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STIGA frontkaszás fűnyíró traktor PARK 300

A STIGA Park 300 elülső vágású felnyíró egy kompakt, bár nagy teljesítményű gép, amely akár 

3000 m2-es gyepterületek gyakori nyírására is alkalmas. A teljesítményt egy STIGA 

egyhengeres motor garantálja. A STIGA csuklós kormányzás lehetővé teszi, hogy a gép 

rendkívül rugalmas legyen, és könnyedén kezelje a szűk kanyarokat vagy akadályokat (pl. kerti 

bútorok, kövek, virágágyások, bokrok). Az elektromágneses késbeállítás és a vágási magasság 

elektromos állítása egy egyszerű gombbal működtethető, ami a kezelő számára könnyedén 

kezelhetővé teszi a kések kezelését. Ez a gép kombinálható a QuickFlip technológiával ellátott 

95 cm-es vágófedéllel, amely lehetővé teszi, hogy tisztítás és karbantartás céljából gyorsan 

felemelje a vágófedelet. A Multiclip mulcsozórendszer mellett ez a vágófedél lehetővé teszi a 

vágást hátsó ürítéses üzemmódban is. 

A vágófedélzet nem tartozék - javasolt a Combi 95 Q 
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Ultra-erős motor. 432 köbcentiméteres, 

egyhengeres STIGA ST 450 Twin motor, 

standard garanciával.

Páratlan 50:50 arányú csuklókar, 

szervokormányzással. A szervokormány és az 

alváz kialakítása megkönnyíti a manőverezést és 

az akadályok kikerülését. 

Kényelmes utazás minden alkalommal. Az ülés 

alsó háttámlával rendelkezik, és bőven van lábtér a 

be- és kiszálláshoz. 
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Praktikus gombok. Ez a két gomb, amely az ülés 

oldalán található, bekapcsolja a pengefedélzetet 

és szabályozza a magasságot. 

Gyors csatlakozás. A RAC rendszer lehetővé 

teszi a vágófedélzet, valamint az alkatrészek 

és tartozékok gyors és biztonságos 

csatlakoztatását. 

Miért mulcsozás? A mulcsozás finomra vágott 

füvet terít a gyepre, hogy táplálja és ápolja azt. 

Természetes ökotrágyára, amely véd a szárazság 

ellen. És nincs fűgyűjtés se! 

Üzemanyagtartály-mérő 
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A STIGA csuklós kormányzás verhetetlen 

manőverezhetőséget biztosít, mivel a hátsó kerekek 

pontosan ugyanazt a nyomvonalat követik, mint az 

első kerekek, így teljes szabadságot és 

rugalmasságot biztosít. Soha nem kell hátranéznie, 

vagy aggódnia, hogy a hátsó rész nekimegy 

valaminek. Ez megkönnyíti a manőverezést 

bármilyen akadály körül, lehetővé téve, hogy igazán 

közel vágjon a bokrokhoz, fákhoz és szinte 

mindenhez, ami az útjába kerül. Megoldja a szűk 

helyeket anélkül, hogy valaha is hátranézne. 

   
Ikonikus vágási minőség és csúcsteljesítmény: több mint 45 év folyamatos fejlesztése.

A STIGA Park egy olyan gép, amelyet úgy építettek, hogy évtizedeken át kitartson 

innovatív funkciókkal minden új modellnél. Több mint 45 éve folyamatosan újabb és újabb 

innovatív megoldásokkal és csúcstechnológiákkal bővítjük a Parkot. 

Az új Park pedig messze a valaha volt legjobb. Továbbfejlesztett funkciókkal, 

szervokormánnyal, új dizájnnal, új LED-es távolsági fényszórókkal az új STIGA Park egy 

korszerű, négy évszakos gép, amely a maga nemében egyedülálló.  

Tökéletes vágási eredmények. A fűnyírás terén 

szerzett összes tapasztalatunkat beleadtuk a STIGA 

mulcsozó technológiába, hogy a Park a legjobb 

vágási eredményeket és tökéletes végeredményt 

biztosítson. A STIGA Park a szabadalmaztatott 

Multiclip technológiánkkal van felszerelve, amely a 

fűnyesedéket apró darabokra vágja, amelyek 

visszahullanak a gyepbe, így a gyep megkapja a 

szükséges tápanyagokat - így kertje egészségesebb 

és dúsabb lesz.  
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Kiváló kényelem. Az új Park az Ön kényelmét 

szolgálja. Kényelmesebb üléssel, magasabb 

háttámlával és jobb hozzáférhetőséggel magához az 

üléshez; kényelmes tárolózsebbel, egy kézzel 

elérhető ergonomikus panelekkel és egy újraformált 

vonópedállal az új STIGA Park olyan kényelmesnek 

bizonyul, hogy soha nem akar majd leszállni róla.  

Nagyszerű láthatóság. Az elöl elhelyezett 

vágófedélzetnek köszönhetően mindig teljes 

mértékben ellenőrizheti, hogy mit csinál... És 

ugyanez a nagyszerű láthatóság vonatkozik az 

összes eredeti, elölre szerelt STIGA tartozékra is, 

amelyeket az év többi részében is használhat. 

Opcionális Bluetooth kapcsolat STIGA GO 

alkalmazással. A dedikált STIGA alkalmazásnak 

köszönhetően egyetlen érintéssel megjelenítheti az 

összes munkamenetet. Használja ki a prediktív 

karbantartásban rejlő összes lehetőséget, találjon 

fűnyírási tippeket, lépjen közvetlen kapcsolatba a 

helyi kereskedőjével... és még sok minden mást. 
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Quick Flip rendszer. A vágófedélzet tisztítása vagy 

ellenőrzése soha nem lehetett volna egyszerűbb: egy 

kézzel, kevesebb mint 10 másodperc alatt 

felemelheti a vágófedélzetet, és könnyen hozzáférhet

a tisztításhoz és karbantartáshoz. Ha pedig végzett, 

csak húzza meg a gombot és fordítsa le... és máris 

újra vághat! 

Egész évben kiszolgálja Önt a STIGA Park 

frontkaszás fűnyírótraktor! A kompakt és 

mozgékony STIGA Park frontkaszás fűnyírótraktor 

egy rendkívül sokoldalú gép, amely kompatibilis 

számos eszközzel, amelyek megkönnyítik az egész 

éves használatot. A  STIGA Park frontkaszás 

fűnyírótraktor valóban egy négy évszakos 

igásló!intelligens energiagazdálkodásnak 

köszönhetően hosszabb ideig üzemelnek és tovább 

élnek. 

A frontkaszás fűnyíró traktor családhoz tervezett 

Combi vágóasztalok hátsó ürítéses vagy mulcsozó 

üzemmódban történő vágásra alkalmasak. A 85 - 

125 cm-es vágóasztalok két és három késsel,  

robusztus csővázzal rendelkeznek, amely megvédi a 

szerkezetet a véletlen ütésektől. A vágási magasság 

típustól függően manuálisan vagy elektromosan, 25 

és 90 mm között állítható. A vágófedél elöl 

elforgatható, anti scalp kerekekkel rendelkezik, 

amelyek nem hagynak nyomot a talajon. A Quick Flip 

rendszer lehetővé teszi a vágóasztal felemelését 

tisztítási és karbantartási feladatokhoz az első szíj 

eltávolítása nélkül. 
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