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Codzienność
profesjonalisty
Wiemy, że każdego dnia niestrudzenie wykonujesz swoją pracę przebywając
wiele godzin na świeżym powietrzu. Nie umknie Ci żaden detal i zawsze dbasz
o to, żeby rezultat Twojej pracy był doskonały, bez względu na panujące warunki
i pogodę.
Dlatego przedstawiamy urządzenia STIGA Pro – nasza propozycja dla
profesjonalistów. Maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
sprawdzały się nawet w trudnych warunkach pogodowych. Optymalna moc,
ulepszona ergonomia, zredukowane koszty operacyjne. Przy opracowywaniu
rozwiązań dla serii STIGA Pro położyliśmy szczególny nacisk na obniżenie
ogólnych kosztów eksploatacji. Nasze urządzenia są wydajne i oszczędne
a ponad wszystko bezcenne. Dla profesjonalistów. Dla Ciebie.

Estate Pro

Park Pro

Titan

Stiga Pro

Człowiek i maszyna

W procesie projektowania urządzeń, zawsze to perspektywa
jej użytkowania przez człowieka jest dla nas najważniejsza.
Jakie zadania ma spełniać maszyna? Jakie możliwości i
funkcje ma oferować profesjonalne narzędzie? Klientom
branżowym, którzy decydują się na STIGA Pro, chodzi nie
tylko o kombinację samej mocy
i precyzji. Ważna jest też ergonomia - tak, aby każdy aspekt
pracy sprawiał jak najwięcej przyjemności. Gdy człowiek
i maszyna wykonują swoją pracę profesjonalnie efekty
zawsze są doskonałe.
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Stiga Pro
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Stiga Titan

Titan – urządzenie
wielozadaniowe
Podczas ciężkiej pracy przy wietrze i w nie sprzyjającej pogodzie
Titan oferuje dokładnie to, co obiecuje jego nazwa. To wytrzymałe
i kompaktowe urządzenie wielozadaniowe, które przekształca nasze
najnowsze techniczne innowacje w funkcjonalność oraz wydajność
pracy. Ta maszyna pracuje cały rok na równie wysokim poziomie
efektywności: zamiata, kosi, odśnieża i sypie piaskiem – a Ty możesz
czuć się bardziej zrelaksowany i usatysfakcjonowany sprawnym
przebiegiem prac.

Titan jest wszechstronną maszyną. Nieważne, czy jest zima, wiosna, lato czy jesień – wykonuje wszystkie zadania na najwyższym
poziomie, a beznarzędziowa zmiana akcesoriów przystosowanych do wykonywania danych czynności jeszcze nigdy nie była tak łatwa.
6

Stiga Titan
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Stiga Titan

Niezależnie od tego, jakie masz
wymagania, Titan jest zawsze
doskonałym wyborem.
Jako nabywca chcesz najlepszych efektów i niskich kosztów
utrzymania. Jako operator oczekujesz wysokiej wydajności
i pracy w przyjemnym otoczeniu. Natomiast dla zarządcy
ważne są konserwacja i serwisowanie. Z Titanem nie musisz
wybierać – otrzymujesz wytrzymałe, wygodne, wszechstronne
urządzenie wielozadaniowe, które odpowiada Twoim
profesjonalnym oczekiwaniom związanym z wykonywaniem
różnych zadań.
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Stiga Titan

Postaw na jakość
Wyróżniająca się wielozadaniowość i wydajność,
wysoka jakość i niezawodność, innowacyjna
technologia i łatwa codzienna konserwacja.
W Stiga staramy się projektować maszyny, które
mają możliwie najmniejszy negatywny wpływ na
środowisko i które sprawiają, że praca staje się łatwa
i przyjemna. Titan to opłacalna inwestycja, która
powstała dla profesjonalistów.

Jedna maszyna na wszystkie pory roku
Titan jest przystosowany do pracy w trudnych
warunkach klimatycznych, od uciążliwych gorących
dni letnich po mroźne zimowe noce. Dzięki temu
powstało coś więcej niż tylko maszyna prezentująca
doskonałą jakość, materiały i techniczne rozwiązania.
Mając na uwadze powyższe wymagania stworzyliśmy
szeroki asortyment akcesoriów na wszystkie pory
roku. Akcesoria te dają się łatwo zamontować,
obsługiwać i czyścić.

Profesjonalista w każdym calu
Dzięki doskonałemu oparciu i podłokietnikom
możesz siedzieć wygodnie. Kolumna kierownicy jest
regulowana, a sama kierownica zapewnia pewny
chwyt. Przejrzysta konsola daje łatwy dostęp do
wszystkich urządzeń i elementów sterujących. Poza
tym poziom hałasu emitowanego przez maszynę
Titan jest zaskakująco niski, co wraz z klimatyzowaną
i specjalnie wytłumioną kabiną tworzy doskonałe
warunki pracy.

Doskonałe wyniki w każdych warunkach
Przegubowy układ kierowniczy umożliwia łatwe
manewrowanie i wykonywanie zwrotów o wyjątkowo
małym promieniu. Za pomocą szerokiego agregatu
tnącego można szybko skosić duże połacie
trawników, również tuż przy krawężnikach, omijając
dokładnie drzewa i krzaki. Innowacyjny system tnący
Stiga dba o doskonałe efekty koszenia, bez względu
na to, czy chcesz skrócić trawę czy skosić długą
trawę rosnącą na nierównym podłożu. Bezstopniowa
regulacja wysokości cięcia jest dostępna ze
stanowiska operatora.
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Stiga Titan

Titan 740 DCR
Doskonałe możliwości manewrowania
dzięki centralnie zamontowanemu,
hydraulicznemu przegubowemu układowi
kierowniczemu.

Cichy silnik Diesel chłodzony cieczą,
o niskim zużyciu paliwa.

40-litrowy zbiornik paliwa
umożliwiający wielogodzinną
pracę.

Stały napęd na cztery koła z silnikami
hydraulicznymi gwarantuje dobrą trakcję
na trudnym i pagórkowatym terenie.
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Stiga Titan

Ergonomicznie zbudowane miejsce pracy
z wygodnym siedziskiem i wygodnie
usytuowanymi elementami sterującymi.

Kabina wytłumiona na wibracje
i odgłosy, z klimatyzacją dla
najwyższego komfortu.

Szybkozłączka hydrauliczna umożliwia
wygodną i łatwą wymianę akcesoriów.

Agregat tnący ze znanymi systemami
urządzeń Stiga: Multiclip oraz Discharge
on Demand – dwa systemy tnące
w jednym. Bezstopniowa, hydrauliczna
zmiana wysokości cięcia.
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Stiga Titan

Wydajny, innowacyjny
i funkcjonalny

Titan 740 DCR

Konstrukcja chroniąca przed skutkami wywrócenia
(ROPS) może zostać złożona w celu umożliwienia jazdy
wokół drzew.
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Łatwa codzienna kontrola oraz prace
konserwacyjne.

Schowek pod siedzeniem w modelach
540 D i 740 D.

Stiga Titan

Titan 740 D

Łatwy dostęp do wtyczek
elektrycznych i akcesoriów
wymagających podłączenia do
prądu.

Szybkozłączki hydrauliczne (z przodu Rurka hydrauliczna (zamiast węży)
i z tyłu) – łatwo dostępne dla
wpływa na zwiekszenie żywotności
użytkownika.
układu.

Bezpośredni dostęp do centralnej
elektroniki i zabezpieczeń.
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Stiga Titan

Stiga Titan 540 D

Stiga Titan 740 D

Stiga Titan 740 DCR

Silnik

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Typ Silnika

Diesel, 4-suw, DI

Diesel, 4-suw, DI

Diesel, 4-suw, DI

System chłodzenia

Chłodzony cieczą

Chłodzony cieczą

Chłodzony cieczą

Liczba cylindrów

3 cylindry

3 cylindry

3 cylindry

Moc silnika netto przy 3000 rpm

19,0 kW @ 3000 rpm

23 kW @ 3000 rpm.

23 kW @ 3000 rpm

Pojemność silnika

1116 cc

1331 cc

1331 cc

Najniższa dopuszczalna temperatura pracy

-20°C

-20°C

-20°C

Start w niskich temperaturach

Standard

Standard

Standard

Norma emisji spalin

Stage 3A (97/68/EC)

Stage 3A (97/68/EC)

Stage 3A (97/68/EC)

Paliwo

Diesel (EN590:96)

Diesel (EN590:96)

Diesel (EN590:96)

Pojemność zbiornika paliwa

40 L

40 L

40 L

Filtr powietrza

5″ 2-stopniowy, filtr suchy

5″ 2-stopniowy, filtr suchy

5″ 2-stopniowy, filtr suchy

Napęd

Stały 4x4 hydrauliczne silniki
w kołach

Stały 4x4 hydrauliczne silniki
w kołach

Stały 4x4 hydrauliczne silniki
w kołach

PTO

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Wydajność pompy

42 l/min; 220 bar

42 l/min; 220 bar

42 l/min; 220 bar

Prędkość

0 – 20 km/h

0 – 20 km/h

0 – 20 km/h

Rozmiar kół przód i tył

20x10,00x10, 6

20x10,00x10, 6

20x10,00x10, 6

System kierowania

Hydrauliczne wspomaganie
kierownicy

Hydrauliczne wspomaganie
kierownicy

Hydrauliczne wspomaganie
kierownicy

Wyjścia hydrauliczne przód

2

2

2

Wyjścia hydrauliczne tył

-

Tak

Tak

Wydajność pompy

10,5/125 bar

10,5/125 bar

10,5/125 bar

Podłączanie akcesoriów

Bez narzędzi

Bez narzędzi

Bez narzędzi

Siedzisko

Regulowane

Regulowane

Regulowane

Podłokietniki

Tak

Tak

Tak

Wysokie oparcie

Tak

Tak

Tak

Wskaźnik poziomu paliwa

Tak

Tak

Tak

Światło przednie

Tak

Tak

Tak

Ochrona przed wywróceniem

ROPS, składany do tyłu

ROPS, składany do tyłu

ROPS, składany do tyłu

Wyciszenie kabiny

/

/

Standardowe z klimatyzacją

Zestaw drogowy

Opcja

Opcja

W zestawie

Nieprzekraczalny poziom hałasu (dBA)

<105

<105

<105

Poziom hałasu przy pracującym agregacie
tnącym o wymiarze135 i 155 cm oddziałujący
na operatora (dBA)

88

88

81

Art.-Nr.

13-7454-11

13-7460-11

13-7462-11

Ciężar własny

795 kg

808 kg

1041 kg

Max. ciężar całkowity

1400 kg

1400 kg

1400 kg

Max. nacisk na oś przednią i tylną*

900 kg

900 kg

900 kg

Udźwig **

520 kg

520 kg

520 kg

Obciążenie osi (przód / tył)

900 kg

900 kg

900 kg

Max. waga przyczepy niehamowanej

500 kg

500 kg

500 kg

Max. waga przyczepy hamowanej

800 kg

800 kg

1000 kg

Olej silnikowy

3,4

3,6

3,6

Silniki w kołach (skrzynia biegów)

0,1-0,15

0,1-0,15

0,1-0,15

Olej hydrauliczny

14-15

14-15

14-15

Woda chłodząca

4,3

4,3

4,3

Spryskiwacz szyby przedniej

-

-

2,7

Zalecane ciśnienie w oponach

0,9 bar

0,9 bar

0,9 bar

SYSTEM HYDRAULICZNY

STREFA KIEROWCY

WYMIARY

Olej silnikowy

POJEMNOŚĆ (L)

* Nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 30% masy urządzenia
** Udźwig bezpośrednio na 2-punktowym układzie zawieszenia
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109 cm

97 cm

130 cm

133,8 cm
123 cm

108,4 cm

115,6 cm

65 cm

100,2 cm

120,5 cm

80,6 cm

96,5 cm

123 cm

117,8 cm

103,5 cm

94,2 cm

81,2 cm

96,6 cm

222,2 cm
196,3 cm
116,1 cm

94,3 cm

81,2 cm

215,7 cm
196,9 cm

Titan 740 DCR

108 cm

105 cm

Stiga Titan

Titan 540 D / 740 D

65 cm
130 cm

250,6 cm
120,5 cm

108,4 cm
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Stiga Titan

Prawdziwie wszechstronny
profesjonalista

145-172 cm

Zamiatanie wiosną, koszenie latem, odgarnianie i posypywanie zimą… Titan jest
wszechstronnym, kompaktowym urządzeniem wielozadaniowym, które za pomocą
koniecznych akcesoriów można szybko i wygodnie dostosować do własnych potrzeb i pór
roku. Wydajność i trakcję gwarantuje wytrzymały, hydrauliczny układ napędowy silników
w kołach, przekładni i przedniej instalacji urządzeń. Dzięki klimatyzacji i ogrzewaniu
dostępnych w standardzie wyposażenia, w przeszklonej kabinie maszyny Titan 740 DCR
panuje przyjemny klimat bez względu na pogodę.

123 cm

Agregat tnący RM 135 H DOD
13-7823-24
Agregat tnący RM 155 H DOD
13-7825-24

52 cm

62,7 cm

140 cm

Pług śnieżny SB 140
13-7938-11

Kosiarka bijakowa 120 H
13-7967-11
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Stiga Titan

130 cm

65 cm

75 cm

124 cm

50 cm

Szczotka zamiatająca
RB 130
13-7912-13

63,8 cm

119,6 cm

133,4 cm

147 cm

106 cm

106 cm

Pług wirnikowy ST 110
13-7944-11

45 cm

62 cm

40 cm

58 cm

Piaskarka SL 90
13-7917-12

102 cm

Piaskarka S 90
13-7916-12

100 cm
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Stiga Park Pro

Park Pro – Twój
partner w pracy
przy każdej
pogodzie
Fantastyczna, wydajna kombinacja, wszechstronność i doskonała precyzja – Park
Pro sprosta każdemu zadaniu. 8 godzin dziennie przez cały rok. Napęd na wszystkie
koła, wspomaganie kierownicy, elektryczna regulacja wysokości cięcia i wiele
innych profesjonalnych funkcji – to standardowe wyposażenie tej maszyny. Sekretem
sukcesu tej maszyny jest jednak przegubowy układ kierowniczy zamontowany
centralnie, dzięki któremu można łatwiej niż kiedykolwiek manewrować między
krzewami, krawężnikami, narożnikami, drzewami oraz w wąskich przestrzeniach.

Wytrzymała rama Park Pro zwiększa jej sztywność i zapewnia doskonałą stabilność na wzniesieniach i zboczach.
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Stiga Park Pro
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Stiga Park Pro

Park Pro

Amortyzowany fotel.
Całkowicie regulowane siedzisko dla lepszego
komfortu podczas długich i intensywnych
godzin pracy.

Podnośnik hydrauliczny
Podnośnik hydrauliczny umożliwia łatwo
i bez wysiłku sterować akcesoriami
i agregatem tnącym.
Bagażnik umożliwiająca łatwy
transport dodatkowych akcesoriów.

Większa pojemność zbiornika
paliwa (15 L) z widocznym
poziomem paliwa.

Wydajny silnik i napęd
na cztery koła.
Hydrauliczny napęd na wszystkie
koła gwarantuje dobrą przyczepność
w każdych warunkach pogodowych.

Przegubowy układ kierowniczy
umieszczony centralnie.
Tylne koła podążają dokładnie śladem
kół przednich, przy manewrowaniu nie
występują podwójne ślady kół. Tylna część
maszyny nie zarzuca na boki, dzięki czemu
unika się uderzeń przy przeszkodach.
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Hydrostatyczna skrzynia biegów.
Bezstopniowy napęd na wszystkie
koła.

Stiga Park Pro

Wspomaganie kierownicy ProDrive.
Wygodne, profesjonalne wspomaganie
kierownicy dzięki cylindrowi sterującemu
w ramie, jest idealnie dobrane do potrzeb
maszyny.

Hydrostatyczna skrzynia biegów.
Nowy, ergonomiczny pedał jazdy umożliwia
wykonywanie pracy w wygodny sposób.

Łączniki hydrauliczne.
Wygodna hydrauliczna regulacja urządzeń
z miejsca kierowcy w modelu Park Pro 740 IOX.
(agregat, szczotka, pług, odśnieżarka)
Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia
trawy dla idealnego efektu cięcia, bez względu na
wysokość trawy.
Agregat tnący zamontowany
z przodu gwarantuje najlepszy
efekt. Koła poruszają się zawsze
po skoszonej już powierzchni,
co zapewnia najlepszy efekt
koszenia (trawa nie jest ugniatana
przed skoszeniem).

Koła obrotowe bezpiecznie
prowadzą agregat tnący przez
trawniki, nie ukszadzając darni.
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Stiga Park Pro

Zawsze masz wszystko pod kontrolą

Park Pro 740 IOX

Skuteczny napęd na cztery koła
Dla użytkowników tej maszyny szczególnie ważna jest wydajność w każdych warunkach. Titan i Park Pro
są zatem wyposażone w napęd na cztery koła. Dzięki temu zagwarantowana jest dobra przyczepność na
pagórkowatych terenach, również przy szczególnie trudnych warunkach pogodowych.

Dzięki łącznikom hydraulicznym w modelu
Park Pro 740 IOX kierowca może ze swojego
miejsca i zależnie od potrzeby hydraulicznie
obsługiwać akcesoria, takie jak pług śnieżny,
szczotka zamiatająca czy pług wirnikowy.
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Nowy wyświetlacz LED-owy – bardzo intuicyjny
i przede wszystkim zawierający wszelkie
potrzebne informacje. Kierowca ma stały
dostęp do wszystkich informacji dotyczących
parametrów pracy danego urządzenia.

W celu ułatwienia czyszczenia i prac
konserwujących agregat tnący można
podnieść.

Stiga Park Pro

Do urządzenia Park Pro możesz wybrać z szerokiego asortymentu
akcesoria, dzięki którym stworzysz prawdziwie wielozadaniową
maszynę, która będzie Ci służyć przez cały rok.

Park Pro 740 IOX
Silnik

8270 Professional Series

Moc nominalna

15,45 kW @ 3.200 min -1

Pojemność skokowa

724 cm³

Regulacja wysokości cięcia

Elektryczna

Załączanie akcesoriów

Elektromagnetyczne

Przegubowy układ kierowniczy

Centralnie zamontowany (50/50)

Układ kierowniczy

Hydrauliczny cylinder sterujący
ProDrive

Podnośnik

Hydrauliczny

System szybkiego montażu RAC

Tak

Siedzisko

Komfortowe / amortyzowane

Dodatkowe wyposażenie

• Łączniki hydrauliczne do
regulowania akcesoriów
• Wyświetlacz LED-owy

Max. poziom wibracji na kierownicy

< 2 m/s²

Max. poziom wibracji na siedzisku operatora

< 0,8 m/s²

Gwarantowany poziom natężenia hałasu*

100 dB(A)

Waga

271 kg

Art. nr

13-6491-11

* w zależności od zamontowanego agregatu tnącego/akcesoriów może być niższy.
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Stiga Park Pro

Agregat tnący Combi

Wybierz najlepszą technikę
koszenia w każdej sytuacji.
Stiga Combi umożliwia Ci dwa sposoby koszenia w jednym
urządzeniu. Zbudowany aerodynamicznie, wyposażony w trzy noże
dba o optymalny efekt Multiclip. Korzystaj z Multiclip do koszenia
krótkiej trawy. Przy koszeniu długiej trawy pomocna może się
okazać opcja wyrzutu tylnego.

Tnij dokładniej: Noże
umieszczone blisko
obudowy ograniczają
nieskoszoną powierzchnię
do minimum.

Wzmocniona rama
ochronna.
Koła na osiach obrotowych z łożyskami
kulowymi z bieżnikiem
z tworzywa sztucznego.

Stabilne osłony
łożysk.
Aerodynamiczna obudowa z trzema niezsynchronizowanymi
nożami gwarantuje
optymalny efekt
koszenia.

Tnij dokładniej: Noże
umieszczone blisko
obudowy ograniczają
nieskoszoną
powierzchnię do
minimum.

Wymienne osłony.

Swobodnie wirujące
noże.

Szyny ochronne
do równomiernego
rozprowadzania
skoszonej trawy.

Zdejmowany pojemnik
na trawę umożliwia zmianę systemu na Multiclip
lub wyrzut bez pomocy
narzędzi.

Agregat można unieść o 30°
w celu czyszczenia, bez
potrzeby zdejmowania paska
(do modelu Park 4WD).

Gumowy pas ochronny do rozprowadzania
trawy w funkcji wyrzutu.
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Stiga Park Pro

125 Combi Pro
Wytrzymały agregat do modeli Park Pro. Szerokość koszenia
125 cm. Trzy swobodnie wirujące noże. Odpowiedni do mulczowania
i koszenia wysokiej trawy z tylnym wyrzutem. Zmiana funkcji Multiclip
i wyrzutu tylnego bez użycia narzędzi. Koła na osiach obrotowych
chronią darń przy manewrowaniu. Wytrzymała, bezstopniowa
regulacja wysokości koszenia.

110 Combi Pro
Agregat tnący w wersji Pro. Szerokość koszenia 110 cm.
Odpowiedni dla użytkowników chcących szybko skosić
wysoką trawę z tylnym wyrzutem lub niską trawę korzystając
z funkcji Multiclip. Zmiana funkcji Multiclip i wyrzutu tylnego
bez pomocy narzędzi. Koła na osiach obrotowych chronią
darń przy manewrowaniu. Wytrzymała, bezstopniowa
regulacja wysokości koszenia.

Agregat tnący

110 Combi Pro EL

125 Combi Pro EL

Multiclip

X

X

Wyrzut tylny

X

X

Szerokość koszenia

110 cm

125 cm

Wysokość koszenia

25 – 90 mm

25 – 90 mm

Regulacja wysokości koszenia

Elektryczny

Elektryczny

Pozycja do konserwacji / czyszczenia

X

X

Swobodnie wirujące noże

3

3

Koła na osiach obrotowych

X

X

Rama ochronna z rury stalowej
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika

X

X

Tak

Tak

Waga

65 kg

70 kg

Art. nr

2D6311021/S15

2D6312521/S15
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Stiga Park Pro

Akcesoria

Odśnieżarka dwustopniowa hydrauliczna Park Pro
Hydrauliczne kierowanie pługiem wirnikowym. Śruba śnieżna zbiera
śnieg i wyrzuca go przez komin, tam gdzie chcesz, nawet na odległość
12 m od komina. Szerokość robocza wynosi 90 cm.

Odśnieżarka Park
Śruba śnieżna nagarnia śnieg i wyrzuca go w rządnym kierunku.
Regulowany elektronicznie komin gwarantuje bezpieczną i
kontrolowana pracę.

Odśnieżarka dwustopniowa hydrauliczna Park Pro

Odśnieżarka Park

Szerokość robocza

90 cm

Szerokość robocza

90 cm

Stopnie

2-stopniowa

Stopnie

2-stopniowy

Pasujący do modelu

Park Pro 740 IOX

Pasujący do modelu

wszystkie modele Pro

Typ śruby śnieżnej

stalowa, zębata

Typ śruby śnieżnej

stalowa, zębata

Wysokość robocza

52,5 cm

Wysokość robocza

51 cm

Możliwość manewrowania, tunel
wyrzutowy

Hydraulicznie

Możliwość manewrowania, tunel
wyrzutowy

Regulowany elektrycznie

Regulacja deflektora

Hydrauliczna

Regulacja deflektora

Manualna

Waga

81,4 kg

Waga

76,5 kg

Wymiary dł. x szer. x wys.

970 x 1190 x 1200 mm

Wymiary dł. x szer. x wys.

970 x 1070 x 1120 mm

EAN

7313321309718

EAN

7313321308094

Art. nr

13-3930-11

Art. nr

13-0922-12

Pług śnieżny X, hydrauliczny Park Pro
Hydrauliczny, regulowany pług do odgarniania śniegu, również na
wąskich drogach. Regulowanie z miejsca kierowcy za pomocą
sterowania hydraulicznego, każdy płat sterowany osobno. Szerokość
robocza wynosi 130 cm.

Pług śnieżny, hydrauliczny Park Pro
Hydraulicznie sterowany pług z przedłużeniami dającymi możliwie
największą szerokość roboczą. Szerokość robocza wynosi 130 cm i może
zostać z każdej strony poszerzona o 15 cm. Dzięki pługowi o łącznej
szerokości 160 cm praca zostanie wykonana szybko. Hydrauliczne
sterowanie z miejsca kierowcy. Dla innych modeli Park dostępny jest pług
z manualną zmianą kąta odśnieżania i szerokością roboczą 120 cm.

Pług śnieżny, hydrauliczny Park Pro
Pług śnieżny X, hydrauliczny Park Pro

Szerokość robocza

130 cm (+ 2x15cm)

Pasujący do modelu

Park Pro 740 IOX

Wysokość robocza

44 cm

Możliwość ustawienia

Hydrauliczna, regulacja kąta 29°/29°

Listwa metalowa

W zestawie
13-3904-61

Szerokość robocza

130 cm

Pasujący do modelu

Park Pro 740 IOX

Wysokość robocza

50,6 cm

Możliwość ustawienia

Hydrauliczna, regulacja kąta 30°/30°

Listwa metalowa

W zestawie

Listwa gumowa
(opcjonalnie)

Listwa gumowa
(opcjonalnie)

13-3933-61

Waga

55 kg

Waga

61,4 kg

Wymiary dł. x szer. x
wys.

1600 x 440 x 750 mm

Wymiary dł. x szer. x wys.

1310 x 820 x 510 mm

EAN

7313321309732

EAN

7313321309725

Art. nr

13-3932-11

Art. nr

13-3931-11

Ceny akcesoriów dostępne u Twojego partnera handlowego Stiga.
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Stiga Park Pro

Szczotka hydrauliczna Park Pro
Hydraulicznie obracana szczotka przednia. Nacisk szczotki regulowany
bezstopniowo. Odpowiednia do zamiatania brudu i śniegu na
chodnikach i utwardzonych powierzchniach. Szerokość robocza
100 cm. Dla innych modeli Park dostępna jest szczotka z manualną
zmianą kierunków obrotów o szerokości roboczej 95 cm.

Szczotka zamiatająca ze zbiornikiem
Odpowiednia do zamiatania brudu na utwardzonych powierzchniach
i drogach. Szerokość robocza 90 cm, średnica szczotki 320 mm, łatwa
regulacja, dla optymalnego efektu. Zdejmowany zbiornik ułatwia jego
opróżnianie. Opcjonalne szczotka boczna umożliwiająca sprzątanie
przy krawężnikach i odpływach ściekowych.

Szczotka hydrauliczna Park Pro

Szczotka zamiatająca ze zbiornikiem

Pasująca do modelu

Park Pro 740 IOX

Pasująca do modelu

Szerokość robocza

100 cm

Wszystkie modele 4,5,7 oraz Park &
Park Pro

Możliwość
ustawienia

Hydrauliczna (tylko do modelu
Park Pro 740 IOX)

Szerokość robocza

90 cm
–

Średnica szczotki

450 mm

Możliwość
ustawienia

Zabezpieczenie przed
kurzem

13-1936-62 (w zestawie)

Średnica szczotki

320 mm

Szczotki boczne

Zabezpieczenie przed kurzem

–

-

Szczotki boczne

13-3915-11

Waga

60,8 kg

Waga

87 kg

Wymiary dł. x szer. x wys.

1000 x 1260 x 520 mm

Wymiary dł. x szer. x wys.

990 x 500 x 1010 mm

EAN

7313321309701

EAN

7313321308490

Art. nr

13-3929-11

Art. nr

13-3910-11

Kosiarka bijakowa lub wertykulator
Szerokość robocza 92 cm, elektryczna regulacja wysokości. Również
dostępna z opcją mechanicznej regulacji wysokości. Ścina trawę
i chwasty o wysokości do 100 cm. Wałek można zastąpić wałkiem
wertykulującym, który jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Piaskarka
Doskonała do żwiru, piasku i soli gruboziarnistej. Większa liczba
otworów gwarantuje równomierne sypanie. Montowana z tyłu
i sterowana z deski rozdzielczej. Szerokość robocza wynosi 100 cm,
przenośnik ślimakowy napędzany elektrycznie.
Piaskarka posiada dwa wałki rozgarniające.

Kosiarka bijakowa lub wertykulator

Piaskarka

Pasująca do modelu

Park Pro

Pasująca do modelu

Traktorki, Park Pro

Szerokość robocza

92 cm

Szerokość robocza

100 cm

Wysokość robocza

38 – 63 cm

Max. pojemność ładunku

50 kg

Waga

82 kg

Pojemność

123 L

Wymiary dł. x szer. x wys.

1080 x 1030 x 400 mm

Waga

60 kg

EAN

7313321305079

Wymiary dł. x szer. x wys.

1050 x 1140 x 620 mm

Art. nr

13-0976-11

EAN

7313321304492

Art. nr

13-1975-14

opcjonalnie dostepny jest wałek wertykulujący
lub wałek kosiarki bijakowej
Waga

13 kg

Wymiary dł. x szer. x wys.

950 x 100 x 100 mm

EAN

7313321300777

Art. nr

13-1986-11
Ceny akcesoriów dostępne u Twojego partnera handlowego Stiga.
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Stiga Park Pro

Grabie
Grabie do alejek żwirowych. Do wyboru grabie o szerokości roboczej
100 cm przeznaczone do kamieni o wielkości 2 do 10 mm oraz grabie
o szerokości roboczej 130 cm przeznaczone do kamieni o wielkości
10 do 20 mm. Tylko w połączeniu z manualnym i elektrycznym
systemem podnoszenia.

Motyki / Kultywator
Skutecznie usuwają chwasty, które ucinane są przy korzeniach.
Głębokość robocza jest regulowana za pomocą trzech nastawiaczy
śrubowych. Szerokość robocza wynosi 95 cm. Doskonałe w połączeniu
z grabiami montowanymi z tyłu maszyny.

Obcinarka krawędzi
W celu osiągnięcia doskonałego efektu – dokładne cięcie przy
krawężnikach, równo przycięty trawnik. Regulowany kąt głębokości
cięcia.

Łańcuchy śniegowe
Łańcuchy śniegowe z poprzecznymi ogniwami z kolcami zapewnią
dobrą przyczepność nawet na oblodzonej powierzchni.

Przyczepka Pro
Stabilna przyczepka Pro ze stali ocynkowanej z kołami Stiga Park.
Zdejmowana tylna klapa. Przechylana skrzynia o pojemności 240 litrów.
Maksymalny ciężar ładunku: 200 kg. Rozmiar kół 16"

Burty do przyczepki Pro
Dodatkowe burty znacznie zwiększają pojemność skrzyni przyczepki.

Przyczepka Pro
Pasująca do

wszystkie modele Park, Villa
i traktorki

Pojemność

240 L

Max. pojemność ładunku

max. 100 kg

Wymiary dł. x szer. x wys.

1710 x 770 x 780 mm

Waga

47 kg

EAN

7313321307844

Art. nr

13-3906-11

Pokrowiec
Zabezpiecza maszynę przed zabrudzeniem a także niekorzystnym
działaniem warunków atmosferycznych.
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Stiga Park Pro

Produkt

Art. nr

Park Pro 740 IOX

Wertykulator 2+4WD

13-0975-11

X

Kosiarka bijakowa

13-0976-11

X

Wałek tnący

13-1985-11

X

Wałek wertykulujący

13-1986-11

X

Motyka / Kultywator

13-0978-61

X

Manualny system podnoszenia

13-3909-11

X

Elektryczny system podnoszenia

13-3919-11

X

Grabie 100 cm, tylko w połączeniu z 13-3919-11 lub
13-3909-11

13-3913-11

X

Grabie 130 cm, tylko w połączeniu z 13-3919-11 lub
13-3909-11

13-3914-11

X

Obcinarka krawędzi 2+4WD

13-3911-61

X

Piaskarka

13-1975-14

X

Łańcuchy śniegowe 17’’ x 8

13-0937-61

X

Wyłącznik główny i bezpieczeństwa

13-0956-11

X

Zestaw opon zimowych Park Pro

13-3928-61

X

SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU RAC – ZMIANA URZĄDZENIA W KILKA MINUT
System szybkiego montażu RAC umożliwia zmianę akcesoriów jednym prostym ruchem, bez pomocy narzędzi! Wystarczy
załączyć i odłączyć. RAC jest standardowym wyposażeniem wszystkich modeli Park.

Zaczep hak we wskazanym miejscu

Podnieś dźwignię do góry

Zapnij dźwignię na trzpieniu

Zabezpiecz dźwignię za pomocą zawleczki
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Stiga Estate Pro

Estate Pro 9122 XWS
mocny i niezawodny traktor ogrodowy
Czerpiąc z tradycji, a jednocześnie uwzględniając wymogi
nowoczesności, projektanci Stiga konstruują maszyny,
które będą służyły całymi latami. Wydajne, ergonomiczne i
ekonomiczne – to ich trzy najważniejsze cechy, Estate Pro ponad
wszelką wątpliwość posiada je wszystkie. Dzięki sprytnym
rozwiązaniom Stiga możesz kosić a także nawozić w szybki
i prosty sposób. Specjalny system zbierania skoszonej trawy
rozprowadza ją po całym koszu, a Twoja praca staje się bardziej
efektywna. Charakterystyczną cechą serii Pro jest również
dobrze wyprofilowana, wygodna pozycja pracy która umożliwia
operatorowi długą pracę. Estate Pro to maszyna dedykowana
dla profesjonalistów.
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Stiga Estate Pro

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz
Informuje operatora o wszystkich
parametrach pracy.

Kosz o pojemności 360 l
Minimalizuje potrzebę
częstego opróżniania.

Ergonomiczna kierownica
Daje maksymalnie duży
komfort oraz optymalny
uchwyt w czasie pracy.

Światła led
Technologia dająca lepsze
oświetlenie w każdych
warunkach.

Zaawansowany system
zbierania do kosza
Inteligentne zbieranie
skoszonej trawy tak by była
rozprowadzana po całym
koszu.

Zderzak
Chroni przed
przeszkodami

Przekładnia
hydrostatyczna
sprawna i efektywna
kontrola prędkości bez
zmieny biegów, co sprawia,
że komfortowo możemy
trzymać ręcę na kierownicy.

Koła zapobiegające
skalpowaniu trawnika
minimalizują ryzyko
zniszczenia trawnika
na nierównych
powierzchniach.
Regulowane na 3
poziomach.

System szybkiej
wymiany
akcesoriów

Estate Pro 9122 XWS
Silnik

Intek 8240 V-Twin

Pojemność skokowa

724 cc

Moc nominalna

13,1 kW @ 2700 rpm

Liczba cylindrów

2

Pojemność zbiornika paliwa

10 L

Szerokość koszenia

122 cm

Napęd

4 WD

Regulacja wysokości koszenia

Manualna

Wysokość koszenia

25 - 100 mm, 9 pozycji

Koła przednie

16 x 6,5 - 8"

Koła tylne

20 x 10 - 8”

Ilość noży

2

Rodzaj noża

Zbierająco - mulczujący

Poziom wibracji na kierownicy

3,95 m/s²

Gwarantowany poziom hałasu

104 dB(A)

Waga

303 kg

EAN

8008984506688

Art. nr

2T1525281/14

31

Partner Handlowy Stiga

3 LATA*
GWARANCJI

KUP
on-line

Odwiedź nas
na Facebooku!

www.stiga.pl

Uwaga! Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem. Firma STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega
sobie prawo do zmian modeli i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Ulotka ma jedynie
charakter informacji i nie jest ona ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia produktów mają
charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.
*Szczegóły warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej lub u autoryzowanego sprzedawcy.

