
Stiga Autoclip 
Robotmaaiers 
M Series

Stiga Autoclip
Robotmaaiers 
200 Series

voor de tuin 
van 300 m2 tot 
max. 750 m2

voor de tuin 
van 1.100 m2 tot 
max. 2.000 m2

voor de tuin 
van 2.000 m2 tot 
max. 5.000 m2
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Stiga Autoclip 
Robotmaaiers 
500 Series



Bijna elk gazon is geschikt voor 
een STIGA Autoclip!
Heeft u een tuin met hellingen, struiken, bloemperken 
of andere obstakels? Dan kunt u zich afvragen: kan een 
robotmaaier dit aan? Het antwoord is volmondig ja. Want bij 
Stiga houden we van een uitdaging en Autoclip robotmaaiers 
zijn ontworpen om te presteren onder zware en veeleisende 
omstandigheden. Daarnaast werden ze ook uitvoerig getest 
in verschillende omgevingen, zodat ze zeker inzetbaar zijn 
in bijna elke tuin. Een overzicht van enkele kenmerken die 
de Autoclip efficiënt maken en in staat stellen om allerlei 
omstandigheden aan te kunnen:

Tot 8* verschillende maaizones 
De Autoclip kan via een smalle 
doorgang, oprit of terras naar een aparte 
maaizone via de begrenzingsdraad. 
De robot bepaalt zelf de duur van een 
maaibeurt naargelang het toegekende 
percentage van het gebied in de 
programmatie. (*met Autoclip 500 Series)

Uitstekende prestaties op 
hellingen
De wielen bieden uitstekende 
grip en zorgen ervoor dat de 
Autoclip ook steile hellingen 
aankan.

Kanten maaien
De kanten worden 
netjes afgewerkt, omdat 
de robot kort langs de 
begrenzingsdraad kan maaien

Begrenzingsdraad
De robuuste en duurzame 
begrenzingsdraad verzekert 
een goed signaal tussen de 
Autoclip en het oplaadstation 
voor een 100% zelfstandig 
onderhouden tuin.
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Brushless motoren 
(alleen de S-modellen)
Door de mechanische borstels te 
vervangen door elektromagneten, bieden 
inductiemotoren meer efficiëntie en een 
lager energieverbruik. Ze verzekeren ook 
een laag geluidsniveau en een aanzienlijk 
langere tijd tussen onderhoudsbeurten.

Superieure Lithium-Ion
batterijen
Geavanceerde technologie voor hogere 
prestaties en een langere levensduur. 
De meest innovatieve oplossing voor 
optimale prestaties en een langere 
autonomie.

Gyroscoop
Alle bewegingen onder controle. Het 
rechte traject en de spiraalbeweging 
worden aangehouden door de absolute 
richting te meten ten opzichte van het 
magnetisch veld van de Aarde. De robot 
blijft zo op het rechte pad en onnodige 
afwijkingen worden vermeden.

PIN code beveiliging
Met een PIN code van 4 cijfers kunt u 
de Autoclip beschermen tegen diefstal 
en onterecht gebruik. De code kan 
worden ingesteld om het gebruik en de 
toegang tot de programmeringsmodus 
te beperken.

Regensensoren
Omdat maaien in droog 
weer het beste resultaat 
geeft, zorgen de instelbare 
regensensoren ervoor dat 
de Autoclip terugkeert naar 
het oplaadstation en daar 
blijft zolang het regent. De 
sensoren kunnen optioneel 
uitgeschakeld of fijner 
afgesteld worden om beter 
te voldoen aan de lokale 
weersomstandigheden.

ECO Mode
Dankzij de sensoren op de mesmotor 
kan de Autoclip detecteren of het gras 
al gemaaid is. Wanneer het hele gazon 
gemaaid is, keert de robot terug naar 
het laadstation en wacht hij daar tot de 
volgende maaicyclus.

Intelligente spiraalbeweging
De Autoclip detecteert hoog 
en dik gras en activeert de 
intelligente spiraalbeweging 
voor een perfect gemaaid 
gazon op elke plaats.

Bekwaam in smalle 
doorgangen en hoeken.
De Autoclip kan moeiteloos 
door smalle doorgangen van 
zelfs minder dan 1 meter.

Beschermcover
(optioneel)
Om de Autoclip en het 
oplaadstation te beschermen 
tegen regen, zon en andere 
weersinvloeden en vuil.



STIGA Autoclip - 
Leun achterover en 
geniet op elk moment 
van een perfect gazon



Litium-Ion batterijen
Dankzij de hogere stroomsterkte werkt een STIGA Autoclip langere ononderbroken 
maaisessies en met minder laadbeurten dan andere robotmaaiers, om het gazon 
mooi kort te houden.

Duurzaam STIGA maaimes
Een van de kwaliteiten van de STIGA Autoclip is het stervormig maaimes in roestvrij 
staal. Dit mes met 4 tanden heeft 8 snijvlakken en is omkeerbaar voor een dubbele 
levensduur. Dankzij de hoge maaisnelheid is het maairesultaat net en egaal, voor 
een gezond en weelderig gazon. Na enkele maanden is het positieve effect van het 
dagelijks mulchen al zichtbaar.

Stiga Autoclip Remote App
Uitgerust met Bluetooth technologie zodat u het robotmenu en de instellingen kunt 
beheren en wijzigen vanaf een smartphone of tablet met de gratis applicatie STIGA 
Autoclip Remote App.

GPS module
Standaard op de Autoclip 530 SG en de Autoclip 550 SG. De GPS Connect module 
geeft u volledige controle over de robotmaaier en biedt verschillende functies - zoals 
het in kaart brengen van uw tuin, zones uitsluiten, lokalisatie van de robot - waar u 
zich ook bevindt.

BIJKOMENDE KENMERKEN

BEHENDIG OP HELLINGEN
Kan op hellingen tot 45% rijden, zelfs op oneffen oppervlakken

MEERDERE MAAIZONES
Kan in 8 verschillende zones maaien.

ECO MODUS
Een sensor detecteert waar het gras al gemaaid is, om zo de efficiëntie van de robot te verbete-
ren.

INTELLIGENT SPIRAALPATROON
Wanneer hoog of dik gras wordt gedetecteerd, wordt een intelligente maaibeweging geactiveerd 
en gaat de robot in een spiraalpatroon rijden voor een perfecte afwerking van het gazon.

BRUSHLESS MOTOREN
Bespaart energie, vermindert het geluidsniveau en werkt langer tussen twee onderhoudsbeurten.

AUTOMATISCH OPLADEN
De robot keert automatisch terug naar het laadstation en laadt daar automatisch op.

SLIMME SENSOREN EN SYSTEMEN
Obstakeldetectie, til- en kantelsensoren, regensensoren, noem maar op.

DIEFSTALBEVEILIGING
Voorkom diefstal of onrechtmatig gebruik dankzij de PIN code van 4 cijfers.
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Autoclip M serie, 
de compacte en 
lichtgewicht krachtpatser 
voor de kleinere tuin 



       AUTOCLIP M3  AUTOCLIP M5  AUTOCLIP M7

Maximaal werkoppervlak  300 m2  500 m2  750 m2

Type motor  Met koolborstels  Met koolborstels  Met koolborstels
Type batterij  Lithium-ion  Lithium-ion  Lithium-ion
Batterijcapaciteit  1 x 2,5 Ah  1 x 2,5 Ah  2 x 2,5 Ah
Werktijd (-20%)  50 min  50 min  2 u
Opladen  Automatisch, 1 u 15 min  Automatisch, 1 u 15 min  Automatisch, 2 u
Mestype  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maaibreedte  22 cm  25 cm  25 cm
Maaihoogtes  25-60 mm  25-60 mm  25-60 mm
Maaisysteem  Willekeurig  Willekeurig  Willekeurig
Maaisnelheid  25 m/min  25 m/min  28 m/min
Intelligent maaisysteem  Spiraal & boorden maaien  Spiraal & boorden maaien  Spiraal & boorden maaien
Eco modus  Nee  Nee  Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren  Regen, obstakels, tillen, kantelen  Regen, obstakels, tillen, kantelen  Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad  45 %  45 %  45 %
Maximaal aantal maaizones  2  2  3
Terugkeer naar laadstation  Automatisch via draad  Automatisch via draad  Automatisch via draad
Veiligheid  PIN code via APP + noodstop  PIN code via APP + noodstop  PIN code + noodstop
Gewicht met batterijen  9,5 kg  9,5 kg  9,8 kg
Display  Toetsenbord  Toetsenbord  Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP  Ja, via Bluetooth  Ja, via Bluetooth  Ja, via Bluetooth
Toebehoren  Laadstation+installatiekit inbegrepen Laadstation+installatiekit inbegrepen  Laadstation+installatiekit inbegrepen

Art. Nr.  2R2001508/ST1  2R2001608/ST1  2R2002008/ST1

De STIGA Autoclip M Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers om gazon van 
kleinere tuinen tot 750 m2 op de meest eenvoudige manier perfect te onderhouden.

Gebouwd met oog voor flexibiliteit, want met deze robotmaaiers kunt u namelijk eenvoudig 
wisselen tussen de manuele of automatische modus.

Makkelijk te installeren, alles wat je nodig hebt voor de installatie is inbegrepen: laadstation, 
begrenzingsdraad, bevestigingspinnen, connectoren en een praktische installatiegids.
Makkelijk te gebruiken, programmeren en bedienen. Kies voor de manuele modus, druk op 
de START knop en de robot is klaar om te maaien.
Of download gratis de STIGA Autoclip Remote App, maak verbinding via
Bluetooth en programmeer in de automatische modus de werksessies van de
Autoclip M Series robot met uw smartphone of tablet.
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Autoclip 200, 
licht en compact. 
Communiceert via 
Bluetooth met uw 
Autoclip



        AUTOCLIP 225 S  AUTOCLIP 230 S

Maximaal werkoppervlak  1100 m2  2000 m2

Type motor   Brushless, inductie  Brushless, inductie
Type batterij   Lithium-ion  Lithium-ion
Batterijcapaciteit   2 x 2,5 Ah  3 x 2,5 Ah
Werktijd(- 20%)   2 u 30 min  4 u
Opladen   2 u  3 u
Mestype   Stervormig / 8 snijvlakken / RVS  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maaibreedte   25 cm  25 cm
Maaihoogtes   25-60 mm  25-60 mm
Maaisysteem   Willekeurig  Willekeurig
Maaisnelheid   30 m/min  30 m/min
Intelligent maaisysteem   Spiraal & boorden maaien  Spiraal & boorden maaien
Eco modus   Ja, detectie gemaaid gazon  Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren   Regen, obstakels, tillen, kantelen  Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad   45 %  45 %
Maximaal aantal maaizones   4  4
Terugkeer naar laadstation   Automatisch via draad / V-meter  Automatisch via draad / V-meter
Veiligheid   PIN code + noodstop  PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)   9,8 kg  10,1 kg
Display   Toetsenbord met display  Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP   Ja, via Bluetooth  Ja, via Bluetooth
Toebehoren   Laadstation inbegrepen  Laadstation + cover inbegrepen

Art. Nr.   2R2002058/S17  2R2005158/S17
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De Autoclip 200 Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers, ontwikkeld om tuinieren 
makkelijker te maken. Uitgerust met superieure batterijcapaciteit om onafhankelijk en efficiënt te werken 
op oppervlakken tot 2000 m2. Zo heeft u de tuin vaker vrij om er gezellig in te vertoeven.

Dankzij de Bluetooth verbinding kunt u via de Autoclip Remote App deze robot controleren en besturen.
Dus laat een Autoclip het harde werk doen en geniet van extra vrije tijd en steeds een tuin op zijn best.



Autoclip 500, 
bepaal zelf via GPS* 
waar en wanneer 
uw gazon gemaaid 
wordt.



De Autoclip 500 robotmaaiers zijn gemaakt om te presteren en blijven presteren. Geschikt voor grote oppervlakken 
van 2000 tot 5000 m2,ondermeer dankzij de krachtige Li-Ion accu, de zuinige inductiemotoren, slimme virtuele 
verdeling van het gazon via GPS en de grotere wielen met extra gripprofiel voor uitstekende prestaties op 
hellend terrein. Met de touchscreen display kunt u makkelijk de instellingen controleren en aanpassen en met de 
Bluetooth technologie krijgt u nog veel meer mogelijkheden via smartphone of tablet. Daarnaast kunt u dankzij de 
geavanceerde GPS Connect module (*op Autoclip 530 & 550 SG) de werking van de robot controleren en sturen 
vanop afstand via de Autoclip Remote App, ongeacht waar u zich bevindt. Eveneens kunnen zones waar de robot 
niet hoeft te maaien, worden uitgesloten van de maaisessie dankzij de Zone Cut Optimization.

       AUTOCLIP 528 S AUTOCLIP 530 SG AUTOCLIP 550 SG

Maximaal werkoppervlak  2600 m2  3200 m2  5000 m2

Type motor  Brushless, inductie  Brushless, inductie  Brushless, inductie
Type batterij  Lithium-ion  Lithium-ion  Lithium-ion
Batterijcapaciteit  1 x 7,5 Ah  1 x 7,5 Ah  2 x 7,5 Ah
Werktijd (- 20%)  3 u 30 min  3 u 30 min  7 u
Opladen  Automatisch, 2 u 30 min  Automatisch, 2 u 30 min  Automatisch, 3 u
Mestype  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS  Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maaibreedte  29 cm  29 cm  29 cm
Maaihoogtes  25-70 mm  25-70 mm  25-70 mm
Maaisysteem  Willekeurig  Virtuele verdeling via GPS  Virtuele verdeling via GPS &
  & willekeurig per zone  willekeurig per zone
Maaisnelheid  30 m/min  30 m/min  30 m/min
Intelligent maaisysteem  Spiraal & boorden maaien  Spiraal, boorden maaien  Spiraal, boorden maaien    
  & Zone Cut Optimization & Zone Cut Optimization
Eco modus  Ja, detectie gemaaid gazon  Ja, detectie gemaaid gazon  Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren  Regen, obstakels, tillen, kantelen  Regen, obstakels, tillen, kantelen  Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad  45 %  45 %  45 %
Maximaal aantal maaizones 8  8  8
Terugkeer naar laadstation  Automatisch via draad / V-meter  Automatisch via draad / V-meter   Automatisch via draad / V-meter
  & via GPS & via GPS
Veiligheid  PIN code + noodstop  PIN code + noodstop  PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)  15,3 kg  16,7 kg  18 kg
Display  Touch screen  Touch screen  Touch screen
Autoclip Remote APP  Ja, via Bluetooth  Ja, via Bluetooth & GSM/GPS  Ja, via Bluetooth & GSM/GPS
Toebehoren  Laadstation inbegrepen  Laadstation + cover inbegrepen  Laadstation + cover inbegrepen

Art. Nr. 2R5005558/S17 2R5005658/S17 2R5007658/ST1
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BESCHERMING
Met een waterdichte hoes wordt het laadstation beschermd tegen weersinvloeden wanneer het niet in gebruik is tijdens de winter. 
Een cover in harde kunststof beschermt het laadstation en de robot het hele jaar door en is ontworpen voor eenvoudige toegang tot de display 
van de robot.
 
Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Geschikt voor  Afmetingen  Info

1126-9150-01  7313329260547  Beschermhoes  M Series - 200 Series  60 x 50 x 35 cm  In textiel, beschermt het laadstation  
     tegen zon, ijs, regen en stof
1126-9164-01  7313329295976  Cover laadstation  M Series - 200 Series  53,4 x 51,6 x 33,5 cm In kunststof, schroeven inbegrepen
1126-9176-01  7313323128140  Cover laadstation  528 S - 530 SG - 550 SG  72,6 x 35,6 x 64,4 cm In kunststof

WIELEN EN TANDWIELEN
Voor meer grip op hellende en oneffen oppervlakken

Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Geschikt voor  Aantal  Info

1126-9151-01  7313329260554  Tandwiel met spikes M Series - 200 Series  1 In staal
1126-9116-01  7313329260219  Getand wiel  528 S - 530 SG - 550 SG  1  In kunststof
1126-9129-01  7313329260349  Wiel met haken  528 S - 530 SG - 550 SG  1  In kunststof
1126-9168-01  7313329260615  Stiga rubberen wiel Small  M Series - 200 Series  1  Ø 224 mm
1126-9177-01  7313323128157  Stiga rubberen wiel 528 S - 530 SG - 550 SG  1  Ø 270 mm

ELEKTRONICA

Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Geschikt voor  Aantal  Info

1126-9152-01  7313329260561  USB Bluetooth converter  200 Series  1  Te gebruiken met Bluetooth ontvanger
1126-9156-02  7313329620594  Bluetooth ontvanger  200 Series  1  Schroeven inbegrepen,voor PC +   
     Android & iOS smartphones
1126-9173-01  7313324000902  Kabelbreuk detector  Alle modellen  1  Voor professionele gebruikers

1126-9150-01 1126-9164-01 1126-9176-01

1126-9151-01 1126-9116-01 1126-9129-01 1126-9168-01 1126-9177-01 

1126-9152-01 1126-9156-02 1126-9173-01



      

      

      

      

INSTALLATIE
Voor een goede werking van de Autoclip robotmaaiers is een zorgvuldige installatie belangrijk. Hiervoor biedt STIGA verschillende
installatiekits aan, aangepast aan de grootte van de tuin en het type robot. Bij de M Series is een installatiekit inbegrepen.
 
Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Specificaties   Geschikt voor

1126-9181-01  7313324000957  Installatiekit 200 Series  150 m begrenzingsdraad 0,75 - Ø 2.35 mm  200 Series
   + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren
1126-9182-01  7313324000964  Installatiekit Standaard  150 m begrenzingsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm  Alle modellen
   + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren
1126-9183-01  7313324000971  Installatiekit Large  300 m begrenzingsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm  Alle modellen
   + 500 bevestigingspennen + 6 connectoren

OPLADER
 
Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Specificaties   Geschikt voor

1126-9185-01  7313323128362  Winteroplader  Voor opladen van de accu tijdens de winter.  Alle modellen

BATTERIJ
 
Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Specificaties   Geschikt voor

1126-9137-01  7313329260417 Batterij  25,9 Volt 2,5 Ah   M Series - 200 Series
1126-9138-01 7313329260424 Batterij 25,9 Volt 7,5 Ah  500 Series

MESSEN
Een STIGA Autoclip maaimes is gemaakt uit stevig en duurzaam roestvrij staal. Het stervormige mes heeft 8 snijvlakken en is
bijgevolg omkeerbaar voor een verdubbelde levensduur. 
In vergelijking met andere types met kleine mesjes biedt het STIGA maaimes, dankzij de stevigheid en afmetingen, extra sterkte bij
aanraking met kleine objecten (takken en steentjes) om schade aan het mes te voorkomen. Dit betekent niet alleen een besparing
op financieel vlak, maar eveneens veiligheid gezien er geen splinters of afgebroken stukjes van het mes in het gazon belanden.
 
Art.nr.  EAN code  Omschrijving  Specificaties   Geschikt voor

1126-9186-01  7313324000988  Maaimes M Series  Stervormig,8 snijvlakken, in RVS Ø 22 cm  M3
1126-9143-01  7313329260479  Maaimes 200 Series  Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 25 cm  M5 & M7, 200 Series
1126-9145-01  7313329260493  Maaimes 500 Series  Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 29 cm  500 Series

1126-9181-01 1126-9182-01 1126-9183-01

1126-9186-01 1126-9143-01 1126-9145-01

1126-9185-01
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U droomt van een prachtig 
gemaaid gazon zonder zelf 
te moeten maaien? 

Informeer bij uw STIGA dealer, want de oplossing bestaat: 
STIGA Autoclip, de maairobot voor een perfect gazon!

www.stiga.nl   www.stiga.be


