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Egy teljesen elektromos élmény

● Swift - 2.000 m²-ig
● elektromos traktorok 3 sorozat - 3.500 m²-ig
● elektromos traktorok 5 sorozat - 4.500 m²-ig
● ÚJ! elektromos traktorok 7 sorozat - 7.500 m²-ig

Ha nagyobb felületekre keresnek elektromos fűnyírót, akkor
találkozniuk kell az elektromos Estate és Tornado 7-es szériával:
az első teljesen elektromos, gombnyomással működtethető 
fűnyíró traktor nagyon nagy felületekre.

*minden munkaterületet STANDARD üzemmódban forgó lapátokkal mértünk.
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akkumulátorcsomag: 30Ah
munkaterület: 3.000 m2 /3.500 m2

max. munkaidő: 60 perc

akkumulátorcsomag: 40Ah
munkaterület: 4.000 m2 /4.500 m2

max. munkaidő: 80 perc

84 cm 

98 cm 

84 cm 

98 cm 

Piaci elérhetőség: március 2022 Piaci elérhetőség: március 2022

Az egyetlen elektromos termékcsalád a piacon

akkumulátorcsomag: 64Ah
munkaterület: 7.000 m2 /7.500 m2

max. munkaidő: 110 perc

98 cm 

108 cm 

Piaci elérhetőség: 2022. február közepe

Tornado 398e

Estate 584e

Tornado 598e

Estate 798e

Tornado 7108e

Estate 384e

ÚJ

New
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A meglévő választék 
tökéletesítése
3-AS ÉS 5-ÖS SOROZATÚ ELEKTROMOS TRAKTOROK

● Új, egyszerűsített kulcs- és gyújtásrendszer minden modellnél

● TIGA Smart vágási üzemmód funkció (5 sorozat)

● Gyorstöltő a teljes termékcsaládhoz elérhető. Gyorstöltővel a töltési

idő:

3 sorozat: 6 órától 2 óráig

5 sorozat: 8 órától 2 óra 45 percig

7-es sorozat: töltés 3 óra 30 perc alatt

● Kompatibilis szezonális tartozékok (munkagépek) állnak rendelkezésre

● A kormánykerékre szerelt telefontartó adapter alapfelszereltségként

ELEKTROMOS TRAKTOROK 3 SOROZAT

● A műszerfal továbbfejlesztése a "READY" LED állapotával
● Csatlakoztathatóság (virtuális műszerfal és töltőhely funkcióval)

Akkumulátor-
csomag

Váltás

Munka-
szélesség

Gyűjtő
kapacitása

Ajánlott 
munkaterület

Maximális 
munkaidő

MODELL
ESTATE 

384e

48V - 30Ah
1.500 Wh

Elektromos

98 cm

-

3.500 m2

60 min

48V - 30Ah
1.500 Wh

Elektromos

84 cm

240 l

3.000 m2

60 min

48V - 40Ah
2.000 Wh

Elektromos

84 cm

240 l

4.000 m2

80 min

48V - 40Ah
2.000 Wh

Elektromos

98 cm

-

4.500 m2

80 min

ESTATE 
584e

TORNADO 
398e

TORNADO 
598e
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Választék
Új sorozat nagy kertekhez

98 cm 

akkumulátorcsomag: 64 Ah
munkaterület: 7.000 m²-ig
max. munkaidő: 110 perc

108 cm 

akkumulátorcsomag: 64 Ah
munkaterület: 7.500 m²-ig
max. munkaidő: 110 perc

Estate 798e Tornado 7108e
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Teljesen elektromos, nagy kényelemért.
Egyetlen érintéssel MINDENT megtehet. Nincs több kar.

● Gomnyomással indítható a gép, egyszerűsített kulcs- és
gyújtásrendszerrel.

● Elektromosan beállítható a vágófedélmagassága 7 előre beállított
pozícióban.

● Egyetlen mozdulattal beállítható a pengék sebessége..

● Egyetlen érintés a fűgyűjtő zsák kiürítéséhez közvetlenül a vezetőülésből.
● Egypedálos meghajtás.

A STIGA 7 - es sorozatú elektromos traktorok biztosítják a kényelem és a
könnyed használat csúcsát.

Tapasztalja meg a különbséget a vezetésben.

Aki kipróbált vagy vezetett már benzines traktort, azonnal észre fogja venni:
Kevesebb rezgés, nagyobb kényelem hosszabb munkafolyamatok során.
Jobb hangminőség és kevesebb zaj.
Nincs füst, ami azt is jelenti, hogy nincs kellemetlen szag munka közben és után.
Nincs gond a tankolással: a benzinhez képest nagyobb teljesítménysűrűségnek 
köszönhetően egy töltéssel akár 7.000-7.500 m² is lefedhet.
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...A legkényelmesebb
és a legkönnyebb traktor

Fogyasztói előnyBizonyítható tények

Elektromos vágási magasság 
beállítás
7 előre beállított pozíció + folyamatos beállítás 
5 másodperc a legalacsonyabb és a legmagasabb 
pozíció között

Elektromos gyűjtő ürítési funkció
7 másodperc a felhúzáshoz
7 másodperc a lehúzáshoz
150 N megtakarítása a füves doboz kiürítéséhez

Egyszerű indítási eljárás
csak 1 kulcs és 1 gomb az indításhoz

Ez...
Egyszerű, könnyed, testreszabható és 
gyors vágásbeállítás gombnyomással 

Egyszerű, könnyed és gyors
fűgyűjtő zsák ürítése gombnyomással

Gyors indulás, stressz nélkül
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Max width 735 mm PRÉMIUM AKKUMULÁTOR 
CELLÁK

Hosszabb élettartam
nagyobb kisütési áram 

nehéz vágási körülmények között

Nagy sűrűségű 21700 autóipari cellák

Bizonyítható tény

KÉSMOTOROK

Nincs teljesítményveszteség, maximális 
teljesítmény és vágási képesség nagy 

terhelés esetén is

Nagy hatásfokú BLDC motorok (akár 85%) 

Bizonyítható tény

ELEKTROMOS ÁTVITEL

Bizonyítható tény
1,2 kW-os transaxle-motor robusztusabb 

vonóerő-szabályozóval

Sima teljesítményleadás 
Manőverezési pontosság

Lehetőség akár 10°-os lejtőn való felmászásra is

STIGA hajtáslánc
www.profikisgep.hu



Intelligens vágás, kifogástalan eredmény.

Az osztályon belüli legjobb teljesítményre tervezve

Két STIGA szabadalmaztatott 1,5 kW-os késmotor a precíz, 
tiszta és hatékony vágásért, kevés zajjal és vibrációval. A 
vágófedélzet és a kések elhelyezése és irányultsága javítja a
vágás egyenletességét. A központi alagút fokozza a gyűjtési 
teljesítményt és segít megelőzni a csatorna eltömődését.

ÚJ! A STIGA Smart vágási üzemmód 3 elérhető 
késsebességgel maximális rugalmasságot biztosít, hogy 
kiválaszthassa a kívánt vágási körülményeket:

● ECO - a legkevésbé igényes vágási körülményekhez és
nagyon gyakori vágásokhoz, alacsony, puha, nem túl
sűrű fű

● STANDARD - szokásos, heti vágásokhoz (2,5 cm-ig)
puha és kemény füvön egyaránt

● BOOST - igényesebb vágási körülményekhez, akár
gyorsabb vágáshoz, akár keményebb, vastagabb,
magasabb fűhöz

SMC
Vágás 
módja

rpm
Ajánlott 

munkaterület
Maximális 
munkaidő

ECO

gyűjtés 2600 8000 +15% a munkaidő 
Standard üzemmódhoz

oldalsó kidobás 2800 8500 +15% a munkaidő 
Standard üzemmódhoz

STANDARD

gyűjtés 2800 7000 110 perc

oldalsó kidobás 3000 7500 110 perc

BOOST

gyűjtés 3000

a munkaterület kisebb, 
de nagyjából +7%-os

teljesítmény a 
nehezebb vágási 

körülmények között

-15% a munkaidő 
Standard üzemmódhoz

oldalsó kidobás 3200

a munkaterület kisebb, 
de nagyjából +7%-os

teljesítmény a 
nehezebb vágási 
körülmények között

-15% a munkaidő 
Standard üzemmódhoz

www.profikisgep.hu



Új 7-es sorozat
A fűgyűjtő nyitása/zárása gombnyomással 
történik, és 7 másodperc alatt 
(minden művelet).
Mechanikus biztonsági berendezés, amely 
biztosítja a fűgyűjtő zsák tökéletes záródását 
> jobb tapadás a fűalagúthoz > nincs 
fűnyesedékveszteség

STIGA VMS fejlett funkciókkal 
(a 3-as sorozathoz képest) 
> Intelligens vágási üzemmód  
3 különböző késsebességgel 
ECO > 2800 rpm
STANDARD > 3000 rpm
BOOST > 3200 rpm

LED-es fényszórók,, amelyek szintén a 
műszerfalon lévő gombbal aktiválhatók.

STIGA szabadalmaztatott pengemotorok 
1,5 kW/db - "bordák" a hőelvezetés 
érdekében - IP65-ös szigeteléssel, így a 
fedélzet + pengék vízsugárral moshatók

A STIGA elektromos sebességváltó sima, 
élvezetes és csendes vezetési élményt 
biztosít > Egypedálos meghajtás

STIGA One Pedal Drive - csak egy pedál az 
előre/hátramenethez és automatikus 
rögzítőfékkel. Kiengedéskor a traktor 
egyenletesen, de azonnal lelassul, így 
biztosítva a biztonságot és a kényelmet.

Gombos vágófedél magasságállítás 
> 7 előre beállított magasság érhető el a 
gomb megnyomásával és elengedésével 

ePower akkumulátorcsomag 64Ah > 80%-os 
kapacitás 500 ciklus után (= kb. 10 év)

Akkumulátor-
csomag

Váltás

Munka-
szélesség

Gyűjtő 
kapacitása

Ajánlott 
munkaterület

Maximális 
munkaidő

MODELL

48V - 64Ah
3.200 Wh

Elektromos 

98 cm

240 l 
(elektromos 

ürítő rendszer)

7.000 m2

110 perc

ESTATE 
798e

48V - 64Ah
3.200 Wh

Elektromos 

108 cm

-

7.500 m2

110 perc

TORNADO 
7108e

LEGYŐZI AZ ÖSSZES VERSENYTÁRSAT :

-maximális munkaidő

-ajánlott munkaterület

-elektromos vágófedélzet beállítás

-feltöltési idő
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AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN 
TELJESEN ELEKTROMOS 

TRAKTOR

A LEGGYORSABB
FELTÖLTÉS

AZ EGYETLEN
AKKUMULÁTOROS

GYŰJTŐS TRAKTOR 
NAGY KERTEKHEZ

Miért verhetetlen?

1 2 3

Egy gomb a vágófedél 
magasságának beállításához, egy 
gomb a fűgyűjtő ürítéséhez: a 
legkényelmesebb és a legegyszerűbb
traktor a piacon.

3,5 óra a teljes feltöltésPáratlan teljesítmény 7.000 m2-ig 
terjedő kertek számára

www.profikisgep.hu



www.pstigagepek.hu 
SERVICE TRAINING January 2022 

Franco Andretta
Group Service Manager

Egy érintés a pengék indításához



Ami a különbséget jelenti a technikai adatokon túl!

Garancia és 
pótalkatrész-szolgáltatás

Élethosszig tartó érték
Kiváló minőségű alkatrészek gyorsan elérhetőek még a 
30 éves gépekhez is.

Szerviz
Alkatrész

Garancia

A Stiga Spa a termékei folyamatos fejlesztésére törekedve fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki
leírásokat és a jelen dokumentumban szereplő ábrákat bármikor, előzetes értesítés nélkül és mindenféle 

-

nélkül megváltoztassa. A képek jellemzői nem szerződéskötő jellegűek.




