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Geavanceerde
oplossingen  
voor grote tuinen 

Park 120/220

FRONTMAAIERS

Multi Purpose Vehicle

FRONTMAAIERS
MET OPVANG

ZTR

ZERO TURN MAAIERS

Tornado 9

TUINTRACTOREN
MET ZIJUITWORP



Er zijn nog veel meer modellen Stiga frontmaaiers en tuintractoren. Bezoek onze website of 
ga langs bij de dichtstbijzijnde Stiga-verdeler om de meest geschikte zitmaaier te vinden.

Hydrostatische transmissie
Gemakkelijk de snelheid met een pedaal 

aanpassen, zonder versnellingsbak dus de 
handen blijven comfortabel op het stuur.

Vooraan gemonteerd maaidek
Probleemloos onder struiken en dicht tegen de 
boorden maaien, voor minder trimmen nadien. 

RAC snelkoppeling
Verander van accessoire vooraan in een oogwenk. 

Zonder gereedschap, gewoon vasthaken, 
vergrendelen en met de pin verzekeren.

50/50 knikbesturing
Rijd zorgeloos door korte bochten en smalle 

doorgangen zonder achterom te hoeven kijken.

Duurzaam, gemakkelijk te besturen en uitgerust met innovatieve kenmerken: Stiga frontmaaiers zijn de ideale 
oplossing voor uitgebreid tuinonderhoud in elk seizoen. Het Combi frontmaaidek zorgt voor een uitstekend 
maai- en mulchresultaat en wendbaarheid rond en onder obstakels. Park met Quick Flip systeem verzekert 
gemakkelijke toegang tot het maaidek voor comfortabel schoonmaken. Het veelzijdige Multi Purpose Vehicle 
combineert een frontmaaidek met een geïntegreerde opvangfunctie, voor een netjes opgeruimd gazon. 

FRONTMAAIERS

ERVAAR DE VEELZIJDIGHEID 
VOOR ELKE UITDAGING 

Park 120/220

24 liter brandstoftank
Voor langere werksessies zonder bijtanken.

Bekrachtigd systeem voor leegmaken
Om de 280 L opvangzak moeiteloos te ledigen, 

ook wanneer deze helemaal vol is.

Achterwielbesturing
Maximale controle over de bewegingen,  

zowel bij vooruit als achteruit rijden.

Directe grasopvang
In combinatie met optimale luchtstroom voorkomt 

verstoppingen en verbetert de opvangcapaciteit.

Optimale gewichtsverdeling
Voor meer stabiliteit en uitstekende grip.

Multi Purpose Vehicle

Trek aan de knop en kantel het maaidek 
moeiteloos voor comfortabel schoonmaken

patent aangevraagd



Verstelbare stuurhendels
Voor een aangename houding.

Robuust stalen maaidek
Met drie scherpe messen voor een 
maaibreedte van 107 of 132 cm.

Comfortabele zitting
Schokabsorberend met hoge 
rugleuning en opklapbare armsteunen.

Optimale luchtstroom
Verbetert het maairesultaat en zorgt 
voor een lager brandstofverbruik.

Voetbediende maaideklift
Het maaidek gemakkelijk omhoog of 
omlaag bewegen zonder afstappen.

Grote tank en tweecilinder motor
Voor efficiënt maaien van grote 
oppervlakken, zonder bij te hoeven tanken.

Dashboard met multifunctionele display
De werkparameters eenvoudig en snel 
controleren en instellen.

Uitstekend maairesultaat 
Dankzij het verstevigde en hoogwaardige 
maaidek met anti-scalpwielen wordt het gras 
op elke ondergrond perfect gemaaid.

Gietijzeren vooras
En andere robuste onderdelen zorgen voor 
meer stevigheid en een langere levensduur.

Nieuw design met Stiga LED koplampen
PRO model met vierwielaandrijving

Ontworpen om grote groenoppervlakken in minder tijd te maaien, dankzij de nul graden draaicirkel,  
het brede maaidek  en de hoge rijsnelheid. Stiga Zero Turn zitmaaiers bieden een unieke 
rijervaring  met gebruiksvriendelijke stuurhendels. De extreme wendbaarheid maakt maaien 
rond bloemperken en ander obstakels erg gemakkelijk. De maaihoogte en tal van andere functies 
kunnen comfortabel vanaf de bestuurderspositie worden ingesteld.

ZERO TURN ZITMAAIERS

GENIET VAN SNELHEID EN WENDBAARHEID

Krachtige motoren, geavanceerde functies, ergonomie en kwalitatieve onderdelen: de nieuwe Stiga 
tuintractoren met zijuitworp zijn de ultieme keuze voor middelgrote tot grote gazons of meer veeleisend terrein 
zoals een boomgaard, weiland of ander uitdagend groenoppervlak. Geen enkele taak is te klein of te groot. 
Of het nu mulchen is voor regelmatig onderhoud van je gazon of maaien en zijwaarts uitwerpen voor hoger 
gras. De nieuwe volledig uitgeruste Tornado tuintractoren zijn robuuster en duurzamer dan ooit.

TUINTRACTOREN

VOEL DE KRACHT EN HET VERMOGEN 

Tornado

Zero Turn Radius
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Jouw gespecialiseerde Stiga dealer:


