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Travní sekačky elektrické a ruční Tichý chod a minimální údržba

Travní sekačky benzínové S ocelovým podvozkem

7.490 Kč

Cena vč. DPH

5.790 Kč

Cena vč. DPH

4.990 Kč

Cena vč. DPH

7.990 Kč

Cena vč. DPH

5.990 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

1.890 Kč

Cena vč. DPH

Novinka!

4.490 Kč

Cena vč. DPH

Novinka!

3.690 Kč

Cena vč. DPH

1.990 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

Akce!

Akce!

Akce!

Mimořádná

jubilejní cena!

Mimořádná

jubilejní cena!

1.490 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

8.890 Kč

Cena vč. DPH

COLLECTOR 34 E

Původní cena:
1.690 Kč

Základní model velmi
lehké (7,5 kg) el.
sekačky pro malé
travní plochy, motor o
výkonu 1000 W, záběr
stroje 32 cm.

COLLECTOR 40 E

Původní cena:
2.350 Kč

Oblíbený model el.
sekačky s výkonem
motoru 1400 W a
záběrem 38 cm.
Hmotnost jen 8,7 kg.

RUČNÍ VŘETENOVÁ
SEKAČKA
Ideální pro nově založené
trávníky, trávu neseká, ale
seřezává mezi dvěma
ostří. Záběr 40 cm.

COMBI 40AE

Mulčovací sada ZDARMA!

Revoluční aku sekačka = žádné trápení s
přívodem elektřiny nebo problémy s kabelem.
Tichý chod a svoboda pohybu! Záběr 38 cm,
motor 36 V, baterie 2,6 Ah. Centrální nastavení
výšky sečení.

COMBI 48 ES
Výkonná elektrická
sekačka s kvalitním
ocelovým podvozkem,
silným motorem o výkonu
1800 W a vlastním
pojezdem. Záběr je 48 cm,
centrální nastavení výšky
sečení v rozmezí
27 – 80 mm, sběrací koš
60 l.

El. sekačka s kvalitním
ocelovým podvozkem a
motorem o výkonu 1600 W.
Záběr je 48 cm, má centrální
nastavení výšky sečení
a sběrací koš o objemu 55 l.

COMBI 48 E

COLLECTOR 46 B
Cenově dostupná benzínová sekačka
se záběrem 45 cm. Motor Briggs &
Stratton o výkonu 3,5 HP. Výška
sečení: 4 pozice v rozsahu 30 – 67 mm,
sběrací koš 55 l.

COLLECTOR 46 SB
Výborná benzínová sekačka se záběrem
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. Vlastní pojezd.

COMBI 48 SB
Nový model s nově vyvinutým motorem Briggs & Stratton
550E o výkonu 5 HP, který zaujme nízkou spotřebou a
nízkými emisemi. Záběr 48 cm, vlastní pojezd, centrální
nastavení výšky sečení, kola s ložisky, hybridní sběrací koš
6 l, nastavitelná ergonomická rukojeť.

COMBI 44E

Mulčovací sada ZDARMA!

Výkonná elektrická sekačka
1800 W, výborná kvalita sečení
díky zpřevodování rychlosti nože,
záběr 42 cm. Centrální nastavení
výšky sečení, 6 pozic, 25 – 75 mm,
sběrací koš 50 l s průhledem.

COMBI 40E

Mulčovací sada ZDARMA!

Malá a lehká sekačka 1600 W
s centrálním nastavením výšky,
6 pozic, 25 – 75 mm, dvojitá
měkčená rukojeť, výborná kvalita
sečení díky zpřevodování rychlosti
nože, záběr 38 cm, koš 40 l.
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Travní sekačky Turbo + Combi Se zinkovaným nebo hliníkovým podvozkem

To nejlepší ... anebbuďteprofi !

Akce!

13.490 Kč

Cena vč. DPH

14.990 Kč

Cena vč. DPH

Topmodel

19.990 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

12.990 Kč

Cena vč. DPH

9.990 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

4 systémy sečení
- výhoz vzad, výhoz
do boku, mulčování,
sběr do koše

4 rychlosti pojezdu, převodovka
vám umožní rychlost pojezdu
dle vaší potřeby

- nové převodovky s plynulým
rozjezdem a dlouhou životností
EVO

3 systémy sečení
- výhoz vzad,
mulčování,
sběr do koše

Nordická ekologická značka. Kromě emisních hodnot
strojů je
kontrolován i výrobní proces od výběru surovin,
vlastní výrobu až po likvidaci a recyklaci výrobku.

z hlediska ochrany životního prostředí

Akce!

10.990 Kč

Cena vč. DPH

COMBI 48 SQ
Univerzální sekačka s velkými zadními koly,

s vlastním pojezdem a čtyřmi funkcemi (sběr
do koše, záběr 48 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.

COMBI 53 SQ

Původní cena: 12.990 Kč

Výkonná, univerzální sekačka se stejnými
parametry a vybavením jako COMBI 48 SQ.

Je ale vybavena motorem Briggs & Stratton
o výkonu 5 HP, záběr 53 cm.

TURBO 53 S4 Q, HONDA
Obdobný model jako TURBO 48 S,
ovšem se širším záběrem sečení, s
výkonným motorem HONDA

GCV190 6 HP a novou
převodovkou DSC s plynulým

startem a možností řazení
4 stupňů. Ergonomická

rukojeť s měkčenými
madly pro příjemné

ovládání stroje.

TURBO 48 S, HONDA
Sekačka s vysokou užitnou hodnotou, s motorem
Honda o výkonu 5,5 HP, zinkované šasi má záběr
48 cm a nabízí funkci mulčování a sběr do koše o
objemu 60 l. Má velká kola 21 a 28 cm, pro lepší
průjezdnost nerovným terénem, s ložisky. Nastavení
výšky sečení je 6-ti polohové a centrální. Ergonomická
rukojeť s ovladači, šasi vybaveno bezpečnostním
nárazníkem, koš má indikátor naplnění.

TURBO POWER 50 SB
Odolná sekačka s hliníkovým podvozkem, motor

Briggs & Stratton 575 s výkonem 5,5 HP a
funkcí Ready Start, záběr 50 cm, kola s

kuličkovými ložisky, sběrací koš 70 l.

TURBO PRO 55 4S B
Vlajková loď v sortimentu STIGA. Velmi

odolná sekačka s motorem Briggs &
Statton 850 s výkonem 6,5 HP a

systémem Ready Start. Hliníkový skelet
o šířce 55 cm, 4-stupňová

převodovka, hliníková kola s
kuličkovými ložisky, hybridní koš

70 l, ergonomická rukojeť pro
příjemnou manipulaci.

EXCEL 50 S4Q

EXCEL 55 S4Q HONDA

Líbivá, moderní a výkonná sekačka nabízí komfortní užívání a
vysoký stupeň výbavy a funkčnosti. Sběr do koše o objemu 75 l

s indikátorem naplnění koše, mulčování, výhoz do boku pro
sekání přerostlé trávy, vysoká kola 21 a 30 cm se širokým

travním vzorkem, výkonný motor Briggs & Stratton 5,5 HP,
-

záběr 50 cm, centrální nastavení
výšky sekání. Ergonomická rukojeť pro vaše pohodlí.

Sekačka s motorem Honda GCV190
o výkonu 6,5 HP a antivibračním

systémem, 4-rychlostní převodovka,
záběr 55 cm. Největší model EXCEL

v nabídce.

4 rychlostní p evodovka pro komfortní nastavení
pojezdové rychlosti,

ř

Olej STIGA 4T do benzínových motorů.
Profesionální parametry za lidovou cenu 99 Kč!

Mimořádná

jubilejní cena!

In the garden
since 1934

21.500 Kč

Cena vč. DPH

15.900 Kč

Cena vč. DPH

Doporučujeme
Nezapomeňte koupit si také:



SBK 645 KD

VÝBAVA ZDARMA

Výkonný farmářský křovinořez s
japonským motorem Kawasaki,
který přináší bezkonkurenční výkon,
kvalitu a technické parametry.
Antivibrační systém, komfortní
rukojeť a dvojitý popruh pro
snadnější práci. :
strunová hlava, ocelový čtyřzubý
nůž a pohodlný dvojitý závěsný
popruh.

SB 44 D

VÝBAVA
ZDARMA

Model s 2-taktním motorem
o obsahu 43 ccm a výkonem
1,5 HP. Má dvojitou rukojeť
a hmotnost 5,9 kg.

: strunová hlava,
trojzubec a jednoduchý
závěsný popruh.

SB 33 D

VÝBAVA ZDARMA
Základní model křovinořezu s 2-taktním motorem
1,2 HP. : poloautomatická
strunová hlava a ocelový čtyřzubý nůž.

SB 425

VÝBAVA ZDARMA

Křovinořez s moderním 4-taktním motorem Honda
o obsahu 25 ccm, který vyniká nízkou hlučností,
malou spotřebou a snadným startem.

: strunová hlava,
trojzubec a jednoduchý závěsný popruh.

SB 435

VÝBAVA ZDARMA

Obdobný křovinořez s
výkonnějším motorem Honda

o obsahu 35 ccm. Navíc má
rukojeť s antivibračním systémem.

: strunová
hlava,ocelový čtyřzubý nůž a pohodlný

dvojitý závěsný popruh (viz foto).

SP 46
Nová výkonná pila, ideální pro
běžné použití okolo domu či
zahrady. Má motor o obsahu
45,1 ccm a výkon 3 HP, délka lišty
je 38 cm, hmotnost je 4,8 kg.

SP 375
Ekonomický model benzínové pily
pro hobby použití. Výkon 1,6 HP,
lišta 35 cm, řetěz 3/8, hmotnost
4,6 kg.

SP 405
Výborný pomocník na práce okolo
domu a v zahradě. Výkon 2 HP, lišta
40 cm a pevný řetěz "325".

SP 43
Spolehlivá a výkonná pila pro
různorodé využití, výkon 2,7 HP,
lišta 38 cm, hmotnost 4,1 kg.
Vyrobeno v Německu.

SEV 2416 Q
Přímá elektrická pila o výkonu
2400 W, lišta 40 cm, hmotnost
4,6 kg, napínání řetězu bez nářadí.

SP 52
Nový model pily s výkonem 3,3 HP
a lištou o délce 45 cm je dobře
využitelná při přípravě topného
dřeva a nepravidelné práci v lese.
Má všechny moderní bezpečnostní
a ergonomické prvky a příjemnou
hmotnost 4,7 kg.

SE 2216 Q
Elektrická pila s motorem o výkonu
2200 W a moderním vzhledem.
Lišta má délku 40 cm a řetěz je
mazán automaticky. Řetěz lze
snadno napínat bez nutnosti použít
nářadí.

SE 1814
Základní model elektrické řetězové
pily, motor o výkonu 1800 W, lišta
35 cm s automatickým mazáním.

Křovinořezy Mnohostranné použití

Motorové pily Plně bezpečné

Příslušenství

Jednoduchý
závěsný popruh

Dvojitý
závěsný popruh

Strunová
sekací hlava

Ocelový
čtyřzubec

Pilový
kotouč

4.900 Kč

Cena vč. DPH

9.990 Kč

Cena vč. DPH

9.490 Kč

Cena vč. DPH

9.990 Kč

Cena vč. DPH

1.990 Kč

Cena vč. DPH

2.990 Kč

Cena vč. DPH

10.990 Kč

Cena vč. DPH

11.990 Kč

Cena vč. DPH

5.400 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

3.490 Kč

Cena vč. DPH

Novinka!

Novinka!

3.490 Kč

Cena vč. DPH

3.990 Kč

Cena vč. DPH

6.990 Kč

Cena vč. DPH

Vyrobeno v Německu

Vyrobeno v NěmeckuVyrobeno v Německu

5.900 Kč

Doporučujeme Nezapomeňte koupit si také:

Olej 2T do paliva, pro 2-taktní stroje
Olej 4T do benzínových motorů, 0,6 l

199 Kč

99 Kč

Žací struny, tichý provoz, do trimerů
• 1,6 mm, balení 35 m
Žací struny, tichý provoz do křovinořezů
• 2,0 mm (balení 15 m)
• 2,4 mm (balení 15 m)
• 3,0 mm (balení 15 m)

68 Kč

69 Kč

75 Kč

89 Kč

Mazací tuk pro
křovinořezy

119 Kč

Ochranný
štít

499 Kč

Ochranná helma vč.
tlumičů a štítu

1.199 Kč



SHT 600
Nové, lehké plotové nůžky s úhlově
nastavitelnou rukojetí pro
horizontální i vertikální střih v 5-ti
polohách. Motor o výkonu 600 W.
Laserem broušená lišta o délce
55 cm zvládá stříhat větve do
průměru 18 mm. Hmotnost 3,4 kg.
SHT 500
Obdobné parametry, jen kratší
lišta 45 cm a motor 500 W.

SGS 60 Li

ZDARMA

Ideální nůžky pro ruční dotvoření detailů
vaší zahrady. Li-ion baterie vydrží 40
minut práce a nabíjí se 5 hodin,

2 adaptéry:
travní nůžky 8 cm, zastřihávač keřů
16 cm. Lze dokoupit prodlužovací rukojeť
s kolečky (590 Kč).

hmotnost
nůžek 540 g.

SHP 60
Benzínové plotové nůžky s motorem o
obsahu 25 ccm a výkonem 0,85 kW. Lišta
má délku 61 cm a ustřihne větve do
průměru 28 mm. Nůžky mají antivibrační
systém a hmotnost 5,5 kg. Rukojeť je úhlově
nastavitelná v rozmezí 180 stupňů.

Plotové nůžky Pro okrasné dřeviny

SHT 4620 A Battery
Akumulátorové plotové nůžky přináší
svobodu Vaší kreativitě v zahradě,
laserem broušená lišta má délku 46 cm,
akumulátor LiON 20 V vydrží pracovat až
40 minut. Nabíjení trvá 3-5 hodin. Má
nastavitelnou rukojeť v 5-ti polohách.
Hmotnost jen 3 kg. Akumulátor lze použít
také ve vyžínači STIGA SGT 2220 A a
snadno tyto stroje zaměňovat.

SBL 260 H

v
ceně !

Zahradní
foukač/vysavač
s 2-taktním benzínovým
motorem 0,7 kW. Vak
na vysávání + hubice

SBL 2600
Elektrický foukač +
vysavač listí, motor o
výkonu 2600 W, ocelový
drtící nůž pro dokonalé
plnění vaku. Rychlost
vzduchu foukače je
regulována až do 330
km/h. Hmotnost 3,3 kg
(bez vaku).

SV 213E

v ceně!

Vertikutátor (16 nožů) a odmechovač
(36 pružin) v jednom. Motor 1300 W
a záběr 32 cm, 4 polohy nastavení a
textilní koš (40 l)

SVP 40 B
Výkonný vertikutátor (provzdušňovač
trávníků) s benzínovým motorem Briggs &
Stratton o výkonu 5,5 HP, pracovní záběr
40 cm, 32 prořezávacích nožů, koš 50 l.

Vertikutátory, vysavače Zelený trávník

Strunové sekačky K dotvoření detailů

SGT 600
Univerzální elektrický
vyžínač s úhlově
nastavitelnou hlavou a
rukojetí. Motor 600 W,
pracovní záběr 30 cm.
Délka struny se nastaví

SGT 1100J
Velmi výkonný elektrický vyžínač. Záběr 36 cm, motor 1000 W,
dělitelná hřídel. Délka struny se provádí poloautomaticky systémem
Tap & Go.

SGT 2220 A Battery
Nový akumulátorový vyžínač s Li-ON 20 V akumulátorem. Akumulátor lze použít i
v jiném nářadí STIGA (např. nůžky na plot SGT 4620). Nastavitelná rukojeť a záběr
42 cm. Na jedno nabití pracuje 40 minut, doba nabíjení 3-5 hodin. Hmotnost je
2,24 kg.

ST 28 J
Nový benzínový výžínač s 2-
taktním motorem o výkonu 1 HP.
Jednoduchý popruh je součástí
výbavy. Vyžínač má dělitelnou
hřídel pro snadný transport a
poloautomatickou strunovou
hlavu. Lze dokoupit nástavce:
plotostřih (1.990 Kč) nebo

3.590 Kč

Cena vč. DPH

1.890 Kč

Cena vč. DPH

1. 905 Kč

Cena vč. DPH

3.650 Kč

Cena vč. DPH

3.990 Kč

Cena vč. DPH

2.990 Kč

Cena vč. DPH

1.690 Kč

Cena vč. DPH

13.990 Kč

Cena vč. DPH

3.990 Kč

Cena vč. DPH

1.790 Kč

Cena vč. DPH

Drtiče větví Čistá a zdravá zahradaČistá a zdravá zahrada

1.360 Kč

Cena vč. DPH

1.990 Kč

Cena vč. DPH 2.990 Kč

Cena vč. DPH

3.400 Kč

Cena vč. DPH

Novinka!

4.490 Kč

Cena vč. DPH

BIO MASTER 2200

ZDARMA!

Nový vysokootáčkový drtič
s oboustranným ostřím, díky
výkonnému motoru 2000 W
řízkuje zahradní odpady do
průměru 40 mm. Funkce
zpětného chodu, hmotnost
15 kg. Textilní koš na odpad

BIO SILENT 2500
Tichý a výkonný drtič větví,
motor o výkonu 2500 W,
automatické podávání větví
až do průměru 40 mm,
manipulační kolečka, 60 l
plastový box usnadňuje
manipulaci s drtí.

VE 32
Lehký, spolehlivý a snadno
ovladatelný vertikutátor
(provzdušňovač) s el. motorem
o výkonu 1500 W. Jednou
pákou lze nastavit 5 pracovních
hloubek a přepravní pozici. Má
záběr 32 cm. Sběrací koš je
součástí stroje.

2.490 Kč

Cena vč. DPH



ESTATE 5102 H
Vyhledávaný traktor střední třídy s ideálními parametry, motor Briggs &
Stratton o výkonu 18,5 HP, komfortní ovládání díky hydraulické
převodovce. Vysoká kvalita sekání trávy pomocí 2-nožové sekací hlavě se
speciálními noži se záběrem 102 cm. Sečení se spouští elektro-
magnetickým systémem. Pohodlný volant a sedadlo je u našich strojů
samozřejmostí. Atraktivitu stroje zvyšují LED světlomety.

(nabíječka akumulátoru,
mulčovací sada a tažné zařízení pro připojení např. praktického přívěsu).

ZDARMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 4.000 Kč

ESTATE 3084 H
Nový model velmi oblíbeného traktoru. Dostatečně výkonný motor Briggs &
Stratton 13,5 HP, 2-nožová sekací hlava se záběrem 84 cm a koš o objemu
240 l s centrálním tlakovým plněním posečenou trávou nebo listím. Komfort
umocňuje snadné nastupování díky nízké konstrukci, hydrostatická
převodovka ovládaná pedály a elektronicky spouštěné sekací zařízení. LED
světlomety pro použití za snížené viditelnosti.

(nabíječka akumulátoru, mulčovací sada a tažné
zařízení pro připojení např. praktického přívěsu).

ZDARMA PŘÍSLUŠENSTVÍ V
HODNOTĚ 4.000 Kč

ESTATE 6102 HW
Traktor pro náročnější pozemky i zákazníky. Výkon 22 HP
poskytující dostatečnou rezervu při náročné práci v létě či
zimě a vyrovnaný chod jsou hlavními benefity 2-válcového
motoru Briggs & Stratton. Spojení s hydraulickou
převodovkou a zinkovanou 2-nožovou sekací hlavou se
záběrem 102 cm je ideální kombinací. Rozsah výšky sečení
30 – 90 mm, sběrací koš o objemu 300 l.

(nabíječka
akumulátoru, mulčovací sada a tažné zařízení pro připojení
např. praktického přívěsu).

ZDARMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 4.000 Kč

COMBI 1066 HQ
Nový model kompaktního traktoru s minimálním poloměrem otáčení vhodný
pro menší zahrady. Motor o výkonu 9 HP, záběr sečení 66 cm. Komfort
stroje podtrhuje hydraulická převodovka ovládaná pedálem, elektro-
magnetická spojka a el. startér. Novinka umožňuje sběr do koše, mulčování
i boční řádkování posečené trávy.

ESTATE PRO 9122 XWS 4WD
Traktor s unikátním pohonem všech kol 4WD, je ideální do členitého a
kopcovitého terénu na velké pozemky, areály či hřiště. 2-válcový motor
Briggs & Stratton o výkonu 24 HP. Záběr 2-nožové sekací hlavy s
ochranným rámem a polohovacími kolečky 122 cm, nastavení výšky sekání s
pamětí v 7 polohách 25 – 80 mm. Stroj má zvětšená Alu kola 16" a 20",
hydrostatickou převodovku, palubní LCD infosystém, komfortní sedadlo s
opěrkami, tempomat, zásuvku 12 V, protiskluzovou úpravu podlahy a
pedálů. (nabíječka
akumulátoru, mulčovací sada a tažné zařízení pro připojení např. praktického
přívěsu).

ZDARMA PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 4.000 Kč

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

Sněhová
radlice

Příslušenství
Přívěsný
vozík PRO

Sněhové
řetězy

Sekací traktory Estate
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Akce!

149.900 Kč

Cena vč. DPH

129.900 Kč

Cena vč. DPH

10.500 Kč

Cena vč. DPH

11.500 Kč

Cena vč. DPH

3.490 Kč

Cena vč. DPH

159.900 Kč

95.900 Kč

Verze s manuální
převodovkou

Akce!

44.990 Kč

Cena vč. DPH

69.990 Kč

Cena vč. DPH

39.990 Kč

Cena vč. DPH

75.900 Kč

Cena vč. DPH

36.990 Kč

Cena vč. DPH

In the garden
since 1934

In the garden
since 1934

Mimořádná

jubilejní cena!

Mimořádná

jubilejní cena!

ESTATE PRO 9102
XWS 4WD
Verze se záběrem
102 cm



Tažený
sběrač 42”

Zametací
adaptér

Motorový
sběrač

Sypač
písku

Přívěsný
vozík Pro

SEKACÍ HLAVA 100 COMBI 3
Třínožová sekací hlava se záběrem
100 cm. Robusní konstrukce,

SEKACÍ HLAVA 110 COMBI PRO
Třínožová sekací hlava se záběrem
110 cm. Dokonale seká i mulčuje.
Výška sečení je el. nastavitelná z
místa řidiče v rozmezí 25 – 90 mm.

SEKACÍ HLAVA 125 COMBI PRO
- záběr 125 cm. Výška sečení je el.
nastavitelná z místa řidiče v rozmezí
25 – 90 mm.

PARK PRO 18WD
Jubilejní model za vyjímečnou cenu. Profesionální rider s 2-válcovým
motorem Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 18 HP. Velmi kvalitní
hydraulická převodovka pohonu kol 4×4 a hydraulický posilovač řízení dávají
jistotu výkonu a pohodlí po celý rok. Komfortní sedadlo se zvýšenou oporou
zad, výškově nastavitelný volant, držák nápojů, LED světlomet pro práci po
celý den. Unikátní symetrické kloubové řízení, které je výsadou všech riderů
PARK, stejně jako pohodlné přední rychlozávěsy pro snadnou výměnu
příslušenství.

PARK 540 PLX
Nový model rideru PARK pro široké využití. Je poháněn motorem Briggs &
Stratton o výkonu 18,5 HP, má unikátní pohon všech kol 4×4, hydraulickou
převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Symetrické kloubové
řízení (nevybočuje ze stopy) dává rideru nadprůměrnou manévrovatelnost.
Ergonomie ovládání je dokonalá díky umístění sedadla řidiče a také
hydraulického posilovače řízení. Pro práci za snížené viditelnosti je stroj
vybaven LED světlomety. Ridery PARK jsou stroje s celoročním využitím (viz
níže).

Příslušenství - celý rokvpohotovosti

Dokonalésečení

Ridery s předním sečením Profesionál na velké zahrady

PARK PRO 25 4WD
Nejprodávanější a současně nejlépe
vybavený model řady PARK PRO je
vybavený 2-válcovým 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
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26.250 Kč

Cena vč. DPH

29.750 Kč

Cena vč. DPH

19.900 Kč

Cena vč. DPH

Akce!Akce!

139.900 Kč*

Cena vč. DPH

109.900 Kč*

Cena vč. DPH

65.000 Kč

Cena vč. DPH

14.200 Kč

Cena vč. DPH

46.500 Kč

Cena vč. DPH

10.500 Kč

Cena vč. DPH

33.500 Kč

Cena vč. DPH

Sněhová
radlice

Sněhové
řetězy (1 pár)

Cepová
sekačka

Čelní
kartáč

Sněhová
fréza

33.500 Kč

Cena vč. DPH

33.500 Kč

Cena vč. DPH

11.500 Kč

Cena vč. DPH

33.500 Kč

Cena vč. DPH

2.950 Kč

Cena vč. DPH

Akce!

219.900 Kč*

Cena vč. DPH

169.900 Kč*

Cena vč. DPH

229.900 Kč

189.900 Kč

169.900 Kč
129.900 Kč

POUZE

100 ks

AKCEAKCE

PARK 21
Shodně vybavený model jako PARK PRO 25,
ale s 2-válcovým motorem Briggs & Stratton

QR - videa riderů
Park v akci.

* Ceny riderů jsou
uvedeny bez sekací hlavy.



Buďte nároční a nechejte se hýčkat STIGA Care u autorizovaného partnera STIGA.

ZÁRUKA 5 LET

PRODEJ NA SPLÁTKY

Na značkovou techniku STIGA poháněnou benzínovými motory je
poskytována záruka až do roku 2019. Záruka se vztahuje na zboží, které je
prodáno u autorizovaného partnera STIGA. Zabezpečujeme ji tak, že
dostanete zboží ve vysoké kvalitě, které je náležitě zkompletováno,
proběhl u něj předprodejní servis a v neposlední řadě je Vám předáno
proškoleným technikem. Podmínkou prodloužené záruky je absolvování
posezónního servisu.

U autorizovaného partnera STIGA můžete také pohodlně nakoupit na
splátky. Podmínky a nabídky finančních společností, které tyto produkty
nabízejí, se v čase neustále mění a vylepšují. Proto zde neuvádíme
konkrétní výši splátek, výši akontace, apod. V případě zájmu o nákup bez
hotovosti, prosím požádejte partnera STIGA o aktuální nabídku a bude
Vám jistě vyhověno k Vaší spokojenosti .

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KDE KOUPIT

U autorizovaného partnera STIGA doporučujeme nakoupit také originální
náhradní díly, příslušenství a maziva. Tady Vám také rádi provedou záruční
i pozáruční servis, všichni naši partneři jsou odborníci, kteří prošli školeními
na výrobky STIGA podle náročných švédských požadavků STIGA.

Doporučujeme nakoupit značkovou zahradní techniku STIGA u auto-
rizovaného partnera, viz kontakty níže. Můžeme tak garantovat Vaši
spokojenost s výrobky STIGA, můžeme garantovat celoročně férové ceny.
Garantujeme Vám, že nakupujete nové stroje, žádný výprodej. Budou Vám
zde předvedeny technologicky vyspělé novinky, které Vám také partner
STIGA po domluvě vyzkouší na Vaší zahradě. Zaškolí Vás do obsluhy
stroje, je to důležité pro využití všech schopností stroje, Vašeho bezpečí při
práci se strojem, a také pro ekonomiku provozování stroje. Nekupujte stroj
v krabici, ale sestavený, vyzkoušený, seřízený a naplněný provozními
kapalinami.

Obrázky a texty jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku. Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.
Podklady z tohoto katalogu nemohou být použity bez svolení GGP CZECH REPUBLIC. © 2014 GGP CZECH REPUBLIC

Obrázky a texty jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku. Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.
Podklady z tohoto katalogu nemohou být použity bez svolení GGP CZECH REPUBLIC. © 2014 GGP CZECH REPUBLIC

Váš partner:
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STIGA Care Pečujeme o Vás

Robotické sekačky Autoclip Neztrácejte čas a odpočívejte

AUTOCLIP 325
- pro trávníky do 1600 m . Plocha se
vymezuje obvodovým kabelem a dokovací
(nabíjecí) stanice je již součástí stroje.
Koncept Zero Turn (otáčení okolo své osy)
dává stroji unikátní manévrovací
schopnosti, kola mají protiskluzový tvar a
pro případné práce v náročných svazích je
lze vybavit kovovými hroty. Stroj může
pracovat až ve 4 zónách, má bezpečnostní
alarm a dešťové senzory (v dešti ukončí
práci a jede se zaparkovat.

2

53.990 Kč

Cena vč. DPH

47.500 Kč

Cena vč. DPH

Pokud by Vám tyto stroje nevyhovovali, rádi Vám předvedeme další, výkonnější roboty AUTOCLIP.

AUTOCLIP 523
- pro trávníky do 2600 m . Plocha se vymezuje také
obvodovou smyčkou. Li-ON baterie a inteligentní
procesory umožňují udržovat 4 zóny, měnit
automaticky otáčky Long Live nože v závislosti na
hustotě trávy, dlouhá doba sečení až 3 hodiny
optimalizuje pracovní dobu stroje. Dešťové senzory
a krytá dokovací stanice jsou součástí stroje.

2

Čas, to je veličina, která všem neustále chybí! Je jen málo možností, jak jej získat
a použít pro sebe, pro práci, pro odpočinek, pro rodinu či pro své koníčky. Jednu
z nich nabízí náš AUTOCLIP - řada automatických sekaček pro bezpracné sečení
trávy. Náš regionální specialista Vám pomůže vybrat ten správný model pro Vaši
zahradu, nainstaluje a naprogramuje jej. Po týdnu provozu se doladí případné
nedostatky, Vaše speciální přání a Time Management sekačky. Vyrábíme až 9
modelů robotických sekaček, pro české zákazníky nabízíme 4 nejlepší, např.:

www.facebook.com/stigazahrada
www.youtube.com/stigatube


