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PROFESIONÁL PRO MĚSTA A OBCE
STIGA Park Pro je řada univerzálních riderů určená pro 
náročné zákazníky a komunální použití. Stroje jsou 
poháněné výkonnými dvouválcovými motory a vybaveny 
pohonem všech kol, který zajišťuje bezproblémové sečení 
i v náročném terénu. Park Pro je určen především pro 
sečení velkých ploch, je však možné jej využít pro celoroční 
úklid zeleně i přilehlých ploch. Ke strojům Park Pro se 
připojují sekací hlavy se záběrem 110 a 125 cm. Jejich 
manipulaci a čištění usnadňuje patentovaný systém Quick 
Flip. O komfortní ovládání stroje se stará posilovač řízení, 
hydraulické zvedání přídavných zařízení, elektromagnetické 
zapínání sečení, elektrické nastavování výšky sečení, přední 
LED světlo a ergonomický ovládací panel s LED displejem. 

PARK 
PRO

NASTAVITELNÉ 
ODPRUŽENÉ SEDADLO
Komfortní sedadlo má 
navíc zvýšenou oporu 
zad a pohodlné sklopné 
loketní opěrky.

LED SVĚTLO
Usnadňuje práci při 
zhoršené viditelnosti 
a současně zvyšuje 
bezpečnost práce.

OVLÁDACÍ PANEL S DISPLEJEM
Všechny ovládací prvky  
a kontrolky jsou umístěny  
na jednom panelu.

EFEKTIVNÍ SEČENÍ
Sekací hlavy trávu posekají 
na velmi drobné kousky, které 
zetlí a nemusejí se sbírat. 
Trávníku tak vrátíte přirozené 
živiny, omezíte vysychání 
porostu a navíc ušetříte čas 
zastavováním, vysypáváním 
koše a odvozem trávy. 

STŘEDOVÝ KLOUB 
Otočný kloub Vám umožní  
při sekání obtočit stromy 
nebo jiné pevné překážky  
a zajistí perfektní manévrovací 
schopnosti na nerovném 
terénu nebo v zúženém 
prostoru. Zadní kola vždy 
přesně následují přední kola.

ČELNÍ SEČENÍ
Vpředu umístěné sekací 
hlavy mají mnoho výhod: 
vidíte přesně co sekáte, 
dokážete posekat trávu pod 
větvemi stromů nebo keři 
a vysekáte i rohy pozemků. 
Trávu navíc nejdříve 
posekáte a pak teprve 
přejedete koly.

POSILOVAČ ŘÍZENÍ
Stroj lze snadno 
ovládat pouze  
jednou rukou.

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ
Parky Pro mají hydrostatický  
pohon všech 4 kol. Rychlost  
pojezdu vpřed i vzad se 
ovládá jednoduchým 
sešlápnutím pedálu.  
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2,80 Kč 
jsou celkové 

roční náklady  
na m2

(Cena benzínu uvažována na úrovni 32,20 Kč.)

PARK PRO 540 IX + HLAVA 125 COMBI
Cena stroje a sekací hlavy 263 980 Kč (225 990 + 37 990 Kč)

Předpokládaná ekonomická životnost stroje 2 000 pracovních hodin

Servisní náklady 15 000 Kč za 400 motohodin

Výkonnost stroje 2 ha za 8 pracovních hodin

Spotřeba PHM 4 l benzínu/hodin

Průměrná mzda obsluhy 400 Kč/hodin

Předpokládaný počet sečí 10 ročně

Optimální plocha na jeden stroj 15 hektarů

Připravili jsme pro Vás zjednodušený výpočet ročních nákladů na posekání 1 m2 trávníku, jehož 
cílem je dokázat ekonomickou výhodnost strojů Park Pro. Výpočet vychází z aktuálních běžných 
cen v ČR a zahrnuje náklady na palivo, obsluhu i předpokládaný servis. Všechny ceny jsou včetně 
DPH. V rozvaze se očekává 10 sečí za rok, to znamená, že trávník bude po celý rok posekaný. 

0,12 Kč 
je výsledná cena 

za m2 sekání  
(bez obsluhy)

0,28 Kč 
je výsledná cena 

za m2 sekání  
celkem

Ceny jsou uvedené včetně DPH

 

225 990 Kč 
vč. DPH

(základní cena 249 990 Kč)

AKCE

 

199 990 Kč 
vč. DPH

279 990 Kč
vč. DPH

AKCE Všechny akce roku 2021 platí do  
31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob.

PARK PRO 340 IX PARK PRO 540 IX PARK PRO 740 IOX
Značka motoru Briggs & Stratton Honda Honda

Druh paliva Benzín Benzín Benzín

Model motoru Vanguard 18 GXV 630 GXV 690 

Objem motoru 570 cm³ 688 cm³ 688 cm³

Počet válců 2 2 2

Jmenovitý výkon motoru 11,9 kW 14,3 kW 15,4 kW

Otáčky motoru 3 200 ot./min. 3 200 ot./min. 3 200 ot./min.

Chladicí systém Vzduchem Vzduchem Vzduchem

Obsah palivové nádrže 15 l 15 l 15 l

Napětí baterie 12 V 12 V 12 V

Kapacita baterie 24 Ah 24 Ah 24 Ah

Šířka sečení 110–125 cm 110–125 cm 110–125 cm

Zvedání sekací hlavy Hydraulické Hydraulické Hydraulické

Nastavení výšky sečení Elektricky Elektricky Elektricky

Převodovka Hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická

Ovládání pojezdu Pedálem Pedálem Pedálem

Pohon 4 WD 4 WD 4 WD

Rychlost (vpřed) 14 km/h 14 km/h 14 km/h

Typ řízení Kloubové (50/50) Kloubové (50/50) Kloubové (50/50)

Volant S kuželovým 
nástavcem

S kuželovým 
nástavcem

S kuželovým 
nástavcem

Posilovač řízení Pístnice Pístnice Pístnice

Typ sedadla Komfortní s vysokou  
zádovou a loketní opěrkou

Komfortní s vysokou  
zádovou a loketní opěrkou

Komfortní s vysokou  
zádovou a loketní opěrkou

Nastavení sedadla Samostatnou páčkou Samostatnou páčkou Samostatnou páčkou

Nastavení sedadla 
dle váhy Ano Ano Ano

Přístrojová deska Ano s displejem Ano s displejem Ano s displejem

Počítadlo motohodin Ano Ano Ano

Přední světlo LED LED LED

Zapínání sečení Elektromagneticky Elektromagneticky Elektromagneticky

Hydraulické koncovky 
pro přídavná zařízení Ne Ne Ano

Tažné zařízení – sada Uvnitř balení Uvnitř balení Uvnitř balení

Přední kola – rozměry 17 × 8,00–8" 17 × 8,00–8" 17 × 8,00–8"

Zadní kola – rozměry 17 × 8,00–8" 17 × 8,00–8" 17 × 8,00–8"

Rozměry (d × š × v) 1 970 × 863 × 1 256 mm 1 970 × 863 × 1 256 mm 1 970 × 863 × 1 256 mm

Hmotnost 253 kg 273 kg 275 kg

Maximální vibrace 
na volantu 2,5 m/s² 2,6 m/s² 3 m/s²

Maximální vibrace 
na sedadle řidiče 0,5 m/s² 0,7 m/s² 0,6 m/s²

Měřená hladina hluku 85 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A)

Garantovaná hlučnost 100 dB(A) 100 dB(A) 100 dB(A)

Produktové číslo 2F6430621/ST1P 2F6430831/ST1P 2F6430931/ST1P

NOVINKA
NOVÝ

MOTOR

Výhody stroje Park Pro
Ekonomická rozvaha
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Všestranné celoroční použití
Ridery STIGA Park Pro jsou univerzálními stroji, které lze s pomocí přídavných zařízení používat  
celoročně. Zvládnete s nimi veškerou péči o travní plochy, posbíráte listí, odklidíte sníh z chodníků, 
cest a parkovišť, posypete pískem cesty a mnoho dalších prací. Vyžádejte si praktické předvedení 
stroje u Vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce STIGA.

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. 

STIGA
CARE

Sekací hlava 110 Combi Pro EL QF

35 990 Kč

Třínožová sekací hlava má záběr 110 cm a elektricky nastavitelnou výšku 
sečení v rozmezí 25–90 mm. Dokonale mulčuje a po vyjmutí mulčovací 
vložky dokáže i vyhazovat posekanou travní hmotu dozadu. Přední vodicí 
kolečka usnadňují zatáčení stroje při práci. Je vybavená systémem  
Quick Flip.

Sekací hlava 125 Combi Pro EL QF

37 990 Kč
 
Široká třínožová sekací hlava má záběr 125 cm a elektrické nastavování 
výšky sečení v rozmezí 25–90 mm. Dokonale seká i mulčuje. Je vybavená 
systémem Quick Flip.   

Sběrač trávy a listí 42" 
tažený sběrač je určen pro 
sběr trávy a listí. Má objem 
koše 450 litrů a šíři záběru 
107 cm.

Cepová sekačka 
k sekání přerostlé trávy  
až do výše 1 m.  
Má pracovní záběr 92 cm. 
Pracovní hřídel lze vyměnit 
a provádět odmechování 
trávníku.

Čelní kartáč 
je především určen  
pro úklid sněhu, listí 
a drobných pevných 
nečistot. Je vhodný  
i pro vymetávání umělých 
trávníků. Úhel nastavení 
kartáče ke stroji je 
měnitelný ve třech 
pozicích.

Sypač písku 
má pracovní záběr 100 cm. 
Posypový válec je poháněn 
elektromotorem ovládaným 
z místa obsluhy.

Sněhová radlice 
je nastavitelná ve třech 
směrech z místa obsluhy  
a má pracovní záběr 120 cm. 
Přídavná gumová lišta  
odhrne sníh dočista.

Přívěsný vozík Pro 
uveze až 350 kg zahradního  
odpadu, trávy, stavebních materiálů, 
apod. Korba vozíku je sklápěcí  
a má vnitřní rozměry 1 270 × 950 
× 300 mm. Zvýšené bočnice lze 
dokoupit samostatně.

Sněhová fréza
má pracovní záběr 90 cm. 
Výhozový komín má nastavitelný 
úhel a délku odhozu sněhu. 
Existuje i dvoustupňová varianta.

Zametací adaptér
slouží k odstraňování listí, 
štěrku a jiných drobných 
pevných nečistot z tvrdých 
povrchů jako je asfalt a beton. 
Má pracovní záběr 90 cm, 
průměr kartáče je 320 mm. 
Sběrací koš lze vyjmout  
a vyprázdnit. Jako příslušenství 
lze dokoupit boční kartáč.

Mulčovač 90
se záběrem 90 cm. Je určen 
na sečení vysoké trávy  
a neudržovaných ploch  
s dřevinami o průměru 2 cm. 

Přídavná zařízení

Sekací hlavy

24 990 Kč s DPH 39 990 Kč s DPH 39 990 Kč s DPH 39 990 Kč s DPH

69 990 Kč s DPH 10 990 Kč s DPH 14 200 Kč s DPH 11 990 Kč s DPH

Sněhové řetězy
montují se pouze na zadní kola.

2 990 Kč s DPH39 990 Kč s DPH

Ochranná plachta
pro všechny ridery.

1 080 Kč s DPH

Příslušenství a servis
Péče značky STIGA

Patentovaný systém 
Quick Flip umožňuje 

snadné a rychlé zvednutí 
sekací hlavy do čistící 
polohy nebo výměnu 
přídavných zařízení 
bez nutnosti použití 

nářadí.

Sněhová radlice X
hydraulicky nastavitelná 
sněhová radlice (pouze pro 
modely Park Pro 740 IOX). 

46 990 Kč s DPH



Aktuální dění kolem Stigy sledujte na: 
facebook.com/stigaceskarepublikawww.stiga.cz

Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.  
Všechny uvedené ceny jsou s DPH. © 2021 Stiga s.r.o.

Váš prodejce:


