 stupňů.

pilový nástavec pro sT 28 J 
Výměnný pilový nástavec má délku 

řezací lišty 25 cm.

BIo poWer
Vysokoobrátkový drtič s dvěma 
noži s oboustranným ostřím. 
Má motor o výkonu 2 100 W, 
ochranu proti přetížení a zvládne 
větve do průměru 40 mm.

BIo QuIeT
extrémně tichý drtič s motorem 
o výkonu 2 100 W pro větve do průměru 
40 mm. Materiál si sám podává a drtí 
jej mezi ozubeným kolem a přítlačnou 
deskou. Má ochranu proti přetížení 
a možnost zpětného chodu. Textilní 
koš je součástí výrobku.

BIo sILenT 2500
Tichý a výkonný drtič s motorem 
o výkonu 2 500 W pro větve až 
do průměru 40 mm. Větve si sám 
podává a drtí je mezi ozubeným 
kolem a přítlačnou deskou. 
Plastový sběrací koš o obsahu 
60 l usnadňuje transport drti.

sBL 260 h
zahradní foukač / vysavač 
s 2taktním benzínovým motorem 
o obsahu 25,4 ccm a výkonem 
1 hP. Vak na vysávání a hubice 
jsou součástí balení. 
hmotnost je 5 kg.

sBL 2600
lehký elektrický foukač / vysavač listí s motorem 
o výkonu 2 600 W má ocelový drtící nůž pro dokonalé 
plnění vaku. rychlost vzduch je plynule měnitelná 
až do 330 km/h. hmotnost je 3,3 kg (bez vaku). 
Součástí balení je navíc jednoduchý závěs.

řETĚZoVé PIly

novInka
 

novInka
 

DrTIčE a Fouk ačE

čistá zahrada

shT 600
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 pozi-
cích. hmotnost nůžek 
je 3,4 kg.

shT 500
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 nasta-
vitelná v 5 pozicích. hmotnost 
nůžek je 3,3 kg.

PloToVé NŮŽky

Pro okrasné keře a dřeviny

shT 4620 a BaTTery
Plotové nůžky s li-ion baterií 20 V, která vydrží cca 
40 minut práce. Doba dobíjení je 3–5 hodin. lišta 
s tvrzenými noži má délku 46 cm. Nůžky mají 
nastavitelnou rukojeť v 5 pozicích a hmot-
nost 3 kg. baterie je zaměnitelná 
s baterií strunové sekačky 
SGT 2220 A battery.

novInka
 

shp 60
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 stupňů.
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ve 32
lehký, spolehlivý a snadno ovladatelný vertikutátor 
(provzdušňovač) s elektrickým motorem o výkonu  
1 500 W. Jednou pákou lze nastavit 5 pracovních  
hloubek a přepravní pozici. Má záběr 32 cm.  
Sběrací koš je součástí stroje. 

svp 40 B
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.

VErTIkuTáTory

novInka
 

kulTIVáTory

sILex 75 rB 
Výkonný kultivátor poháněný benzínovým  
motorem briggs & Stratton o výkonu  
6,5 hP. Má 6 rotorů se záběrem 75 cm,  
1 rychlost vpřed a 1 vzad. Transportní kolečko 
a nastavitelná rukojeť zpříjemňují obsluhu.
Odmechovač lze samostatně dokoupit.

SEk aCÍ Tr akTory – GarDEN, ESTaTE

Pro čistý, hustý a zelený trávník

Pro snadnou přípravu půdy

sILex 50 rB 
Kultivátor střední třídy s benzínovým 
motorem briggs & Stratton o výkonu 5 hP. 
Má čtyři rotory o záběru 50 cm, 1 rychlost 
vpřed a 1 vzad. Transportní kolečko je ve 
výbavě stroje. Ke stroji lze samostatně 
dokoupit odmechovač.

odmeChovač pro 
sILex 50 a 75 rB.
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novInka
 

kulTIVáTory

esTaTe senaTor hsT
ideální pomocník na středně velké zahrady je vybaven 
motorem briggs & Stratton o výkonu 16,5 hP a hydro- 
statickým 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 260 
litrů a signalizaci naplnění koše. informační panel s 6 leD 
displejem poskytuje informace o aktuálním stavu stroje.

esTaTe senaTor hsT, honda
Novinka letošní sezóny. Tento model oblíbeného traktoru 
estate Senator hST je poháněný dvouválcovým motorem 
honda o výkonu 17,5 hP. Ostatní technické parametry  
jsou shodné.

SEk aCÍ Tr akTory – GarDEN, ESTaTE

esTaTe masTer hsT
Nově vyvinutý, pohyblivý a snadno ovladatelný 
traktor je poháněn motorem briggs & Stratton  
o 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. Výšku 
sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 
25–80 mm. Sběrací koš má objem 240 litrů. Traktor 
má navíc přední světla, nárazník a nastavitelné 
sedadlo. V základním vybavení stroje jsou nabí- 
ječka baterie, zadní závěs a mulčovací souprava  
(2 speciální nože a mulčovací vložka).

Neběhejte za sekačkou

Garden CompaCT e hsT
Novinka letošní sezóny. Kompaktní malý traktor 
s minimálním poloměrem otáčení pro menší zahrady. 
Je poháněn motorem briggs & Stratton o 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.  
Traktor umožňuje trávu sbírat do koše, vyhazovat  
dozadu nebo mulčovat. Mulčovací vložka a nabíječka 
baterie jsou součástí stroje.
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Sněhové
řetězy

Přívěsný 
vozík PrO

Sněhová
radlice

Bližší informace k použití přídavných zařízení a praktické předvedení strojů Vám rád poskytne nejbližší prodejce.

PřÍSlušENST VÍ:

Ochranná 
plachta

Gr and overLand 24 4Wd
Největší traktor s pohonem všech čtyř kol, ideální do 
členitého a kopcovitého terénu. Je poháněn silným 
dvouválcovým motorem briggs & Stratton o výkonu 
24 hP. záběr sekacího ústrojí je 122 cm s možností 
nastavení 7 pozic výšky sečení v rozmezí 25 –80 mm. 
Stroj má zvětšená kola (16“/20“) a hydrostatickou 
převodovku. Sběrací koš má objem na 360 l. Mulčovací 
vložka je součástí stroje. Tento model je vyobrazen.

overLand 4Wd
Osvědčený a výkonný traktor s pohonem všech čtyř kol 
je poháněn dvouválcovým motorem briggs & Stratton 
o výkonu 22 hP. Má hydrostatickou převodovku. Sekací 
ústrojí má záběr 102 cm a možnost 9 různých pozic 
nastavení výšky sečení v rozpětí 25–100 mm. Sběrací 
koš má objem 360 l.

Navíc ke stroji
Součástí balení všech modelů traktorů 
Stiga Estate (s výjimkou Estate Royal 22)
jsou mulčovací vložka, zadní závěs 
a nabíječka baterie.

esTaTe Gr and royaL 22
Velmi výkonný stroj pro sekání velkých zahrad  
a náročné zákazníky. Je vybaven dvouválcovým 
motorem briggs & Stratton o výkonu 22 hP  
a hydrostatickou převodovkou. Sekací ústrojí má 
záběr 122 cm s možností nastavení výšky sečení  
v 9 pozicích v rozpětí 25–100 mm. Sběrací koš  
má objem 320 l.

esTaTe royaL 19
Nejoblíbenější model z řady estate pohání motor  
briggs & Stratton o výkonu 18,5 hP. Je určen na středně  
velké a větší zahrady. Má hydrostatickou převodovku. Sekací 
ústrojí má záběr 102 cm a elektromagnetické zapínaní. Výšku 
sečení lze nastavit v 7 polohách v rozmezí 30 – 90 mm. Sběrací 
koš má objem 320 l. Mulčovací vložka je součástí stroje.

esTaTe royaL 22
Výkonný traktor je poháněn silným dvouválcovým motorem 
briggs & Stratton o výkonu 22 hP a má záběr sekací hlavy  
102 cm. Traktor je určen na středně velké a větší členité zahrady. 
Má hydrostatickou převodovku a sběrací koš o objemu 320 l. 
Výšku sečení lze nastavit v 7 polohách v rozmezí 30–90 mm. 

SEk aCÍ Tr akTory – ESTaTE , oVErlaND

univerzální stroje s kloubovým řízením a volitelným příslušenstvím

rIDEry S PřEDNÍM SEčENÍM



13

Přívěsný 
vozík PrO

park poWer vanGuard 4Wd
Oblíbený model se silným motorem a vynikajícím poměrem 
ceny a užitné hodnoty. Je poháněn dvouválcovým motorem 
briggs & Stratton o výkonu 20 hP. Má pohon všech čtyř 
kol prostřednictvím hydrostatické převodovky s plynule 
měnitelnou pojezdovou rychlostí. Kloubové řízení umožňuje 
vynikající manévrovací schopnosti. Stroj má celoroční 
využitelnost díky možnosti připojení všech přídavných 
zařízení.

park pro 21 4Wd
Model pro náročné zákazníky a komunální použití je 
poháněn dvouválcovým motorem briggs & Stratton 
Vanguard o výkonu 21 hP. Má hydrostatickou převo-
dovku, pohon všech čtyř kol, hydraulický posilovač 
řízení a zvedání čelních přídavných zařízení.  
zvládne všechna přídavná zařízení bez omezení.

park CompaCT 4Wd
ekonomický model s jednoválcovým motorem 
briggs & Stratton o výkonu 16 hP. Má hydro-
statickou převodovku a pohon všech čtyř kol.

sek aCí hLava 110 ComBI pro eL
Třínožová sekací hlava se záběrem 110 cm. Dokonale seká  
i mulčuje. Výška sečení je nastavitelná elektricky v rozmezí 
25 – 90 mm.

sek aCí hLava 105 ComBI
Dvounožová sekací hlava se záběrem 105 cm  
a nastavením výšky v rozmezí 25–85 mm.

sek aCí hLava 100 ComBI 3
Třínožová sekací hlava se záběrem 100 cm  
a nastavitelnou výškou sečení v rozmezí 25–85 mm. 

Dokonalé sekání

park pro 25 4Wd
Nejprodávanější a současně nejlépe vybavený model  
řady Park Pro je vybavený dvouválcovým motorem honda  
o výkonu 25 hP. Má hydrostatickou převodovku s pohonem 
všech čtyř kol, hydraulický posilovač řízení a zvedání čelních 
přídavných zařízení, elektromagnetickou spojku, tempomat, 
komfortní sedadlo s opěrkami. zvládne všechna přídavná 
zařízení bez omezení.

sek aCí hLava 125 ComBI pro eL
Má záběr 125 cm. Výška sečení je nastavitelná 
elektricky v rozmezí 25–90 mm.

univerzální stroje s kloubovým řízením a volitelným příslušenstvím

Vyžádejte si speciální katalog a předvedení stroje u svého nejbližšího prodejce.

rIDEry S PřEDNÍM SEčENÍM

Profesionál na velké zahrady
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Tažený sběrač 42" Motorový sběrač Sypač písku Sněhová radlice 

Cepová sekačka Čelní kartáč Přívěsný vozík Pro Sněhová fréza 

Sněhové řetězy

Speciální katalog na vyžádání

TITan 740 dCr
Profesionální stroj s centrálním kloubem pro 
komunální použití je vybavený třívalcovým,  
vodou chlazeným, dieselovým motorem Yanmar 
o výkonu 32 hP. Má hydraulický pohon všech 
kol. Přídavná zařízení jsou poháněna a ovládána 
hydraulicky. Kabina je vybavena klimatizací.  
Ke stroji lze připojit sekací hlavu, sněhovou  
radlici a frézu, čelní kartáč, přepravní lžíci  
a další přídavná zařízení.

Informujte se u svých prodejců

TITan 540 d
Profesionální stroj s centrálním kloubem  
pro komunální použití je vybavený tříválcovým,  
vodou chlazeným motorem Yanmnar o výkonu  
26 hP. Má hydraulický pohon všech kol  
a hydraulický pohon a ovládání přídavných  
zařízení. Nemá kabinu.

sek aCí hLava 135 h dod
Vpředu umístěná sekací hlava s plným hydraulickým ovládáním má záběr sečení 135 cm.  
umožňuje kombinovat mulčování nebo výhoz dozadu v závislosti na výšce porostu.

zametací adaptér

PřÍSlušENST VÍ TITaN

rIDEry S PřEDNÍM SEčENÍM 

Titan mezi titány

PřÍSlušENST VÍ Park

Po celý rok v pohotovosti 

Sněhová fréza Čelní kartáč Sněhová radlice 
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TITan 540 d
Profesionální stroj s centrálním kloubem  
pro komunální použití je vybavený tříválcovým,  
vodou chlazeným motorem Yanmnar o výkonu  
26 hP. Má hydraulický pohon všech kol  
a hydraulický pohon a ovládání přídavných  
zařízení. Nemá kabinu.

auToCLIp 140 4Wd
Nejmenší model, který nevyžaduje instalaci žádného kabelu, je určen 
na pozemky o rozloze do 400 m2. Díky pohonu všech 4 kol bezpečně 
zvládne svahy až do 50 % (27°). V prostoru sečení jej udržují nárazové  
a travní senzory. Po nárazu do pevných překážek (např. plotu nebo 
stromu) změní směr jízdy. Šest travních senzorů detekuje travní porost  
a otočí stroj, jakmile jej opustí. Díky detektorům na noži stroj pozná, 
kdy je trávník dosekán a vypne se. Stroj pohání li-ion baterie. Po vybití 
se musí manuálně nabít. Výšku sečení lze nastavit na 34 nebo 40 mm. 
Sekací nůž má záběr 250 mm.

auToCLIp 325
Novinka pro trávníky až do 1 600 m2. Vyžaduje instalaci obvodového 
drátu. Je zabezpečen PiN kódem a má displej podobný jako věší modely. 
Má moderní design a schopnost otočit se na místě – zero turn. Autoclip 
325 má nabíjecí stanici. umí sekat jak nahodile, tak spirálově. Má již 
dešťový senzor. Průměrná pracovní doba na jedno nabití je 2,5 hod. 
Sekací nůž má záběr 29 cm.

auToCLIp 520
Plně automatický model je vhodný pro pozemky do 1 900 m2, které mohou 
být rozdělené až na 3 zóny sekání. umí sekat jak nahodile, tak spirálově.  
Je poháněn zadními koly a zvládne svahy až do 45 % (24°). Je vybaven  
dešťovými senzory. Vzadu robota je umístěný displej s kontrolkami,  
který slouží k nastavení pracovní činnosti a komunikaci se strojem.  
Obsluha je jednoduchá. lithiové baterie se automaticky dobíjejí  
v nabíjecí stanici, která je součástí stroje. Sekací nůž má záběr  
290 mm. Výšku sečení lze nastavit plynule v rozmezí 20–56 mm.

auToCLIp 527 s
Nejvyšší model této řady je vybaven bezkartáčovými motory, které jsou tišší  
a efektivnější. Je proto vhodný na pozemky o rozloze až 3 500 m2. robot umí 
navíc automaticky rozpoznat již posekaný prostor a šetřit energii. Další  
výhodou je alarm proti odcizení. Ostatní parametry jsou shodné.

auToCLIp 527
Obdobný, plně automatický model je díky dvojnásobné kapacitě baterií  
vhodný pro pozemky o rozloze až 3 000 m2. Oproti modelu Autoclip 520 
je schopen zvládnout pozemek rozdělený až na 4 zóny sekání. Navíc má  
vzadu umístěnou bezpečnostní rukojeť, která při dotyku okamžitě zastaví  
nože. Ostatní parametry jsou shodné. Tento model je vyobrazen.

auToCLIp 720 s
Největší a nejvýkonnější robot je určen pro náročné zákazníky  
a pozemky o rozloze až 4 000 m2. Všechny funkce jsou plně 
automatizovány. Má dešťové senzory, dokáže detekovat již 
posekanou trávu, umí sekat spirálovitě, měnit otáčky nože 
podle podmínek sečení, má alarm proti odcizení. Je vybaven 
bezkartáčovými motory. lithiová baterie (13,8 Ah) vydrží až  
6 hodin práce. Nabíjecí stanice je součástí stroje. Sekací nůž  
má záběr 350 mm. Výšku sečení lze nastavit plynule v rozmezí 
25–64 mm. 

Neztrácejte čas a odpočívejte!
roboTICké SEk ačky

novInka
 

PřÍSlušENST VÍ TITaN
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sek ačk a – hr ačk a
Plastová sekačka pro děti od 18 měsíců.  
Ve sběracím koši se při jízdě míchají kousky  
zeleného plastu, což imituje sekání trávy  
a její sběr.

Tr akTor s přívěsem – hr ačk a
Šlapací traktor pro děti od tří let. Má otevírací  
kapotu a nastavitelnou sedačku. Přívěsný vozík  
a závěsné zařízení jsou součástí balení.  
rozměry jsou 105 x 55 x 65 cm.

hračky pro malé zahradníky


