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Estate tuintractoren
Stiga tuintractoren zijn  de absolute top in hun klasse, ze 
staan bekend om perfecte grasopvang in de moeilijkste 
omstandigheden. Leverbaar in diverse maaibreedtes, van 
84 tot 122 cm.U kunt zelfs kiezen tussen gras opvangen of 
verhakselen en verspreiden over het gazon, beter voor uzelf en 
het milieu.  

Vraag uw dealer naar de actiemodellen.

€ 3.290,-

€ 2.390,-

€ 3.790,-

Estate 3398 HW van € 3.690,- voor

Estate 3084 H van € 2.990,- voor

Estate 6102 HW van € 3.990,- voor

Deze modellen zijn uitgerust met een tweecilinder 
Briggs & Stratton motor en 98 of 102 cm brede 
maaidek. De opvangbakken zijn standaard uitrusting. 
Beide modellen zijn voorzien van hydrostatische 
aandrijving waarmee u zowel voor- als achteruit 
traploos de rijsnelheid kunt regelen.  Ook de muchplug 
wordt standaard meegeleverd. 

Bij deze 2-cilindermodellen krijgt u gratis een 
Maxi tractor cadeau.

De robuust uitgevoerde Estate 3084 H tuintractor van Stiga 
staat bekend om zijn uitstekende grasopvang. Door de 
hydrostatische aandrijving is hij wendbaar en eenvoudig te 
bedienen.
Het 84 cm brede maaidek geeft u de mogelijkheid om een 
grote opppervlakte snel te maaien.  De Estate 3084 H is 
standaard voorzien van een mulching plug zodat u ook mooi 
kunt maaien zonder het gras op te vangen.  De motor is een 
Briggs & Stratton 3130 type AVS. 
Bij dit model krijgt u gratis een Mini Tractor cadeau.

Estate 3398 HW en Estate 6102 HW

Estate 3084 H
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Estate 3084 H
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Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2021.

Tornado 3098 H
Stiga tuintractoren zijn de absolute top in hun klasse, ze staan 
bekend om perfecte capaciteit in de moeilijkste omstandigheden. 
Het 98 cm brede maaidek zorgt ervoor dat u snel klaar bent.
U kunt kiezen uit het gras verhakselen en verspreiden over het 
gazon makkelijker voor uzelf en beter voor het milieu. Of aan de 
zijkant uitwerpen voor hoog gras.  
De Tornado 3098 H is uitgerust met een Briggs & Stratton 
4165 AVS motor, dus altijd voldoende kracht. Hydrostatische 
aandrijving is standaard op deze machine voor optimaal comfort.

€ 2.190,-Tornado 3098 H van € 2.649,- voor

Mini speelgoed tuintractor met aanhangwagen 
cadeau bij aankoop van een Estate 3084 H of 
Tornado 3098 H

Maxi speelgoed tuintractor met aanhangwagen 
cadeau bij aankoop van een Estate 3398 HW of 
Estate 6102 HW



Gemakkelijk starten 
dankzij het elektronische 
brandstofbeheer systeem 

(EFM van B&S)

Aangenaam zitcomfort met 
zachte zitting en goede 

ondersteuning van de rug 
voor meer comfort tijdens 

het maaien

Ergonomisch sturen. 
Handige stuurknop voor 

een betere houvast en meer 
ergonomie

Handig frontmaaidek. 
Uitstekend zicht over het 

terrein. Betere toegang in de 
bochten en onder obstakels. 

Preciezer maaien langs 
boorden

Betere mulchresultaat. 
Dankzij de 

sychroondraaiende messen 
is het maairesultaat optimaal, 
voor een beter resultaat in de 

bochten

Vlotte snelheidsregeling. De 
hydrostatische transaxle 

transmissie zorgt voor een 
vlotte en aangename rit. 
Met een rijsnelheid tot 9 

km/u voorwaarts en 6 km/u 
achterwaarts

Wendbare besturing. 
Achterwielbesturing biedt 

prima wendbaarheid. Handig 
in smalle doorgangen en 

kleinere delen van de tuin. 
Gemakkelijk sturen rond 

bomen en struiken en 
bloemperken

Villa Spring HST nu van € 2.790,- voor     € 2.590,- exclusief maaidek

Villa Spring
Wij hebben voor u een zeer speciale Villa uitgevoerd met Briggs & Stratton motor. 
De Villa Spring HST is uitgerust met hydrostatische aandrijving. Wij bieden deze 
voor een speciale herfstprijs, met inruil van uw oude zitmaaier, om volgend jaar weer 
probleemloos te maaien. 

Vermelde prijzen zijn met inruil van uw oude zitmaaier. Actie geldig tot 1 januari 2021.

VILLA



Eenvoudig te monteren. 
Ideaal om vuil en sneeuw 
weg te vegen. Manueel 
verstelbare werkhoek. 

Villa 85 Combi maaidek

Villa frontborstel

Villa 95 Combi maaidek

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.

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

De Villa Spring is een Special Edition model 
en leverbaar tot 1 januari 2021.



€ 3.990,-*
€ 5.290,-*
€ 4.690,-*
€ 6.990,-*

De Stiga Park is zeer betrouwbaar en de traploze 
snelheidsregeling (hydrostaat) is uiterst comfortabel. 
De maaihoogte kan eenvoudig ingesteld worden 
zonder dat u van de machine hoeft af te stappen. 

De Stiga Park is in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar. 

Park 320 PW voor

Park 620 PW van € 5.590,- voor 
 
Park 340 PWX met vierwielaandrijving
van € 4.990,- voor

Park 740 PWX met vierwielaandrijving 
van € 7.590,- voor 

PARK
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De uitgebreide Park serie is leverbaar met diverse motoren en maaibreedtes. 
U kunt kiezen uit motoren van 12,5 pk tot 27 pk (bij 3600 TPM) met 1 of 2 
cilinders en uit maaibreedten van 95 cm tot 125 cm. U kunt de Park ook 
uitbreiden met extra accessoires om in de winter te kunnen sneeuw schuiven of 
vegen. Allemaal eenvoudig om te bouwen zonder gereedschap dankzij het RAC 
systeem. 
Prijzen van de speciale najaarsactiemodellen met 2-cilindermotor en 
hydraulische stuurbekrachtiging zijn exclusief maaidek.(*)



€ 9.690,-
Nu van € 10.690,- voor 

Geschikt voor alle STIGA Park 
maaidekken.  
De Quick Flip (QF) maaidekken 
kunt u kantelen zonder 
gereedschap. Voor gemakkelijk 
en snel onderhoud van de 
machine.  

PARK COMBI 95 standaard € 719,- PARK COMBI 95 ELH QF MAAIDEK met elektrische 
maaihoogteregeling € 999,-

PARK COMBI PRO 125 ELH QF MAAIDEK € 1.899,-PARK COMBI 105 ELH QF MAAIDEK € 1.099,-

exclusief maaidek.
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Speciaal voor de intensieve 
gebruikers en professionals is 
er de Park Pro 340 IX. Nu met 
professionele hydro stuurcilinder 
besturing en 4WD. 
De 18pk Briggs & Stratton Vanguard 
motor heeft zich al jaren bewezen 
als een volwaardige pro. Dit in 
combinatie met de knikbesturing 
zorgt voor een uitstekende 
wendbaarheid en hoge capaciteit.



BLADBLAZERS

Bladblazer SBL 327 en 327V
Handgedragen lichtgewicht bladblazer met 2-Takt benzinemotor, een 
blaaskracht van 260 km/u en een blaasvolume van 10,2 m³/min.

Model 327 zonder opzuigkit van € 189,- voor 

Model 327 V met opzuigkit van € 229,- voor 

Opgeruimd staat netjes.    
De bladblazer wordt tegenwoordig het hele jaar gebruikt en niet alleen voor herfstbladeren. Ideaal 
als u gemaaid heeft en er ligt maaisel op het terras. Veel gemakkelijker met de blazer. Daar kan 
geen bezem tegen op.

€ 189,-
€ 149,-



Bladblazer SBP 375 
Deze krachtpatser met 75,6 cc tweetaktmotor blaast met 
360 km per/uur. Handig op de rug te dragen waardoor u zich 
goed kunt concentreren op het werk. 
Van € 489,- voor

€ 399,-

€ 69,-

SBL 2600 
Krachtige elektrische 2600 W bladblazer/-zuiger met een 
blaaskracht van 320 km/u. U kunt de machine eenvoudig 
ombouwen tot bladzuiger, met de bijgeleverde opzuigkit. 
De bladeren komen via een stalen verhakselmes in de 
opvangzak.
Van € 99,- voor

Bladblazer SBL 327 en 327V
Handgedragen lichtgewicht bladblazer met 2-Takt benzinemotor, een 
blaaskracht van 260 km/u en een blaasvolume van 10,2 m³/min.

Model 327 zonder opzuigkit van € 189,- voor 

Model 327 V met opzuigkit van € 229,- voor € 189,-
€ 149,-



MULTITOOL 
2 TAKT

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

SMT 226 Multi-Tool 2-takt 

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

€ 279,-



STIGA 500 SERIE

ACCUMACHINES

€ 199,-

SAB 500 AE bladblazer
De SAB 500 AE bladblazer heeft een 650 W 48V inductiemotor 
met 3 standen. Hierdoor kunt u energie sparen, maar heeft u 
ook voldoende power om lastig vuil weg te blazen. Werktijd 20 
min op boost en 120 min op eco-stand. Uitgevoerd met 2 Ah 
accu nu van € 239,- voor 

SHT 500 AE heggenschaar

SMT 500 AE multi-tool

De SHT 500 AE heggenschaar heeft een snoeilengte van 51 cm 
en dubbelzijdige, lasergeslepen messen.
De machine is voorzien van een 420 W motor. Met de 
aanbevolen 48V batterij met 2 Ah kunt u 50 minuten snoeien.
De achterhendel is 180° draaibaar zodat u altijd in de juiste 
positie kunt werken. Prijs met 2 Ah accu en standaard lader 
van  € 239,- voor   

Waar u anders een ladder nodig heeft, kunt u nu 
probleemloos bij.

De SMT 500 AE is standaard geleverd met een 2 Ah 
accu die u de mogelijkheid geeft om 40 minuten de 
heggenschaar te gebruiken en 15 minuten de snoeizaag. 
Een haag van 3 meter hoog zal geen probleem meer zijn. 
Bomen snoeien kan nu op een veilige manier.
Van € 339,- voor 

De revolutie in de tuinmachinewereld is het 500 serie batterijsysteem van Stiga. 
De accu die u zowel in uw grasmaaier als in diverse andere tuinmachines kunt gebruiken.

€ 199,-

€ 299,-



Veegmachines met 
benzinemotor 
SWS 600 G/SWS 800 G

Stiga handveegmachines zijn ideaal voor terrassen en 
andere vlakke vloeren. Ook voor gebruik binnen.

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 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit. De motor is een 
4,1 kW viertakt benzinemotor.

Type SWP 355 met een 
werkbreedte van 55 cm en 
20 L opvangbak. 

Voor

SWS 600 G
SWS 800 G

€ 699,-

€ 229,-

€ 799,-

SneeuwschuifOpvangbak

Accessoires voor veegmachines optioneel leverbaar

VEEGMACHINES



Hogedrukreinigers
Stiga hogedrukreinigers hebben vele toepassingen, zijn 
degelijk, compact en gemakkelijk op te bergen. Op onze 
website vindt u een uitgebreid gamma aan accessoires voor 
elke toepassing en schoonmaakklus. Stiga biedt een groot 
gamma van verschillende hogedrukreinigers.

HPS 110 110 bar - 390 l/u 

HPS 235 R 
135 bar - 440 l/u 

HPS 345 R 
145 bar - 450 l/u 

HPS 550 R 
150 bar - 520 l/u 

HPS 650 RG 
150 bar - 550 l/u 

€   99,-

€ 179,- € 449,- € 499,-€ 299,-

HOGEDRUK 

REINIGERS



STIGA beschermende kleding

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

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN 
Voor 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 CE Gehoorbeschermers 
volgens norm EN 352. € 59,90

VEILIGHEIDSBROEK
Praktisch instapmodel met doordachte 
details. Uiterst geschikt bij het werken met 
de kettingzaag. Beschermingsklasse 1 
type A (20 m/s). € 149,-

STIGA benzine kettingzagen

SPR 276 Tophendel snoeizaag
Nieuwe generatie compacte, lichtgewicht (amper 3,75 kg) 
snoeizaag met ergonomische handgreep en anti-vibratiesysteem 
voor comfortabel werken met één hand, ook tijdens langdurig 
gebruik. 
Van € 219,- voor

              € 179,-

De Stiga benzinekettingzagen zijn uitgerust 
met krachtige motoren voor topprestaties. De 
ergonomische handgrepen met gemakkelijk 
bereikbare bedieningsknoppen en trillingdempende 
materialen zorgen voor een aangename en veilige 
bediening. Dankzij de kwalitatieve ketting, het 
robuuste zwaard en de krachtige motor zaagt u door 
verschillende houtsoorten met minimale inspanning.

KETTINGZAGEN



SP 386 / SP 466 / SP 526 
Benzinekettingzagen met professionele eigenschappen 
voor langdurig gebruik en het zwaardere werk. 

Leverbaar in volgende combinaties van motor en zaag-
blad: 38 cc - 40 cm / 46 cc - 45 cm / 52 cc - 50 cm.  

SP 466 kettingzaag
met 46,5 cc tweetakt motor en 45 cm zaagblad.
Van €299,- voor                                        € 269,-

SP 386 kettingzaag 
Van € 239,- voor                                                           € 179,-

SP 526 kettingzaag
met 52 cc tweetakt motor en 50 cm zaagblad. 
Van € 399,- voor                                                        € 329,-



www.stiga.be

Druk- en zetfouten voorbehouden. De in dit magazine vermelde prijzen zijn geldig van 01/10/2020 t/m 31/12/2020 en inclusief 21% BTW. 
Stiga houdt zich het recht voor om model- en prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.

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 Dual Power Accu 500 series 
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 
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.
 


