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In dit nummer o.a.:

De Park frontmaaiers van Stiga. Ongekende 
klasse en kwaliteit Een machine waarop u gezien 

wilt worden

Stiga kettingzagen handig voor uw openhaard-
hout ... laat nu de kou maar komen!

Stiga veegmachines weg met die 
herfstbladeren

Een hoge heg of struik snoeien of 
laag bij de grond?

Stiga Villa, de best verkochte en meest 
betrouwbare zitmaaier in de Benelux.

Stiga tuintractoren robuuste machines 
voor in de tuin

24, 48 Volt betaalbare accumachines met 
uitwisselbare accu voor meerdere machines.

In dit nummer alles 
over bladblazers
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Ook wanneer de functie en de uitstraling van het 
gazon in het najaar plots minder belangrijk lijkt 
dienen we het net zoals in de lente te verzorgen. 
Het is uitermate belangrijk dat onze grasmat in 
topconditie de winter ingaat, net daarom doen we 
in de herfst extra ons best om het nog eens goed 
in de watten te leggen.  Net voor de winter maaien 
we uiteraard niet te kort en zorgen we ervoor dat 
de bladeren regelmatig worden opgeruimd en het 
gazon netjes en zonder al te dikke viltlaag de winter 
ingaat. Stiga biedt u de beste en snelste manier 
om uw gazon optimaal te onderhouden. De Stiga 
frontmaaiers zijn uiterst wendbaar door de unieke 
knikbesturing en u kunt uw tuin houden zoals u het 
mooi vindt. 
Een Stiga zitmaaier met het maaidek voorop kan 
overal komen. De combinatie met het Multiclip 
maaisysteem bespaart u 
veel tijd.

Multiclip is maaien, 
verhakselen, verspreiden 
en bemesten in één 
beweging. 

GRATIS 
Hogedrukreiniger HPS 345 
ter waarde van € 299,-

bij aankoop van een Stiga Park 
uit dit najaarsmagazine 2018

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2019.



Vermelde prijzen zijn exclusief maaidek. 
Prijs maaidek 95 cm maaibreedte 
     € 719,-

Park 520P, 320W en 340PWX
De Park 320W en 340PWX zijn uitgerust met een 
professionele B&S Vanguard 18, 2 cilinder motor. De 
320W is uitgerust met 2-wielaandrijving, de 340PWX met 
4-wielaandrijving. Beide modellen hebben voldoende 
power om zelfs met een 110 cm breed maaidek te 
worden uitgerust. Het grote comfort en de hydraulische 
stuurbekrachtiging op de Park 340PWX zullen u direct 
overtuigen van de Stiga kwaliteit. De combi-maaidekken 
voor deze machines zijn uitgerust met speciale 

muchingmessen die het gras zo versnipperen 
dat dat opvangen niet nodig is. De Park 520P is 

uitgerust met een Briggs & Stratton Intek 
4185 series motor met 1 cilinder en hydraulische 

stuurbekrachtiging. Alle Park modellen zijn 
tevens uitgerust met hydrostatische 

aandrijving. De rijsnelheid is dus traploos 
te regelbaar, ideaal om gemakkelijk langs 

obstakels te manoeuvreren.

Park 340PWX
van € 5.890,- voor

Park 520P
van € 5.090,- voor

Park 320W
van € 4.590- voor

€ 5.390,-

€ 4.590,-
€ 4.090,-

25% 
korting 
op deze aanhangwagen 

en/of sneeuwschuiver bij 
aankoop van een Park uit dit 

najaarsmagazine 2018
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De Stiga Villa heeft al vele jaren 
bewezen de perfecte tuinknecht 
te zijn. Dit Zweedse ontwerp 
heeft wendbaarheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid als standaard. Een 
bewezen schitterend maairesultaat 
en het bedieningsgemak zijn 
ongeëvenaard. De combinatie Villa 
met Multiclip maaisysteem is ideaal 
voor de veeleisende tuinier. Leverbaar 
met versnellingsbak of hydrostatische 
aandrijving, voor een traploze 
snelheidsregeling. Zo heeft u altijd 
de juiste snelheid voor een optimaal 
maaibeeld.

Villa 13 HST met hydrostatische transmissie van €  2.790,- voor

  € 2.590,-

Villa 13 met 5 versnellingen nu van €  2.390,- voor  € 2.090,-

Villa 13 en 13 HST
Wij hebben voor u een zeer speciale Villa geselecteerd in 
2 uitvoeringen : beide uitgevoerd met Briggs & Stratton 
motor. De Villa 13 is uitgerust met 5 versnellingen, de 
Villa 13 HST met hydrostatische aandrijving. Wij bieden 
deze voor een speciale herfstprijs, met inruil van uw oude 
grasmaaier, om volgend jaar weer probleemloos te maaien. 

Vermelde prijzen zijn exclusief maaidek. 
Er is al een compleet Combi maaidek met een maaibreedte 
van 85 cm voor € 539,-

Stiga Villa: de best 
verkochte en meest 
betrouwbare zitmaaier 
in de Benelux.

Multiclip, het geheim achter Stiga’s beste maairesultaat
De grassnippers circuleren in het maaidek, worden erg fijn versnipperd en terug over het gazon verdeeld. 
Ze verteren snel en geven natuurlijke voedingsstoffen af aan de bodem en graswortels. Het resultaat: een 
natuurlijk gezonder en groener grastapijt, zonder extra moeite noch kosten.

Fijn - fijner - fijnst! Een 
Stiga Multiclip maaidek 
versnippert het gras zeer 
efficiënt dankzij de speciale 
mulching messen en het 
aerodynamische ontwerp

Zo moet het niet:
Bij traditioneel maaien met 
uitworp blijven de grote 
grassnippers boven op het 
gazon liggen en werken ze 
als een verstikkende laag.

Zo moet het wel:
Met Stiga multiclip vallen de 
zeer fijne grasdeeltjes tussen 
het gras, bij de graswortels 
en op de bodem.

De voordelen van Multiclip:
• Bespaar tijd en geld, niet meer telkens stoppen om de grasopvangbak te legen. Het grasafval hoeft  
 niet meer verzameld te worden. Dus u bent sneller klaar en het is goed voor het milieu.
•	Geen grasafval meer, u hoeft geen groenafval meer af te voeren naar het containerpark.
•	Minder	bewateren,	de	fijne	grasdeeltjes	zorgen	bij	de	graswortels	voor	een	beschermende	laag	en	u		
 heeft minder last van uitdroging van uw gazon.
•	Minder bemesten, de kleine grassnippers zorgen voor een natuurlijke voedingsbodem voor uw   
 gazon en houden het vocht beter vast.



Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2019.

Geschakelde versie afgebeeld.

Veegmachine
SWP 355

t.w.v. € 199,-
GRATIS 
Bij aankoop van een 

Stiga Villa 
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Een mooi, groen grasveld betekent een 
groot plezier ... maar ook een lange 
lijst taken om alles net en verzorgd 
te houden. Stiga’s tuintractoren zijn 
ontworpen om de beste oplossing 
te bieden voor uw tuinklussen: van 
maaien en opvangen van gras, tot 
mulchen en bemesten. Met hun 
krachtige motoren en vele nuttige 
eigenschappen zullen ze voor uw 
gazon zorgen - ongeacht de grootte of 
het type - en de klus geklaard krijgen 
terwijl u er plezier
aan beleeft.

Estate 3084H - 3098H
Stiga tuintractoren zijn  de absolute top in hun klasse, ze staan bekend 
om perfecte grasopvang in de moeilijkste omstandigheden. Het 84 of 
98 cm breed maaidek zorgt ervoor dat u snel klaar bent . U kunt zelfs 
kiezen tussen gras opvangen of verhakselen en verspreiden over het 

gazon, beter voor uzelf en het milieu.  De Estate 3084 H is uitgerust 
met een Briggs & Stratton 3130 motor ( 13,5 pk bij 3600 tpm) en de 
Estate 3098 H zelfs met een zware Briggs & Stratton 4165 motor (16,5 
pk bij 3600 tpm) 

€ 2.590,- € 2.990,-Estate 3084H van € 2.890,- voor Estate 3098H van € 3.290,- voor

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2019.



€ 3.190,-

Deze robuust uitgevoerde Estate modellen hebben een nieuwe 
front gekregen met geavanceerde LED koplampen en een 
verbeterde luchttoevoer voor de beste motorprestaties.  De Estate 
5092H en 5102H met respectievelijk 92 en 102 cm maaibreedte 
zijn beide uitgerust met een betrouwbare Briggs & Stratton motor.

De Estate 6102HW is het topmodel uit de Stiga serie met 102 cm 
maaibreedte en een grasopvangbak van 300 liter.  De krachtige 
2-cilinder Briggs & Stratton 7220 Intek series motor levert 22 
pk (bij 3600 tpm) en zal in combinatie met de hydrostatische 
aandrijving een perfecte keuze zijn.

Er is al een Estate traktor mét 92 cm maaibreedte van € 3.490,- voor 

Estate 5092H - 5102H - 
6102HW

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2019.

Model 6102HW afgebeeld
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Een nette straat, wel zo veilig. In de 
herfst vallen de bladeren op wandel- 
en voetpaden. Regen verandert de 
gevallen bladeren in een gevaarlijke 
gladde laag. Ook komen veel bladeren 
terecht in afvoerkanalen waar ze tot 
verstoppingen kunnen leiden. Dus is 
het belangrijk om de gevallen bladeren 
op te vegen. Stiga heeft 2 types 
veegmachines in het assortiment, 
met benzine of met de hand, om de 
bladeren in een handomdraai op te 
ruimen. De nieuwste versie is een 
duwveger, ideaal voor de wat kleinere 
tuin, maar met hetzelfde gemak als de 
motoraangedreven veger. De bladeren 
worden opgevangen in een opvangbak 
die makkelijk te legen is.

Opgeruimd 
staat netjes!

Handveegmachines
Met een geduwde veegmachine kan je stof en vuil 
opvegen van harde en betonoppervlakken zoals 
opritten, paden, patio’s, parkeerterreinen, ...  
Het afval en de bladeren worden verzameld in het 
vuilreservoir dat gemakkelijk kan geleegd worden. 
Deze vegers zijn niet uitgerust met een motor, het 
vuil en de bladeren worden opgeveegd dankzij 
de eenvoudige structuur van de machine en het 
reguliere tempo. Er zijn 3 types beschikbaar, vanaf

€ 199,-

SWP 577 afgebeeld



Veegmachines met benzinemotor 
SWS 600 G/SWS 800 G
Veegmachines voor alle veegklussen en uitermate geschikt 
om in de winter sneeuw te ruimen. Leverbaar met een 
werkbreedte van 60 of 80 cm. Optie bij de veegmachines 
zijn de opvangbak  en de sneewschuif. De machines zijn 
uitgerust met 5 versnellingen vooruit en 2 achteruit. De 
motor is een 4,1 kW 4takt benzinemotor.

SWS 600 G
SWS 800 G

€ 699,-
€ 799,-

Sneeuwschuif

Opvangbak

Accessoires 
veegmachines 
optioneel 
leverbaar :
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Ooit gedacht dat benzine de enige haalbare 
oplossing was voor gemotoriseerd tuingereed-
schap? Denk maar eens opnieuw, want accu-
machines staan nu een stuk verder dankzij de 
krachtige Li-Ion technologie.
Vandaag kunt u gerust uw volledig gazon maai-
en, zonder ook maar één keer de batterij op te 
laden. 

En wanneer het tijd is om op te laden, dan 
bespaart u geld. Natuurlijk is brandstofbespa-
ring maar één van de vele voordelen wanneer u 
accumachines gebruikt voor al uw tuinklussen.
Als u op zoek bent naar gebruiksgemak, een 
stil en echt milieuvriendelijk alternatief of pure 
kracht voor meer veeleisende taken, dan hoeft 
u niet verder te zoeken. Van ons uitgebreid 
24V-gamma tot onze gloednieuwe 80V machi-
nes - wij hebben wat u zoekt.

Accu tuinmachines
24 Volt 4 Ah 
(met uitwisselbare accu)
1. SHT 24 AE  accu heggenschaar 
inclusief 24 volt 4 Ah 
Li-ion accu en lader van € 169,- voor € 149,-
2. SGT 24 AE accu trimmer  inclusief 24 volt 4 Ah 
Li-ion accu en lader van € 169,- voor € 149,-
3. SMT 24 AE  Multitool  
(Snoeizaag en Heggenschaar) 
incl. 24 volt 4AH 
Li-ion accu en lader van € 239,- voor€ 199,-
4. SAB 24 AE accu bladblazer
inclusief 24 volt 4 Ah 
Li-ion accu en lader
van € 169,- voor € 149,-

Li-ion

Bij het 24Volt gamma zijn 
de krachtige accu en lader 
inbegrepen in de prijs!

1

4
2

3

1 accu voor is voor meerdere machines te gebruiken, dat bespaart u geld!



48 Volt 2,5 of 5 Ah
(met uitwisselbare accu)
1. SBV 48AE Bladblazer-/zuiger € 139,- voor € 99,-
(prijs is zonder accu en lader)
2. SBC 48AE Bosmaaier € 199,-
(prijs is zonder accu en lader)
3. SMT 48AE Multitool - Heggenschaar en 
hoogsnoeier € 199,- 
(prijs is zonder accu en lader)
4. SHT 48AE Heggenschaar 
met 56 cm blad € 99,-
(prijs is zonder accu en lader)
5. SGT 48AE Trimmer € 119,-
(prijs is zonder accu en lader)
6. SLM 4048AE Grasmaaier 
inclusief accu en lader  
7. Losse accu 48V 2,5Ah € 149,-
    Losse accu 48V 5Ah € 199,-
8. Losse standaardlader € 49,-
    Losse snellader € 99,-

6

1

4

5

7 8

2

Li-ion

3

1 accu voor is voor meerdere machines te gebruiken, dat bespaart u geld!
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SAB 80 AE Axiaal bladblazer 80V
zonder accu en lader. Krachtige accu bladblazer voor de grotere 
tuin met een blaaskracht van 
200 km/u en een blaasvolume 
van 14,1 m³/min.
van € 219,- voor 

Gebruik de accu en 
lader van uw Stiga 
accumaaier voor uw 
andere tuinklussen en 
bespaar veel geld !

€ 169,-

Elektrisch-, 
accu- en 
benzineaangedreven 
bladblazers

Deze krachtpatser met 75,6 cc 2 takt motor blaast met 360 
km per/uur al het blad in de juiste richting. Handig op de rug 
gedragen waardoor u zich goed kan concentreren op het werk. 
Hier wordt een noordwesterstorm nog verlegen van ! 
Van € 489,- voor

Bladblazer SBP 375

SBL 2600 
Elektrische bladblazer/zuiger met een blaaskracht van 320 km/u.
U kunt de machine eenvoudig ombouwen tot bladzuiger, inclusief 
opvangzak.  De bladeren komen via een stalen verhakselmes in de 
opvangzak.
van € 99,- voor € 69,-

€ 429,-

Als u echt blaaskracht nodig hebt dan is het 
wel met bladeren opruimen. Stiga heeft voor u 
in zijn programma zowel benzine aangedreven 
als ook accu of elektrische bladblazers, maar 
alle uitvoeringen zorgen er voor dat uw tuin of 
pad weer snel blad vrij is. U blaast alles op een 
hoop zodat het opruimen een eenvoudig karwei 
wordt.

Exclusief batterij en lader



SBV 48 AE Bladblazer/zuiger 48V
zonder accu en lader. Krachtige accublazer met een 
blaaskracht van 300 km/u en een blaasvolume van 
9,6 m³/min.  Zuigfunctie met geïntegreerde mulching 
messen waarbij bladeren versnipperd worden en 
opgevangen in de ruime opvangzak van 40 liter.
Van € 139,- voor 

€ 99,-

Bladblazer SBP 375

Handgedragen lichtgewicht bladblazer met 2T benzinemotor, 
een blaaskracht van 260 km/u en een blaasvolume van 
10,2 m³/min.

van € 169,- voor
Ook leverbaar met opzuigkit.

Bladblazer SBL 327 SAB 24 AE accu axiaal bladblazer
inclusief 24 volt 4 Ah Li-ion accu en lader
van € 169,- voor 

€ 149,- € 149,-

Exclusief batterij en lader

Inclusief batterij en lader

Nu SBL 327 met 
GRATIS veiligheids-

handschoenen 
t.w.v. € 19,90
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SPR 276 Tophendel kettingzaag
Nieuwe generatie compacte, lichtgewicht (slechts 3,2 kg ex zwaard/
ketting) kettingzaag met ergonomische handgreep en antivibratiesys-
teem voor comfortabel werken met één hand, ook tijdens langdurig 
gebruik.van € 199,- voor 

VEILIGHEIDSJAS
Lichte en uiterst comfortabele jas in Micro-rip full stretch, uiterst 
geschikt om veilig in uw tuin te werken.  € 119,-

VEILIGHEIDS-HANDSCHOENEN 
met perfecte grip. Voldoet aan EN 388 norm. € 19,90

VEILIGHEIDSHELM MET VIZIER EN GEHOORBESCHERMING
Goedgekeurd voor boswerken volgens norm EN 397, ANSI Z89.1-2003. 
Vizier volgens norm EN 1731 F CEGehoorbeschermers volgens norm 
EN 352.     € 59,90

VEILIGHEIDSBROEK
Praktisch instapmodel met doordachte details. Uiterst geschikt bij 
het werken met de kettingzaag.  € 149,-

SP 386 / SP 466 / SP 526 
Benzinekettingzagen met professionele eigenschappen voor langdurig 
gebruik in het zwaardere werk. 
Leverbaar in 38cc-40cm, 46cc-45cm en 52cc-50cm zaagblad.
Vanaf € 269,- voor 

SP 375 Q
Handige benzinekettingzaag voor dagelijks werk met een 37 cc motor 
en een zaagblad van 35cm. Ketting spannen kunt u zonder gereed-
schap! van € 219,- voor 

€ 179,-

€ 199,-

€ 189,-

Beschermende kleding van Stiga.

Hoe zwaarder het werk, hoe belangrijker het 
is om het gepaste gereedschap te gebruiken.  
De nieuwe generatie Stiga kettingzagen 
combineren kracht en ergonomie om de klus 
minder vermoeiend en belastend te maken.
Verbeterde motoren, premium zwaarden en 
kettingen, ergonomisch en vederlicht ontwerp 
maken van de nieuwe Stiga kettingzaag de 
beste keuze. Perfect voor uw tuin !

Ook als u uw kettingzaag slechts sporadisch 
gebruikt, mag u in geen geval afzien van 
een goede veiligheidsuitrusting. Stiga biedt 
speciale kledij voorzien van snijprotectie 
die bescherming biedt onder alle 
weersomstandigheden. Dit is geen absolute 
bescherming, let dan ook beslist op de 
veiligheidsvoorschriften bij de machine.

SP 375 Q nu met handige 
opbergbox en 
extra ketting!



Dat is handig!1 Machine met 5 mogelijkheden: voor alle seizoenen en 
klussen in de tuin de juiste machine. Wat kunt u er mee? Graskanten 
trimmen, heggen knippen, snoeien, onkruid en bos maaien, op hoogte 
snoeien. De motor is een 25,4 cc 2-takt en de draagriem is inclusief. 
Van € 319,- voor

SMT 226 Multi-Tool 2-takt 

Graskanten trimmen, hoge heggen 
knippen, snoeien op hoogte, 
onkruid maaien allemaal met één 
machine.

€ 279,-

SP 375 Q nu met handige 
opbergbox en 
extra ketting!
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Stiga werd in 1934 opgericht in Zweden en heeft meer dan 80 jaar ervaring met  
vernieuwende producten voor de consument. Ons doel was, en is nog steeds, 
u meer te laten genieten van alles in en rond de tuin. Volgens de traditie en de 
veeleisende noordelijke klimaten, pakken alle producten van Stiga uit met een 
hoogwaardige kwaliteit en uitmuntende prestaties.
 
De producten van Stiga zijn ons vlaggenschip met de langste geschiedenis en  
traditie. Innovatie is voor Stiga altijd een prioriteit geweest. Wij waren de pioniers 
in de knikbesturing, 4WD en natuurlijk de Multiclip mulchtechnologie. Zowel de 
loopmaaiers, frontmaaiers als robotmaaiers blijven constant evolueren om in alle 
comfort de beste prestaties te leveren. Op vandaag zijn de Park frontmaaiers 
met Quick Flip, de Twinclip en VoltAge loopmaaiers en Autoclip robotmaaiers 
revolutionaire producten met exclusieve eigenschappen die uniek zijn op de markt.

Aandacht voor het milieu en het gebruiksgemak van de tuinier zijn uitermate 
belangrijk. Dat stopt niet bij gemotoriseerde machines met lage emissies en 
elektrisch aangedreven tuinmachines. Vooral de 48V en 80V accumachines 
belichamen hier precies wat we bedoelen. Zo proberen we een betere aarde na te 
laten voor onze kinderen. En we blijven investeren in innovatie, want de tijd staat 
niet stil. Zo zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we u nu en later de beste 
tuinmachines blijven aanbieden.

Geniet mee van Zweedse kwaliteit en Italiaans design. Stiga heeft een belangrijke 
marktpositie in alle relevante Europese landen dankzij haar verschillende  
dochterondernemingen. De Stiga producten worden gefabriceerd in Zweden, Italië, 
Slovakije en China.

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/10/2018 t/m. 31/12/2018 en inclusief 21% BTW. 
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.


