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sekačky 

na str. 3–6
pily 

na str. 08

drtiče a vysavače

na str. 09
vertikutátory 

na str. 11

Vyberte si správnou sekačku, traktor,  
křovinořez, drtič či něco jiného…

V tomto katalogu najdete 
24 modelů elektrických 
i benzínových sekaček, 
13 různých zahradních 
traktorů a riderů a další 
množství strojů, které Vám 
usnadní a zpříjemní práci 
na Vaší zahradě. Všechny 
jsou dlouhodobě vyzkou-
šené z hlediska funkčnosti 
a dosahovaných pracovních 
výsledků. Vynikají dlouhou 
životností, spolehlivostí 
a maximální efektivitou. 
Dopřejte si švédskou 
kvalitu za dobrou cenu!

stiga sLaVÍ 80 Let!

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

prodejní akce
Stroje v akci k výročí 80 let. 
Akce je časově omezená do 
31. 5. 2014 nebo do vyprodání 
zásob!

péče značky stiga
Autorizovaní prodejci značky 
Stiga jsou každoročně proškolo-
váni. Vámi vybraný stroj Vám se-
staví, 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.

V roce 1934 založil pan Stig Hjelmquist ve švédském městečku Tranas 
firmu Stiga. V letošním roce tedy slaví Stiga již 80. výročí svoji existence. 
Výrobky nesoucí značku Stiga se vždy vyznačovaly technickou dokonalostí, 
 jedinečností, technologickou vyspělostí a moderním severským designem. 

K 80. výročí jsme pro naše zákazníky připravili 
speciální akci. Vybrali jsme šest oblíbených modelů 
a novinek a nabídli je za mimořádně snížené ceny. 
Vybrané stroje jsou v tomto katalogu označeny 
symbolem 80 let.

kultivátory 

na str. 11
ridery 

na str. 14–15

křovinořezy 

na str. 07

nůžky 

na str. 10

traktory 

na str. 12–13

STIGA
CARE
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sekačky eLektRiCké a RUčnÍ

NOVINKA
 NOVINKA

 

COMBI 48 es
Výkonná elektrická sekačka s vlastním 
pojezdem, ocelovým podvozkem se záběrem 
48 cm a motorem 1 800 W. Má centrální nastavení 
výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm, 
sběrací koš 60 l a velká kola uložená  
v kuličkových ložiskách. Mulčovací vložka 
je ke stroji zDaRMa.

COMBI 48 e
Výkonná elektrická sekačka s ocelovým 
podvozkem se záběrem 48 cm a motorem 
1 600 W. Má centrální nastavení výšky sečení 
v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm, sběrací koš 
60 l a velká kola uložená v kuličkových ložiskách. 
Mulčovací vložka je ke stroji zDaRMa.

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.

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. 
Mulčovací vložka je ke stroji zDaRMa.

COLLeCTOr 34 e
základní a nejmenší model. Má plastový 
podvozek se záběrem 32 cm, motor o výkonu 
1 000 W a sběrací koš 25 l. Výšku sečení lze 
nastavit ve 3 stupních v rozmezí 25–65 mm. 
hmotnost je 7,5 kg.

COLLeCTOr 40 e 
základní model s plastovým podvozkem 
o záběru 38 cm. Má motor o výkonu 1 400 W 
a sběrací koš 40 l. Výšku sečení lze nastavit 
ve 3 stupních v rozmezí 25–65 mm. 
hmotnost je 8,7 kg.

COMBI 40 Ae
Akumulátorová sekačka nepotřebuje přívodní 
kabel! Má záběr 38 cm, motor 36 V a li-ion 
baterii 4,4 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 je ke stroji zDaRMa.

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 je ke stroji 
zDaRMa. 

Cena vč. DPH

1 490 Kč

Cena vč. DPH

3 690 Kč

Cena vč. DPH

5 790 Kč

Cena vč. DPH

1 990 Kč

Cena vč. DPH

4 490 Kč

Cena vč. DPH

7 490 Kč

Cena vč. DPH

1 890 Kč

Cena vč. DPH

8 890 Kč

Cena vč. DPH

5 990 Kč

tichý chod a minimální údržba

rUčNí VřeTeNOVá seK AčK A
ideální pro nově založené trávníky, trávu 
neseká, ale seřezává mezi dvěma ostřími. 
záběr 40 cm. Sběrací koš lze dokoupit 
samostatně.
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COMBI 48 s
Sekačka s novým ocelovým podvozkem 
se záběrem 48 cm, velkými koly uloženými 
v kuličkových ložiskách a vlastním pojezdem. 
Je poháněna motorem briggs & Stratton 
o výkonu 4 hP, má centrální nastavení výšky 
sečení v 5 pozicích v rozmezí 27–80 mm 
a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění. 
Mulčovací vložka je ke stroji zDaRMa.

COMBI 48 sQ
univerzální sekačka s velkými zadními 
koly, s vlastním pojezdem a čtyřmi funkcemi 
(sběr do koše, výhoz do boku nebo dozadu 
a mulčování). Má 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. Mulčovací 
vložka je ke stroji zDaRMa.

COMBI 53 sQ 
Výkonná, univerzální sekačka s velkými zadními 
koly, s vlastním pojezdem, 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. 
Mulčovací vložka je ke stroji zDaRMa.

TUrBO 48 s, 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 70 l. 
Má velká kola a vlastní pojezd. Nastavení výšky 
sečení je centrální: 6 pozic v rozmezí 25–90 mm.

TUrBO 48 se 
Sekačka s vysokou užitnou hodnotou, motorem 
briggs & Stratton o výkonu 5,5 hP a elektrickým 
startérem. zinkované šasi má záběr 48 cm 
a nabízí kombinaci mulčování nebo sběru do 
koše o objemu 70 l. Má velká kola a vlastní pojezd. 
Nastavení výšky sečení je centrální: 6 pozic 
v rozmezí 25–90 mm.

TUrBO 53 s4Q, hONdA 
Výkonná sekačka na středně velké a větší 
zahrady se záběrem 53 cm, vlastním pojezdem 
s měnitelnou rychlostí a silným motorem honda 
o výkonu 6,5 hP. umožňuje střídat 4 sekací 
technologie (mulčování, sběru do koše, výhoz 
dozadu nebo do boku). Velká kola pro lepší 
průjezdnost. Centrální nastavení výšky sečení: 
6 pozic v rozmezí 25–90 mm. Sběrací koš 70 litrů.

COLLeCTOr 46 
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.

COLLeCTOr 46 s 
Výborná benzínová sekačka s jednoduchou obsluhou a vlastním pojezdem. 
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.

BenzÍnOVé sekačky

NOVINKA
 

Cena vč. DPH

4 990 Kč

Cena vč. DPH

9 990 Kč

Cena vč. DPH

13 490 Kč

Cena vč. DPH

10 990 Kč

Cena vč. DPH

14 990 Kč

Cena vč. DPH

5 990 Kč

Cena vč. DPH

7 900 Kč

NOVINKA
 

s ocelovým podvozkem

se zinkovaným podvozkem

mimořádná
cena

Cena vč. DPH

14 990 Kč

Cena vč. DPH

7 990 Kč

mimořádná
cena

mimořádná
cena

Olej STiGa 4T O
le

j d
o 

b
en

zí
no

vých motorů. Profesionální p
a

ra
m

etry.

Cena vč. DPH

jen za 99 Kč
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s hliníkovým podvozkem

exCeL 50 s4Q 
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. Má vlastní pojezd s měnitelnou rychlostí. 
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 55 s4Q, hONdA 
Moderní sekačka s mnohostranným využitím, robustní konstrukcí 
a vyšší hmotností. Je poháněna silným motorem honda o výkonu 6,5 hP 
a má vlastní pojezd s měnitelnou rychlostí. 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.

MULTICLIP PrO 53 s
Profesionální mulčovací sekačka s hliníkovým 
podvozkem a vlastním pohonem předních kol.
záběr je 51 cm, motor honda o výkonu 5,5 hP
nebo briggs & Stratton o výkonu 6 hP 
s antivibračním uložením. Výška sečení: 
5 pozic v rozmezí 30 –65 mm.

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.

sekačky eXCeL, HLinÍkOVé, MULtiCLip

Cena vč. DPH

15 900 Kč

Cena vč. DPH

9 990 Kč

Cena vč. DPH

19 990 Kč

Cena vč. DPH

21 500 Kč

krásná tráva bez námahy

NOVINKA
 

Cena vč. DPH

12 990 Kč

TUrBO POWer 50 s 
Šikovná sekačka pro členité středně velké 
zahrady s hliníkovým podvozkem o záběru 
50 cm a vlastním pojezdem. Má silný motor 
briggs & Stratton o výkonu 5,5 hP, centrální 
nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 
30–80 mm a sběrací koš 70 l.

Cena vč. DPH

13 790 Kč

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.

Cena vč. DPH

19 990 Kč

TUrBO PrO 55 4s 
Špičkový model, který je vlajkovou lodí všech 
Stiga sekaček. ideální pro komunální použití. 
Je poháněn motorem briggs & Stratton o výkonu
6,5 hP nebo motorem honda o výkonu 6,5 hP 
(do vyprodání zásob). Má záběr 55 cm, vlastní 
pojezd s měnitelnou rychlostí, motor, kovová 
kola, centrální nastavení výšky sečení: 9 pozic 
v rozmezí 30 – 80 mm a sběrací koš 70 l. 
Mulčovací vložka je v základním vybavení. 

Úžasně rovná a čistá tráva!
Hliníkový podvozek díky svému optimálnímu 
tvaru vytváří „Turbo efekt“. Tím je zajištěn 
dokonalý střih trávníku a vynikající 
sběr posečené trávy do koše. Hliníkový
podvozek nekoroduje a vyniká pevností. 

Technologie multiclip
Technické řešení technologie Multiclip spočívá 
ve speciálně tvarovaných nožích s prodlouženým 
ostřím a aerodynamickém sekacím podvozku. 
Uvnitř uzavřeného podvozku posekaná tráva 
rotuje a je přitom několikanásobně přeseknutá 
nožem až na velmi malé kousky. Tyto kousky 
potom propadají ke kořínkům trávy, kde rychle 
zetlí a promění se v přirozené hnojivo. Sekání 
trávy je jednodušší a až o 30 % rychlejší, protože 
nemusíte zastavovat a vyprazdňovat sběrací 
koš. Při používání sekaček Multiclip budete mít 
jeden z nejkrásnějších trávníků v okolí, ačkoliv 
strávíte méně času prací na zahradě.
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sGT 600
univerzální lehká elektrická strunová sekačka 
s teleskopicky nastavitelnou délkou rukojeti 
podle výšky postavy obsluhy. Sekací hlava 
má nastavitelný úhel sečení a lze ji otočit pro 
zařezávání okrajů trávníku. Motor má výkon 
600 W, pracovní záběr je 30 cm. Délka struny se 
nastavuje poloautomaticky. hmotnost je 2,74 kg.

sT 750
Výkonný a přitom snadno zvládnutelný 
elektrický vyžínač s motorem umístěným nad 
zadní rukojetí. Vyžínací hlava s dvojitou strunou 
o průměru 2,4 mm se záběrem 36 cm. Přední 
rukojeť je nastavitelná podle potřeb obsluhy. 
Motor s výkonem 700 W. Nastavení délky struny 
je poloautomatické. hmotnost je 4,5 kg.

sGT 1000 J
Velmi výkonná elektrická strunová sekačka 
se záběrem 38 cm. Nahoře umístěný motor 
s výkonem 1 000 W dovoluje stroj použít 
k vyžínání s většími nároky i k sekání na 
menších nebo šikmých plochách. Délka struny 
se nastavuje poloautomaticky systémem 
Tap & Go (klepni lehce při práci vyžínací hlavou 
o trávník a struna se sama vysune). hřídel stroje 
je dělitelná pro snadný transport a skladování. 
hmotnost je 4,6 kg. Jednoduchý závěsný popruh
je součástí stroje.

sT 28 J
benzínový vyžínač s nízkou hmotností 
a děleným hřídelem. Výkon motoru je 1,0 hP, 
záběr je 38 cm, má poloautomatické nastavování 
délky struny. hmotnost vyžínače je 5,5 kg.

Plotostřih pro sT 28 J
S použitím výměnného nástavce získáte 
plotostřih s délkou lišty 39 cm. ustřihne větve 
s maximálním průměrem do 20 mm. Úhel 
nastavení je 90 stupňů.

Pilový nástavec pro sT 28 J 
Výměnný pilový nástavec má délku řezací lišty 
25 cm.

Pilový nástavec pro sT 28 J 

Plotostřih pro sT 28 JPlotostřih pro sT 28 J

Li-ion baterie má ochranu 
proti přetížení i přebití. 
Je zaměnitelná i pro 
další stroje Stiga.

sGT 2220 A 
lehká bateriová strunová sekačka s 20V 
li-ion baterií vydrží cca 40 minut práce. Má 
teleskopickou, úhlově nastavitelnou rukojeť, 
záběr 22 cm, poloautomatické vysouvání 
struny a hmotnost 2,24 kg. baterie je shodná 
a zaměnitelná s baterií plotových nůžek 
ShT 4620 A.

stRUnOVé sekačky

Dělitelná hřídel – stroj 
zabere po rozložení 
málo místa.Cena vč. DPH

1 390 Kč
Cena vč. DPH

1 790 Kč

Cena vč. DPH

1 990 Kč

Cena vč. DPH

1 990 Kč

Cena vč. DPH

1 990 Kč

Cena vč. DPH

3 490 Kč

Cena vč. DPH

2 990 Kč

k dotvoření detailů
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sB 33 d
základní model křovinořezu s 2taktním 
motorem o obsahu 32,6 ccm a výkonem 
1,2 hP. Součástí stroje jsou strunová hlava  
s poloautomatickým vysouváním struny 
(Tap & Go) se záběrem 42 cm, trojzubec 
a dvojitý závěsný popruh. hmotnost je 8,9 kg.

sB 44 d
Oblíbený 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. hmotnost je 9,9 kg.

sBC 645 Kd 
Nový výkonný křovinořez s 2taktním motorem 
Kawasaki o obsahu 45,4 ccm a výkonem 1,9 hP. 
Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem 
a hmotnost 9,3 kg. Součástí stroje jsou strunová 
hlava Tap & Go se snadnou výměnou struny 
se záběrem 43 cm, ocelový kotouč a dvojitý 
závěsný popruh.

sBK 53 d
Stroj pro náročné uživatele s profesionálním 
2taktním motorem Kawasaki s chromovanými 
válci o obsahu 53,2 ccm a výkonem 2,7 hP. 
Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem, 
záběr 43 cm a hmotnost 9,9 kg. Součástí stroje 
jsou strunová hlava Tap & Go, 8lanková hlava 
pro náročnější sekání, ocelový trojzubec 
(255 mm) a dvojitý komfortní závěsný popruh. 
Pilový kotouč lze dokoupit samostatně.

sB 425, hONdA
Křovinořez s moderním 4taktním 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. hmotnost je 
7,9 kg.

sBC 435 hd, hONdA 
Spolehlivý a zároveň nejprodávanější křovinořez 
s výkonnějším 4taktním motorem honda 
o obsahu 35 ccm, který rovněž vyniká tichým 
chodem, malou spotřebou a snadným startem. 
Součástí stroje jsou strunová hlava Tap & Go 
se záběrem 43 cm, ocelový čtyřzubec a dvojitý 
závěsný popruh. hmotnost je 9,6 kg.

křOVinOřezy

NOVINKA
 

NOVINKA
 

dvojitý 
závěsný popruh

Ocelový 
čtyřzubec

Pilový  
kotouč

strunová 
sekací hlava

Ocelový 
trojzubec

dvojitý komfortní 
závěsný popruh 

... příslušenství

Cena vč. DPH

4 490 Kč

Cena vč. DPH

12 990 Kč

Cena vč. DPH

5 390 Kč

Cena vč. DPH

9 990 Kč

Cena vč. DPH

10 990 Kč

Cena vč. DPH

11 990 Kč

Mnohostranné použití

Olej do paliva sTIGA 2T 
v praktickém balení s odměrkou

Cena vč. DPH

jen za 199 Kč
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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.

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.

Pomocí bočního napínání řetězu 
(Quick tensioning) lze snadno 
udržovat řetěz správně napnutý 
a prodloužit tak životnost 
řezných částí.

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.

sP 375 
základní model benzínové řetězové pily s motorem o obsahu 37,2 ccm 
a výkonem 1,8 hP. Má automatické mazání řetězu. Délka lišty je 35 cm 
a hmotnost 4,65 kg.

sP 405
benzínová pila pro běžné zahradní použití s motorem o obsahu 40,1 ccm 
a výkonem 2,3 hP. Má automatické mazání řetězu. Délka lišty je 40 cm 
a hmotnost 4,7 kg.

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
Ještě výkonnější pila s motorem o obsahu 51,8 ccm a výkonem 3,3 hP. 
Délka lišty je 45 cm a hmotnost 4,7 kg.

řetězOVé piLy

NOVINKA
 NOVINKA

 

Cena vč. DPH

2 990 Kč

Cena vč. DPH

3 990 Kč

Cena vč. DPH

9 990 Kč
Cena vč. DPH

9 490 Kč

Cena vč. DPH

3 490 Kč

Cena vč. DPH

3 490 Kč
Cena vč. DPH

1 990 Kč

plně bezpečné
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Bio silent 2500
extrémně tichý a výkonný drtič s motorem o výkonu 2 500 W zvládne 
čerstvě pořezané větve o maximálním průměru 40 mm. Větve si sám 
podává a drtí je mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou 
deskou. Vzdálenost přítlačné desky od zubů lze snadno měnit za chodu 
stroje. Drtič má ochranu proti přetížení a možnost zpětného chodu pro 
uvolnění pracovní komory. Plastový sběrací koš o obsahu 60 l usnadňuje 
transport drti. hmotnost je 28,5 kg.

sBL 2600 
lehký elektrický foukač / vysavač listí s motorem o výkonu 2 600 W má 
ocelový drtící nůž pro dokonalé plnění vaku. rychlost vzduchu je plynule 
měnitelná až do 330 km/h. hmotnost je 3,3 kg (bez vaku). Součástí balení 
je navíc jednoduchý závěs. Maximální množství podávaného vzduchu 
je 420 m3/h.

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. rychlost vzduchu je 28 m/s a hmotnost 5 kg.  
Ocelový drtící nůž sníží objem sbíraného listí v poměru 10:1. 
Množství podávaného vzduchu je 460 m3/h.

NOVINKA
 

Bio Master 2200 
Vysokoobrátkový drtič s dvěma noži s oboustranným ostřím. Je vybaven 
elektrickým motorem o výkonu 2 200 W. zpracuje větve do maximálního 
průměru 40 mm. Textilní koš o obsahu 50 l je součástí výrobku. hmotnost 
je 15 kg. 

DRtiče

VysaVače/FOUkače 

Větve jsou postupně 
odkrajovány dvěma 
noži umístěnými 
na rotujícím talíři 
s vysokými 
otáčkami. 

Materiál je drcen 
mezi pomaluběžným 
ozubeným kolem 
a přítlačnou 
deskou. 

Souprava sběracího vaku 
a nasávacích hubic je 
součástí balení stroje.

Oba stroje jsou vybaveny 
ocelovým drtícím nožem.

Cena vč. DPH

2 990 Kč

Cena vč. DPH

1 790 Kč

Cena vč. DPH

3 990 Kč

Cena vč. DPH

4 490 Kč

naložte s listím snadno a rychle

pro čistou a zdravou zahradu



10

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, 
hmotnost 540 g. V balení jsou 2 adaptéry: 
plotové nůžky s délkou lišty 16 cm a travní 
nůžky se záběrem 8 cm. 

TeLesKOPICKá TYč 
s KOLečKY PrO sGs 60 LI
K ručním nůžkám SGS 60 li lze doplnit 
teleskopicky nastavitelnou rukojeť s kolečky.

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.

pLOtOVé nůŽky

 HRačky

TrAKTOr s PříVěseM – hrAčKA
Šlapací traktor pro děti od tří let. Má otevírací kapotu a nastavitelnou 
sedačku. Přívěsný vozík a závěsné zařízení jsou součástí balení. 
rozměry jsou 105 × 55 × 65 cm.

seKAčKA – hrAčKA
Plastová sekačka pro děti od 18 měsíců. Ve sběracím koši se při jízdě 
míchají kousky zeleného plastu, což imituje sekání trávy a její sběr.

Cena vč. DPH

3 490 Kč Cena vč. DPH

320 Kč

pro okrasné keře a dřeviny

pro malé zahradníky

shT 4620 A 
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 hmotnost 3 kg. baterie je zaměnitelná 
s baterií strunové sekačky SGT 2220 A.

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 pozicích. 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 
nastavitelná v 5 pozicích. hmotnost nůžek je 3,3 kg.

Cena vč. DPH

3 990 Kč
Cena vč. DPH

1 890 KčCena vč. DPH

1 590 Kč

Cena vč. DPH

1 690 Kč
Cena vč. DPH

590 Kč
Cena vč. DPH

3 590 Kč
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sILex 50 r B 
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. hmotnost stroje je 41 kg.

Cena vč. DPH

15 990 Kč

sV 213 e
Nový, lehký elektrický provzdušňovač je 
poháněný motorem o výkonu 1 300 W. 
Má pracovní záběr 32 cm. Jednou pákou lze 
nastavit 4 pracovní výšky (hloubky) od - 9 mm 
do + 4 mm. Má dvojí funkci – lze použít buď hřídel 
se 16 prořezávacími ocelovými noži nebo válec 
se 36 pružinami. Sběrací koš o obsahu 40 l je 
součástí stroje. hmotnost je 10,2 kg. 

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. Masivní nože jsou pevně uloženy na 
hřídeli a mají prodlouženou životnost. 
hmotnost je 20 kg.

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.

OdmeChOvač 
pro Silex 50 a 75 

VeRtikUtÁtORy (pROVzDUŠňOVače) 

 kULtiVÁtORy

NOVINKA
 

Cena vč. DPH

2 490 Kč

sILex 75 r B 
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. hmotnost stroje je 50 kg.

Cena vč. DPH

18 500 Kč

Cena vč. DPH

3 690 Kč
Cena vč. DPH

13 990 Kč

pro čistý, hustý a zelený trávník

pro snadnou přípravu půdy



12

sekaCÍ tRaktORy

estate 5092 h 
ideální pomocník na středně velké zahrady 
je vybaven jednoválcovým motorem 
briggs & Stratton Power built o výkonu 16,5 hP 
a hydrostatickým pohonem. záběr dvouno-
žového 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 leD displejem poskytuje 
informace o aktuálním stavu stroje. Traktor 
má velká kola (15" vpředu a 18" vzadu), objem 
palivové nádrže 6 l a hmotnost 200 kg.
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: 
mulčovací vložka, nabíječka baterie a zadní 
závěs jsou součástí stroje!

estate 5102 h 
Nejoblíbenější model z řady estate pohání 
motor briggs & Stratton intek o výkonu 18,5 hP. 
Je určen na středně velké a větší zahrady. 
Má hydrostatickou převodovku. Sekací ústrojí 
s protiběžnými noži má pracovní záběr 102 cm 
a elektromagnetické zapínání. Výška sečení je 
nastavitelná v 7 polohách v rozmezí 25–80 mm
z místa řidiče. Sběrací koš má objem 260 litrů 
a signalizaci naplnění. exklusivní design tohoto 
modelu doplňuje přední nárazník a světla. 
informační panel s leD displejem poskytuje 
informace o aktuálním stavu stroje. Traktor 
má velká kola (15" vpředu a 18“ vzadu), objem 
palivové nádrže 6 l a hmotnost 205 kg. 
příslušenství v hodnotě 4000 kč zDaRMa: 
mulčovací vložka, nabíječka baterie 
a zadní závěs jsou součástí stroje!

Combi 1066 hQ 
Kompaktní malý traktor s minimálním polomě-
rem 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 
o objemu 150 litrů. Nastavení výšky sečení má 
6 pozic v rozmezí 30–80 mm. hmotnost traktoru 
je 129 kg. Traktor umožňuje střídat 4 různé 
technologie sečení – sběr posekané trávy do 
koše, mulčování, výhoz dozadu nebo výhoz 
do boku. 
příslušenství v hodnotě 3 000 kč zDaRMa: 
mulčovací vložka a nabíječka baterie jsou 
součástí stroje!

estate 3084 h 
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. Velká kola (vpředu 15" a vzadu 18") zlepšují 
průjezdnost terénem. hmotnost traktoru je 190 kg. Traktor má navíc přední 

světla, nárazník a nastavitelné sedadlo. V základním vybavení stroje jsou 
nabíječka baterie, zadní závěs a mulčovací souprava (2 speciální nože 
a mulčovací vložka). Na český trh se dodává i ekonomická varianta 
tohoto modelu s mechanickou převodovkou s 5 rychlostmi vpřed 
a zpátečkou. 
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: mulčovací souprava 
(2 speciální nože a mulčovací vložka), nabíječka baterie a zadní 
závěs jsou součástí stroje!

NOVINKA
 

NOVINKA
 

Cena vč. DPH

69 990 KčCena vč. DPH

59 990 Kč
Cena vč. DPH

36 990 Kč

Cena vč. DPH

44 990 Kč

mimořádná
cena

Cena vč. DPH

49 900 Kč

NAVíC Ke sTrOJI
Součástí balení všech modelů traktorů 
Stiga Estate jsou mulčovací vložka, 
zadní závěs a nabíječka baterie.

neběhejte za sekačkou
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estate 6102 hW 
Nový, výkonný traktor je poháněný 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 hydro-
statickou převodovku, elektromagnetické zapínání sečení a sběrací 
koš o objemu 300 l se signalizací naplnění. Výšku sečení lze nastavit 
v 7 pozicích v rozmezí 30–90 mm. Traktor je vybaven multifunkčním 
displejem. Má velká kola 15" vpředu a 18" vzadu. hmotnost je 225 kg. 
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: mulčovací vložka, 
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

estate Pro 9102 xWs 
Osvědčený model traktoru s unikátním hydrostatickým pohonem všech 
čtyř kol je poháněn dvouválcovým motorem briggs & Stratton intek 
o výkonu 24 hP. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním sečení má 
záběr 102 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení v rozmezí 
25–100 mm s paměťovým mechanismem. Sběrací koš má objem 360 l. 
Stroj má zvětšená kola (16"/20"), tempomat, lCD displej, komfortní sedadlo 
se zvýšenou opěrou zad. Mulčovací vložka a zadní závěs jsou součástí 
stroje. hmotnost stroje je 277 kg.
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: mulčovací vložka, 
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

estate 7122 hWs 
Velmi výkonný stroj pro sekání velkých zahrad, profesionální 
použití a náročné zákazníky. Je vybaven dvouválcovým motorem 
briggs & Stratton o výkonu 22 hP a hydrostatickou převodovkou. 
Sekací ústrojí s protiběžnými noži má záběr 122 cm a elektromag-
netické zapínání sečení. Výška sečení je nastavitelná v 7 pozicích 
v rozmezí 30–90 mm. zvětšený sběrací koš má objem 320 litrů se 
signalizací naplnění. Traktor je vybaven tempomatem a multifunkčním 
displejem. Vyniká výborným poměrem výkonu a pořizovací ceny. 
hmotnost stroje je 231 kg. 
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: mulčovací vložka, 
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

NOVINKA
 

estate Pro 9122 xWs 
Je speciální traktor do členitého a kopcovitého terénu s pohonem všech 
čtyř kol. Je poháněn dvouválcovým motorem briggs & Stratton intek 
o výkonu 24 hP. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním sečení má 
záběr 122 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení v rozmezí 
25–100 mm s paměťovým mechanismem. Dále má zvětšená kola (16"/20") 
pro pohodlnější jízdu na nerovném povrchu s hydrostatickým pohonem, 
tempomat, lCD displej, komfortní sedadlo se zvýšenou opěrou zad. Sběrací 
koš má objem 360 litrů. Mulčovací vložka a zadní závěs jsou v základní 
výbavě stroje. hmotnost stroje je 298 kg.
příslušenství v hodnotě 4 000 kč zDaRMa: mulčovací vložka, 
nabíječka baterie a zadní závěs jsou součástí stroje!

Cena vč. DPH

99 990 Kč

Cena vč. DPH

149 990 KčCena vč. DPH

129 900 Kč

Cena vč. DPH

75 990 Kč

mimořádná
cena

sněhové řetězy Přívěsný vozík PrO deflektorsněhová radlice

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

... příslušenství

Ochranná plachta

2 950 kč s DPh 1 080 kč s DPh 11 500 kč s DPh 10 500 kč s DPh 1 550 kč s DPh
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RiDeRy s přeDnÍM sečenÍM – paRk

Park 540 PLx 
Nový, ekonomický model s jednoválcovým motorem briggs & Stratton 
o výkonu 18,5 hP. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické 
převodovky, 16" kola se speciálním travním vzorkem, hydraulický posilovač 
řízení, elektrické nastavování výšky sečení, přední leD světlo, komfortní 
nastavitelné sedadlo a ergonomický ovládací panel s počítadlem 
motohodin. Stroj má celoroční použití a hmotnost 218 kg.

Park Pro 18 4Wd 
Model s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Je poháněn 
dvouválcovým motorem briggs & Stratton Vanguard o výkonu 18 hP. 
Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky, 
elektromagnetické zapínání sečení, hydraulický posilovač řízení, 
elektrické nastavování výšky sečení, přední leD světlo, komfortní 
nastavitelné sedadlo a ergonomický ovládací panel s počítadlem 
motohodin. Dále má zesílený rám a větší 17" kola se speciálním 
travním vzorkem. Stroj má celoroční použití a hmotnost 236 kg. 

Park Compact 16 4Wd 
ekonomický model je poháněn jednoválcovým motorem briggs & Stratton 
Power built o výkonu 16 hP. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím 
hydrostatické převodovky s plynule se měnicí pojezdovou rychlostí. 
Je vybaven komfortním nastavitelným sedadlem. Má 16" kola se speciálním 
travním vzorkem na pneumatikách. Objem palivové nádrže je 6 l. hmotnost 
stroje je 196 kg. Stroj má celoroční využitelnost.

Park Pro 21 4Wd 
Model pro náročné zákazníky a komunální použití je poháněn 
dvouválcovým motorem briggs & Stratton Vanguard o výkonu  
o výkonu 21 hP. Má hydrostatickou převodovku, pohon všech čtyř kol, 
hydraulický posilovač řízení a zvedání čelních přídavných zařízení, 
elektromagnetickou spojku, tempomat a komfortní sedadlo s opěrkami. 
zvládne všechna přídavná zařízení bez omezení. Má 17" kola se speciálním 
travním vzorkem na pneumatikách. Objem palivové nádrže je 14 l. 
hmotnost stroje je 245 kg.

NOVINKA
 

NOVINKA
 

Cena vč. DPH

139 900 Kč*

mimořádná
cena

Cena vč. DPH

109 900 Kč*

Cena vč. DPH

99 900 Kč*

Park Pro 25 4Wd 
Nejprodávanější a současně nejlépe vybavený model řady Park Pro je 
vybavený dvouválcovým motorem honda GXV 660 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. Má 17" kola se speciálním travním vzorkem na 
pneumatikách. Objem palivové nádrže je 14 l. hmotnost stroje je 252 kg.
(Tento traktor je zobrazen vlevo).

Cena vč. DPH

219 900 Kč*

Cena vč. DPH

169 900 Kč*

* Ceny jsou bez sekací hlavy.

profesionál na velké zahrady
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ROBOtiCké sekačky 

AUTOCLIP 523
Plně automatický model je vhodný pro pozemky do 2 600 m2, které mohou 
být rozdělené až na 4 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 325
Novinka pro trávníky až do 1 600 m2. Vyžaduje instalaci obvodového drátu. 
Je zabezpečen PiN kódem a má displej podobný jako větší 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 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 720 s
Největší a nejvýkonnější robot je určen pro náročné zákazníky a pozem-
ky 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.

Cena vč. DPH

47 500 Kč
Cena vč. DPH

53 990 Kč

Cena vč. DPH

99 990 KčCena vč. DPH

79 990 Kč

... příslušenství paRk 
Speciální katalog na vyžádání

Tažený sběrač 42" Motorový sběrač sypač písku sněhová radlice sněhové řetězy

Cepová sekačka čelní kartáč Přívěsný vozík Pro sněhová fréza Zametací adaptér Přívěsný vozík Pro 

neztrácejte čas a odpočívejte!

sekací hlava 100 Combi 3
Třínožová sekací hlava se záběrem 100 cm a nastavitelnou výškou 
sečení v rozmezí 25–85 mm. 

sekací hlava 105 Combi
Dvounožová sekací hlava se záběrem 105 cm a nastavením výšky 
v rozmezí 25–85 mm.

sekací 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.

sekací hlava 125 combi pro eL
Má záběr 125 cm. Výška sečení je nastavitelná elektricky v rozmezí 
25–90 mm.

Cena vč. DPH

19 900 Kč

Cena vč. DPH

15 400 Kč

Cena vč. DPH

26 250 Kč

Cena vč. DPH

29 750 Kč

Dokonalé sekání

14 200 kč s DPh

 33 500 kč s DPh

46 500 kč s DPh

33 500 kč s DPh

33 500 kč s DPh

65 000 kč s DPh

11 500 kč s DPh

10 500 kč s DPh

2 950 kč s DPh

33 500 kč s DPh
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péče značky stiga

Používejte originální náhradní díly, oleje a maziva 
Stiga! Dopřejte svému stroji to nejlepší a prodlužte 
mu životnost!

DOBRÁ RaDa naD zLatO 
Váš autorizovaný prodejce Stiga nabízí profesionální 
pomoc. Pomůže Vám vybrat vhodné nástroje a doporučí 
optimální způsob práce. Kromě toho u všech prodejců 
najdete servisní dílnu, která poskytuje autorizovaný servis 
a údržbu s originálními náhradními díly a profesionálním 
přístupem. Čím modernější technologii používáte, tím 
větší to má smysl. 

pROč JsOU ORiginÁLnÍ DÍLy LepŠÍ? 
Kvalita originálních dílů Stiga je stejně vysoká jako kvalita 
samotných strojů. Jsou navrženy, testovány a vyrobeny 
tak, aby dokonale fungovaly s dalšími součástmi systému, 
aby se daly dokonale spojit, aby umožňovaly jednoduchou 
instalaci. Vezměme si například hnací řemen. hnací řemen 
zpravidla pouze přenáší sílu z jedné řemenice na druhou. 
u pojezdových sekaček je vystaven vysokým otáčkám, 
vyšším teplotám a zároveň funguje jako spojka. z tohoto 
důvodu je originální řemen vyroben ze speciální gumové 
směsi odolné vůči vysokým teplotám a je oboustranně 
vyztužen, aby odolal velkému namáhání třením. Tam, 

kde by se běžný řemen mohl smrštit – což může způsobit 
pohon stroje ve chvíli, kdy poháněn být nemá – si řemen 
Stiga zachová původní tvar. Jinak řečeno, při výběru 
náhradní dílů je bezpečnostní stránka stejně důležitá 
jako cena a kvalita.

ORiginÁLnÍ DÍLy stiga 
Kompletní sortiment náhradních dílů, které jsou zcela 
shodné s původními díly. 

zVaŽte, JakOU HODnOtU MÁ RazÍtkO  
V seRVisnÍ knÍŽCe
Pravidelný servis a originální náhradní díly jsou dobrá investi-
ce. získají Vám spolehlivého společníka pro Vaši zahradu 
na dlouhou řadu let – a také vysokou hodnotu při případ-
ném prodeji stroje. 

péče značky stiga
Vlastnit výrobky Stiga je bezpečné. Kromě záruky poskytované na samotný stroj zaručujeme 
dostupnost náhradních dílů po dobu sedmi až deseti let. Při opravě stroje bude Váš prodejce 
vždy používat originální náhradní díly. Koneckonců, díky tomu je Vaše Stiga Stigou. Naším 
cílem je poskytnout bezproblémové vlastnictví po dlouhé roky.

Údaje o výkonech na štítkách strojů jsou vyznačeny podle SAE J1940 – Small Engine Power and Torque 
Rating Procedure. Skutečné výkony konkrétních strojů budou vždy nižší, protože jsou ovlivněny mnoha 
faktory spojenými s podmínkami použití. Výkony motorů jsou ovlivněny faktory ve spojitosti se zástav-
bou motorů (jako jsou stav filtrů vzduchu, výfukového potrubí, chlazení, nastavení karburátoru, palivo-
vého čerpadla, atd.), dále pak faktory podmínek nasazení (jako jsou teplota, vlhkost, nadmořská výška, 
atd.) a liší se též pro každý konkrétní kus motoru. Katalogové údaje slouží především pro srovnání s jiný-
mi stroji dostupnými na trhu a též pro historické porovnání obdobných strojů. Nemohou proto být pod-
kladem ke vzniku právního nároku.

STIGA
CARE

Aktuální dění kolem Stigy sledujte na: 
facebook.com/stigazahrada


