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STIGA akkumulátoros fűnyíró traktorok 

Az első teljesen elektromos fűnyíró traktor. A STIGA forradalmasítja a kerti traktorok világát a 
STIGA 7-es sorozatával - az első teljesen elektromos traktorral, amely teljesen gombvezérlésű. A 
gyűjtő- és oldalkivezetéses változatban is kapható traktor a STIGA vágási technológiáját ötvözi a 
hosszú élettartamú akkumulátoros energia minden előnyével. 

STIGA ePower. A szabványokon túl tesztelve. Az elvárásokat meghaladó megbízhatóságért. 
A STIGA ePower akkumulátorokat a STIGA tervezte, fejlesztette és tesztelte. "Valós" használati 
árammal tesztelve, hogy 500 töltési és kisütési ciklus után is erősek maradjanak - ami 10 éves 
heti géphasználatnak felel meg*. Ez messze túlmutat a kevésbé igényes ipari szabványos 
teszteken. 
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STIGA ePower. A szabványokon túl tesztelve. Az 
elvárásokat meghaladó megbízhatóságért. A 
STIGA ePower akkumulátorokat a STIGA 
tervezte, fejlesztette és tesztelte. "Valós" 
használati árammal tesztelve, hogy 500 töltési és 
kisütési ciklus után is erősek maradjanak - ami 
10 éves heti géphasználatnak felel meg*. Ez 
messze túlmutat a kevésbé igényes ipari 
szabványos teszteken.  

 

Az első teljesen gombos fűnyíró traktor 
Elektromos fűnyírót keres nagyon nagy területekre? 
Ismerje meg a STIGA Estate és Tornado 7-es 
sorozatot. Ez az első teljesen elektromos, 
gombnyomással működtethető kerti traktorcsalád, 
amelyet nagy gyepfelületekre terveztek 

Nagyon nagy gyepfelületekhez. A gyűjtőmodell Estate 

798e egy töltéssel akár 7000 négyzetmétert is le tud 

nyírni - ez a legnagyobb lefedett munkaterület egy 

elektromos gyűjtőtraktor esetében! Emellett lenyűgöző, 

110 perces üzemidővel rendelkezik, ennyi idő alatt az 

oldalkidobós modell, a Tornado 7108e is 7500 

négyzetmétert tud lekaszálni. 
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Egyetlen érintéssel mindent megtehet. Nincs több kar - és 

nincs több mechanikus művelet. Az intuitív STIGA 

műszerfalon a vezetőülésben ülve néhány érintéssel 

kezelheti a gép összes funkcióját - a gép indításától 

kezdve a kés sebességének beállításán át a fűgyűjtő zsák 

kiürítéséig. 

Tapasztalja meg a vezetés különbségét. Érezze a 
különbséget a STIGA által tervezett és tervezett 
elektromos kerti traktorok között. Élvezze a kevesebb 
rezgést és a nagyobb kényelmet, amikor hosszabb ideig 
ül a traktoron. Számítson jobb hangminőségre és 
kevesebb zajra. Nem lesz büdös füst, miközben dolgozik 
- vagy nem marad a levegőben, amikor befejezte a 
munkát. 

STIGA vágási és gyűjtési technológia. Az osztályon belüli 
legjobb teljesítményre tervezve A STIGA kerti traktorok 
tökéletes teljesítménye a gondos fejlesztésnek és a teljes 
vágó- és gyűjtőrendszer alapos tesztelésének 
köszönhető. 
- A vágóasztal és a kések elhelyezése és irányítása javítja 
a vágás egyenletességét. 
- A központi alagút növeli a zsákolási teljesítményt és 
segít megelőzni a csorba eltömődését. 
- A gyűjtőzsák ék alakja és anyaga biztosítja a zsák 
telítettségét és hatékony kiürítését. 
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Verhetetlen kényelem. Pattanjon fel STIGA elektromos 
traktorára, és tapasztalja meg, milyen kényelmes és 
egyszerű a kert gondozása egy akkumulátoros traktorral. 
Nincs füst, kevesebb zaj és kevesebb rezgés a karjain - 
csak a gyep gondozásának öröme! 

A legsimább vezetés. Az egyedülálló STIGA elektromos 
hajtásláncnak és a STIGA One Pedal Drive rendszernek 
köszönhetően minden funkciót egyetlen lábbal 
irányíthat. A gyorsítás és a lassítás simán és könnyedén 
megy, a rögzítőfék pedig automatikusan működésbe lép, 
amikor felemeli a lábát a pedálról.  

Hatékony, csendes vágás. A STIGA két 
szabadalmaztatott pengemotorja precíz, tiszta és 
hatékony vágást végez - kevés zajjal és rezgéssel. Az 
elektromechanikus féknek és a belső késvezérlőnek 
köszönhetően pedig teljesen biztonságos is.  
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Intelligens irányítás. Az egyedülálló STIGA 
járműirányítási rendszer (VMS) az elektromos traktor 
agya. Kezeli a felhasználó összes bemenetét, ellenőrzi 
azok állapotát, és ennek megfelelően állítja be a gép 
teljesítményét. A STIGA VMS a biztonságról is 
gondoskodik a diagnosztikai ellenőrző funkcióval.  

Könnyű kezelhetőség. Könnyű vezetni, köszönhetően az 
egypedálos meghajtásnak és a sima mozgást biztosító 
elektromos sebességváltónak. Kezelése is egyszerű, 
köszönhetően az egyszerű és intuitív műszerfalnak, a 
STIGA VMS-nek és a STIGA.GO alkalmazásnak.  

Egyszerű karbantartás. Nem kell gyertyákat vagy 
légszűrőket cserélni. Nem kell olajat leereszteni. A 
STIGA akkumulátorokkal működtetve elfelejtheti a 
motoralkatrészek cseréjével járó gondokat. A 
késmotor IP65-ös védettségének köszönhetően 
pedig a vágófedélzet könnyen tisztítható egy vizes 
tömlővel. 

mailto:profikisgep@profikisgep.hu


6 profikisgep@profikisgep.hu www.profikisgep.hu

STIGA.GO alkalmazás. Egy Bluetooth modul lehetővé 

teszi, hogy minden STIGA elektromos traktor 

csatlakozzon az okostelefonján lévő STIGA.GO 

alkalmazáshoz - és lehetővé teszi, hogy a telefon 

virtuális műszerfalként működjön, és megjelenítse a 

vágási munkamenettel kapcsolatos fontos 

információkat, mint például: 

- kaszálás hatékonysága: javaslatokat ad a legjobb 

sebesség- és vágási magasság-kombinációkra. 

- kert lefedettsége: megmutatja a már lekaszált és a 

még lekaszálandó területeket, mielőtt az 

akkumulátorok teljesen lemerülnek. 

- a munka becsült befejezési ideje 

- az akkumulátorok lemerülésének becsült ideje 

- hazatérés funkció: jelzi a munka befejezésének és a

hazatérésnek a megfelelő pillanatát, a garázs és a 

traktoron lévő aktuális pozíció közötti távolság és a 

rendelkezésre álló akkumulátor töltöttségi szintjének 

összevetésével. 

Miután leszállt a traktorról, a STIGA Smart újratöltési 

ütemterv lehetővé teszi, hogy a traktor feltöltéséhez 

egy meghatározott időintervallumot válasszon. 
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