
GROENE MOMENTEN 2022

NIEUW!
SWIFT 
48 V ACCUZITMAAIER
De enige met verwisselbare accu's

NIEUW!
E-RIDE 
ACCUTUINTACTOREN 2022
Nieuwe modellen, nieuwe functies

van XX.04 t.e.m. XX.05.2022

NIEUW!
STIG-A  
ROBOTMAAIER MET AGS
Autonoom en precies zonder draad

DRAFT/ENTWURF

ECO BONUS



DRAFT/ENTWURF
219 €Aero 

132e Kit

• De eerste zweefmaaier op accu
• Ideaal langs hellingen en obstakels
• Nominaal vermogen: 144 Wh
• 20 Volt / 2 x 4 Ah Li-Ion accu's
• Tot 150 m² maaien
• Compacte maaibreedte van 30 cm 
• Mulcht het gras fijn
• Accu's en dubbele lader inbegrepen

Collector 
140e kit

• Compacte, licht en stil
• Ideaal voor grasopvang 
• Nominaal vermogen: 144 Wh
• 48 Volt / 2 x 4 Ah Li-Ion accu's
• Tot 350 m² maaien
• Handige maaibreedte van 38 cm 
• Hybride opvangbak van 40 liter
• Accu's en dubbele lader inbegrepen

289 € Combi 
753e V

• Robuust, krachtig en comfortabel
• Veelzijdig 4-in-1 maaisysteem 
• Duurzame 1,5 kW inductiemotor
• Aanbevolen met twee 48V 5Ah accu's
• Tot 600 m² maaien 
• Ruime maaibreedte van 51 cm 
• Grote opvangzak van 60L met indicator
• Kies zelf de ideale accu's volgens uw tuin

749 €

48 V-systeem

20-V-System 48-V-System 48-V-System

De accu's en machines werken intelligent en delen 
gebruiksgegevens om de prestaties te verhogen 
en de levensduur te maximaliseren.

• het soort machine wordt 'herkend' en de  
parameters worden hierop afgesteld

• alle gebruiksgegevens van de accu's,  
machines en opladers worden geregistreerd

• mogelijke interne problemen worden via  
diagnose gemeld

Volledig onderling verwisselbaar
Elke accu met diverse tools.

7,5 Ah
5 Ah

2 Ah

4 Ah

Meer info op:
www.stiga.com/nl/epower-accu-tuinmachines

Geconcentreerd voor maximale 
prestaties en werktijd.

Batterijtechnologie voor uw tuin
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TBD

astubbe
Notiz
Hi Silvie, which notation should we use?"X-V-System" or like below "X V-systeem"?

astubbe
Notiz
"X-V-System" or "X V-systeem"?



DRAFT/ENTWURF
De machine is speciaal ontworpen 
voor gazononderhoud van 
uw complexe tuin met smalle 
doorgangen.
Met een totale breedte van amper 
73,5 cm gaat u gemakkelijk door 
nauwe passages, poorten en stuur u 
moeiteloos langs obstakels.
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HT  
500e

• Aanbevolen met 48V 2 Ah Li-Ion accu
• Voor 50 minuten lang snoeien
• 51 cm snoeilengte voor grotere heggen
• Ergonomische, 180° draaibare handgreep
• Dubbelzijdige messen in gehard staal
• Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar

149 € Swift  
372e

• Geleverd met vier 48V ePower accu's
• 2x 7,5 Ah en 2x 5 Ah voor wel 1100 Wh
• In 3 u opgeladen met snellader van 4 A 
• Maait met 3 accu's, rijdt met 2 accu's
• Tot 2000 m² in Standaard-modus
• Elektrische transmissie met één pedaal
• 72 cm maaibreedte met 2 messen
• Grasopvang in de 170 L ruime zak

4.999 €

GT 
500e
• Aanbevolen met 48V 2 Ah Li-Ion accu
• Voor 20 minuten lang kanten maaien
• Automatisch verlengbare nylondraden
• Draaibare maaikop met trimmerwiel
• Verstelbare handgreep met anti-slip
• Uitschuifbare steel voor meer comfort
• Accu en lader apart verkrijgbaar

149 € BC 
700e B
• Aanbevolen met 48V 4 Ah Li-Ion accu
• Tot 60 minuten maaien in Eco-modus
• Boost-functie voor veeleisend werk
• Bump&Work maaikop met nylondraad
• Tri Arc maaimes voor taaie begroeiing
• Dubbel draagharnas inbegrepen
• Accu en lader apart verkrijgbaar

289 €

BL 
700e
• Aanbevolen met 48V 2 Ah Li-Ion accu
• Tot 120 minuten blazen in de Eco-stand
• Boost-functie voor hardnekkig vuil
• Duurzame 500 Watt inductiemotor
• Regelbare luchtsnelheid tot 60 m/sec
• Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar

199 €

i

Swift 
de enige zitmaaier met
verwisselbare 48 V accu's.
De STIGA Swift maakt de weg vrij
naar allesomvattend tuinonderhoud. 

De 4 ePower accu's kunnen uit 
de machine gehaald worden en 
gebruikt worden in de andere 
machines (5, 7 en 9 serie). 
Met Swift opent u de deur 
naar een allesomvattend 
tuinonderhoud op accu'.

Verwisselbare 
48 Volt accu's
in de Swift

Meer info op:
www.stiga.com/nl/swift

Meer info op:
www.stiga.com/nl/epower-accu-tuinmachines
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Koop nu ePower producten, 
registreer op stiga.com en krijg 
een mooie korting.

ECO BONUS

DRAFT/ENTWURF

geldig van XX.04 t.e.m. XX.05.2022

Aankoopbedrag Bonus
vanaf 250 € = 50 €
vanaf 500 € = 75 €
vanaf 1.000 € = 200 €TBD



Stig-A 
3000
• Zonder draad, installatie via de app
• Duurzame 25,2 Volt Li-Ion van 5 Ah 
• Tot 150 minuten non-stop maaien
• Voor uw groot gazon tot 3000 m2
• Grote maaibreedte van 26 cm
• 6 pivoterende messen voor uw veiligheid
• Slimme, elektrische maaihoogteregeling
• Controle en bediening via STIGA.GO app
• Efficiënter maaipatroon in banen
• Batterij en laadstation inbegrepen

4.199 €Stig-A 
1500
• Zonder draad, installatie via de app
• Duurzame 25,2 Volt Li-Ion van 5 Ah 
• Tot 150 minuten non-stop maaien
• Voor uw groot gazon tot 1500 m2
• Handige maaibreedte van 18 cm
• 4 pivoterende messen voor uw veiligheid
• Elektrische regeling van de maaihoogte
• Controle en bediening via STIGA.GO app
• Efficiënter maaipatroon in banen
• Batterij en laadstation inbegrepen

2.999 €Stig 
E 600
• Duurzame 25,2 Volt Li-Ion van 2,5 Ah 
• Tot 90 minuten ononderbroken maaien
• In amper 60 minuten opgeladen
• Voor uw gazon tot 600 m2
• Compacte maaibreedte van 18 cm
• 4 pivoterende messen voor uw veiligheid
• Maait tot 22 meter per minuut
• Regensensor, tilsensor en meer
• Batterij en laadstation inbegrepen
• Installatiekit vanaf 129,- verkrijgbaar 

 
1.249 €

De eerste robotmaaier 
zonder begrenzingsdraad.
Droomt u ook van een gezonder, precies gemaaid 
gazon zonder zelf te hoeven maaien? Maak 
kennis met de nieuwe generatie robotmaaiers van 
STIGA: unieke innovaties om te werken zonder 
toegevingen.

Stig-A doet wat andere maairobots niet kunnen. 
Dankzij de gepatenteerde AGS-technologie 
voorspellen deze robots de beste signaalkwaliteit 
van GNSS satellieten. Dankzij de 4G verbinding 
behoudt de Stig-A zijn maaitraject zonder 
onderbrekingen. En dat met een een ongekend 
niveau van precisie. Bovendien gebeurt alles zonder 
begrenzingsdraad!

De Stig robots maken uw gazon gezonder. Dankzij 
de krachtige accu's is er voldoende tijd tussen elke 
maaisessie. Het lichte en evenwichtige ontwerp 
voorkomt schade aan het gras. Slimme technologie 
voorkomt dat de robot steeds over dezelfde 
plaatsen rijdt en sporen vormt. 

Meer info op:
www.stiga.com/nl/stig

4 messen
Stig 600 – Stig-A 1500

6 messen
Stig-A 3000 & 5000
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Slimmer maaien, 
elektrisch rijden.

e-Ride | Accutractoren

Gemakkelijk te bedienen, 
comfortabel om mee te rijden. 
Ontdek de kracht van de STIGA 
tuintractoren op accu. Deze 
zitmaaiers worden aangedreven 
door een eersteklas Li-Ion accupack 
en efficiënte technologie om 
een grote oppervlak te maaien 
in één laadbeurt. Geniet van 
een aangename maaiervaring 
en heel veel rijplezier - stil, 
zonder uitlaatgassen en vrij van 
motoronderhoud.

Estate 
384e
• Krachtige mesmotoren voor 3 kW
• 48V Li-Ion accupack van 30 Ah
• 1500 Wh voor 3000 m2 maaioppervlak
• Handige maaibreedte van 84 cm
• Ruime opvangcapaciteit van 240 L
• Achteruitworp en mulchen in optie
• In 2 u opgeladen met de 18 A snellader
• Elektrische transmissie met één pedaal
• LED koplampen en dashboard

5.099 € Estate 
798e
• Krachtige mesmotoren voor 3 kW
• Hoogwaardig 48V Li-Ion 64 Ah accupack
• 3200 Wh om tot wel 7000 m2 te maaien
• Maaidek met 98 cm werkbreedte 
• Dashboard met gebruiksvriendelijk display
• Maaihoogte elektrisch regelbaar *
• Elektrisch bedienbare graszak van 240 L **
• In 3,5 u opgeladen met de 18 A snellader
• Elektrische transmissie met één pedaal

7.699 €Tornado 
598e
• Twee mesmotoren van elk 1,5 kW
• Krachtig 48V Li-Ion accupack van 40 Ah
• 2000 Wh vermogen voor 4500 m2 
• Twee messen voor 98 cm maaibreedte
• Zijuitworp van hoger gras
• Mulching plug optioneel verkrijgbaar
• 18 A snellader standaard inbegrepen
• Met één pedaal versnellen en remmen
• koplampen en dashboard met LED

5.799 €

2022 modellen:  
Eén knop om ...
te starten met maaien 
de maaihoogte te regelen *
de opvangzak leeg te maken **

Meer info op:
www.stiga.com/nl/eride-tuintractoren-op-accu

6 messen
Stig-A 3000 & 5000
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* elektrische opvangbak op Estate 798e. ** elektrische hoogteregeling op Estate 798e en Tornado 7108e.



Park 
SPECIAL
• Honda 2-cilindermotor van 530 cc
• 10,8 kW nominaal vermogen 
• Grip op elk terrein met 4-wielaandrijving
• Hydrostatische transmissie met pedaal
• 50/50 knikbesturing voor stabiliteit
• Hydraulische stuurbekrachtiging
• Comfort-zitting met hoge rugleuning
• Elektrisch maaidek van 95 tot 125 cm **
• STIGA.GO app via Bluetooth verbinding

nu voor 6.099 €Park 
500 W
• ST 550 2-cilindermotor van 586 cc
• 2+1 jaar garantie op de motor *
• Krachtig vermogen van 11,9 kW 
• Traploze, hydrostatische transmissie
• Bedieningskoppen op zijconsole
• Stabiel dankzij 50/50 knikbesturing 
• Hydraulische stuurbekrachtiging
• Elektrisch regelbare maaihoogte
• Combi maaidek van 95 tot 110 cm **

4.899 €Park 
300 M
• STIGA ST 400 motor van 414 cc
• Verlengde garantie op de motor *
• Benzinemotor met 7,1 kW vermogen
• Vlotte snelheidsregeling met pedaal
• Elektrische start en mesinschakeling
• Knikbesturing en stuurwiel met bal
• 85 cm maaidek met manuele 
 hoogteregeling **
• Keuze uit mulching en achteruitworp
• Compact en gebruiksvriendelijk

3.039 €

STIGA Park frontmaaiers:
het fijnste mulchresultaat 
en topprestaties
in elk seizoen.

Of het nu lente, zomer, herfst of 
winter is - met STIGA
frontmaaiers zijn grasmaaien en 
tuinonderhoud een echt gemak.
Met uitstekende mulchprestaties 
zijn STIGA frontmaaiers 
ideaal om grote en complexe 
tuinen te verzorgen, zelfs 
met een verscheidenheid 
aan onderhoudstaken. Het 
wendbare ontwerp en een 
maaidek of andere accessoires 
vooraan bieden controle en een 
onbelemmerd overzicht over het 
gehele werkterrein.

Meer info op:
www.stiga.com/nl/park-2021

sneeuwblazer schuifblad veegborstel

STIGA knikbesturing   
de achterwielen  
volgen exact het spoor  
van de voorwielen.

DRAFT/ENTWURF
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van 6.499 €

* Verlengde garantie (2+1 jaar) op STIGA-motoren na online registratie in uw MijnSTIGA account op de website. 
** Een Combi-maaidek is afzonderlijk verkrijgbaar. Zo kiest u zelf de gewenste maaibreedte. 



De STIGA tuintractoren zijn dankzij de krachtige motoren 
en het efficiënte maaisysteem ideaal voor grote tuinen. 
Het gebruiksvriendelijke dashboard is ontworpen voor 
maximaal comfort voor de bestuurder in gedachten. Alle 
bedieningselementen zijn gemakkelijk bereikbaar voor een 
onovertroffen ervaring maaiervaring. 

Estate 
7102 W
• ST 650 2-cilindermotor van 635 cc
• STIGA motor met 2+1 jaar garantie *
• Traploze snelheidsregeling met pedaal
• 102 cm maaidek met Washing Link
• Grote opvangzak van 300 L in textiel
• Comfort-zitting voor meer zitgemak
• Dashboard met multifunctioneel display
• Zuinige en felle LED koplampen
• Duurzaam met gietijzeren vooras

4.979 €Tornado 
Special
• Honda GCV Twin-motor van 530 cc
• Krachtig nettovermogen van 10 kW
• Traploze, hydrostatische transmissie
• 2 messen voor 108 cm maaibreedte
• Maai hoog en nat gras via zijuitworp
• Mulching voor natuurlijke 
 gazonbemesting **
• Brede banden voor minder sporen
• Duurzame, gietijzeren vooras 
• Maaidek makkelijk schoon te spoelen

Estate 
Special
• Honda GCV Twin-motor van 530 cc
• Krachtig nettovermogen van 9,4 kW
• Hydrostatische transmissie met pedaal
• Handige maaibreedte van 92 cm
• Ruime opvangcapaciteit van 240 L
• Achteruitworp en mulching in optie **
• Robuuste vooras in gietijzer
• LED koplampen en dashboard
• Washing Link op het maaidek

STIGA tuintractoren:
de ideale keuze voor een grote 
tuin - met de kracht van STIGA

Meer info op:
www.stiga.com/nl/

Tornado

Estate

  Precieze maairesultaten
  Krachtige motoren
  Robuuste constructie
  Zijuitworp voor hoger gras
  Grasopvang voor een net gazon
  Trekhaak voor accessoires **

DRAFT/ENTWURF

DRAFT/ENTWURF

* Verlengde garantie (2+1 jaar) op STIGA-motoren na online registratie in uw MijnSTIGA account op de website. 
** mulchplug/-kit, achterdeflector, trekhaak, batterijlader afzonderlijk verkrijgbaar

nu voor 4.399 €4.399 €
van 4.699 €



STIGA BV | www.stiga.nl
STIGA NV | www.stiga.be

stiga.com

De prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief 21% btw. Prijzen en assortiment kunnen variëren naargelang de 
vakhandelaar. De prijzen zijn geldig voor de actieperiode van 01.04.2022 tot 31.07.2022 of zolang de voorraad strekt. 
STIGA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in accessoires, 
technische specificaties en gegevens in deze brochure, evenals druk- en tik fouten en prijzen.

Bosmaaier 
BC 730 B
• 25,4 cc tweetaktmotor van 1 kW
• Easy Start-systeem met koordstarter
• Dubbele handgreep met anti-slip
• Schouderriem inbegrepen
• Bump&Work maaikop met 2-draden
• Metalen maaimes met 3 tanden
• Ruime maaibreedte van 44 cm 

289 €

Combi 
748 V
• Honda GCVx Autochoke 145 cc motor
• Nettovermogen van 2,75 kW
• Gegalvaniseerd maaidek met Washing Link
• Handige maaibreedte van 46 cm
• Draaibare Fulcrum-duwhendel
• Veelzijdig 4-in-1 maaisysteem
• Zelfrijdend met snelheidsvariator
• 60 L ruime opvangbak met vulindicator
• Zes maaihoogtes tussen 22 en 80 mm

Combi 
955 V
• STIGA OHV Autochoke van 196 cc
• Hoog vermogen van 3,2 kW
• Verlengde garantie op de motor *
• 53 cm maaidek in gegalvaniseerd staal 
• Handige aansluiting voor de tuinslang
• Draaibare Fulcrum-duwhendel
• Veelzijdig 4-in-1 maaisysteem
• Zelfrijdend met snelheidsvariator
• Grote opvangzak van 70 L met indicator
• 5 maaihoogtes tussen 25 en 80 mm

699 €

Heggenschaar 
HT 525
• 22,5 cc tweetaktmotor van 0,65 kW
• Vlotte start met automatische choke
• 180° draaibare handgreep achteraan
• 60 lang zwaard met 46 cm snoeilengte
• 3,5 cm mesafstand voor dikkere takken
• Dubbelzijdige messen, verhard en vertind 
• Trillingdempend systeem (AVS)

Kettingzaag 
CS 545 (16")
• 42,4 cc tweetaktmotor van 1,9 kW
• Automatisch terugkerende choke
• Brede anti-slip handgreep
• 40 cm lang Sprocket Nose zwaard
• Kettingsnelheid van 23,1 m/sec
• Trillingdempend systeem (AVS)
• Ingebouwd multi-gereedschap

Fulcrum
Met de gloednieuwe STIGA 
Fulcrum technologie maakt 
u kennis met een volledig 
nieuwe bediening. Gemakkelijk 
te monteren, te verstellen, in 
te klappen en compact op 
te bergen. Hoogte, hoek en 
hellingsgraad zijn verstelbaar - 
voor elke gebruiker in de ideale 
positie - en dat is uniek!

Stiga

Kijk voor meer info en tips op:

@stiga

Meer info op:
www.stiga.com/nl

nieuw! nieuw!

DRAFT/ENTWURF

Koop nu ePower producten, 
registreer op stiga.com en krijg 
een mooie korting.:

ECO BONUS

Aankoopbedrag Bonus
vanaf 250 € = 50 €
vanaf 500 € = 75 €
vanaf 1.000 € = 200 €

geldig van XX.04 t.e.m. XX.05.2022TBD

nu voor 559 €
van 599 €

* Verlengde garantie (2+1 jaar) op STIGA-motoren na online 
registratie in uw MijnSTIGA account op de website. 

nu voor 249 €nu voor 209 €
van 299 €van 269 €


