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Powszechnie wiadomo, ˝e praca w komfortowych warun-
kach daje lepsze wyniki. To nic nowego.

Ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja zwraca uwag´
ju˝ przy pierwszym kontakcie z kosiarkà Stiga Park. Poczu-
jesz si´ tak, jakby maszyna zosta∏a specjalnie dostosowana
do Twojej budowy, u∏atwiajàc wykonanie poszczególnych
zadaƒ. 

Wygodna pozycja i wra˝liwe urzàdzenia kontrolne spra-
wià, ˝e uÊwiadomisz sobiejeszcze coÊ: satysfakcj´ z pracy.

Majàc takie atuty wiesz, ˝e pi´kny ogródto tylko kwe-
stia czasu.

Poniewa˝ jesteÊ,
jaki jesteÊ



Regulowany, resorowany i przechylany fotel.

Zamontowany z ty∏u silnik nie
przeszkadza w obserwacji tego,
co dzieje si´ przed Tobà. Monto-
wana z przodu platforma koszàca
umo˝liwia kontrolowanie pracy
na bie˝àco. W ten sposób znaj-
dujesz si´ w centrum i mo˝esz
spokojnie kierowaç ca∏à maszynà.

Stiga Park wyposa˝ona jest w
oryginalny przegub sterowniczy.
Dzi´ki temu maszyna mo˝e skr´-
caç si´ na Êrodku – miedzy przed-
nimi i tylnymi ko∏ami. Tylne ko∏a
zawsze podà˝ajà tym samym Êla-
dem, co ko∏a prowadzàce, zapo-
biegajàc niepo˝àdanym kolizjom
podczas cofania i jazdy do przodu.
JeÊli znajdziesz si´ w ciasnym
miejscu, wyjedziesz stamtàd bez
trudu.

Wygodny panel sterowania
Opierajàc wygodnie ramiona na
pod∏okietnikach nadal z ∏atwoÊcià
dosi´gniesz wszystkich urzàdzeƒ
kontrolnych. Ssanie, gaz i kluczyk
zap∏onu. Regulacja wysokoÊci
koszenia. Pod∏àczenie platformy
koszàcej. Tempomat i przycisk
sterujàcy akcesoriami montowa-
nymi z ty∏u. 

Poniewa˝ lubisz

byç w centrum

nicy jest równie wa˝ne, jak pra-
wid∏owo ustawiony fotel. Âred-
nica i powierzchnia kierownicy
zosta∏y zaprojektowane zgodnie
z zasadami ergonomii.

Nowy i unikalny
podnoÊnik.
Kosiarka wyposa˝ona jest w
wygodny peda∏ do podnoszenia
platformy koszàcej lub monto-
wanych z przodu akcesoriów do
pozycji transportowej. Wspoma-
ganie podnoszenia mo˝na regu-
lowaç odpowiednio do swojej si∏y
i wagi zamocowanego urzàdzenia.

Modele Park Pro Diesel i Park
Pro 20 wyposa˝one sà w nowy
podnoÊnik hydrauliczny, który z
∏atwoÊcià mo˝na regulowaç z
panelu sterowania.

JeÊli zdecydowa∏eÊ si´ na
model z przek∏adnià manualnà,
b´dzie tam równie˝ dêwignia
zmiany biegów. Przek∏adnia auto-
matyczna sterowana jest wy∏àcz-
nie prawà stopà. Naciskajàc jeden
peda∏ mo˝na jechaç do przodu,
wstecz i regulowaç pr´dkoÊç.

Regulowany, resorowany
fotel
Szeroki i wygodny fotel z wyso-
kim oparciem. Resorowany, o
regulowanej d∏ugoÊci. Wygodny
dla kierowców o krótkich lub
d∏ugich nogach. 

Dodatkowà zaletà jest piono-
we oparcie fotela. Wyprostowa-
ne plecy zapewniajà równowag´
i dobrà widocznoÊç podczas pracy. 

Fotel Stiga mo˝na przechyliç
do przodu, chroniàc go w ten
sposób przez zamokni´ciem.
Jednak nawet gdybyÊ zapomnia∏
to zrobiç, jest on wyposa˝ony w
otwory odprowadzajàce wod´.

Regulowana kierownica
Odpowiednie ustawienie kierow-

¸atwo dost´pne urzàdzenia kontrolne.

Regulowana, opatentowana kierownica.

Opatentowany podnoÊnik.
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Wspomaganie kierownicy
Wspomaganie kierownicy wcho-
dzi w sk∏ad wyposa˝enia standar-
dowego we wszystkich kosiar-
kach Stiga Park. Jednak posiada-
my równie˝ maszyny z serwo-
sterowaniem. To wynalazek
twórców kosiarek firmy Stiga,
wykorzystujàcy ciÊnienie oleju w
skrzyni biegów. Gdy tylko maszy-
na zaczyna si´ poruszaç, mo˝na
skr´caç przy minimum wysi∏ku.

Szerokie ko∏a
Szerokie ko∏a zapewniajà lepszà
przyczepnoÊç. A Stiga Park Pro
posiada wyjàtkowe szerokie ko∏a
- po 17 cali ka˝de. Opony posia-
dajà wyjàtkowy bie˝nik firmy
Stiga.

Zosta∏ on specjalnie zaprojek-
towany w celu zapewnienia naj-
lepszej przyczepnoÊci, sprawia-
jàc jednoczeÊnie, ˝e po przeje-
chaniu drobne Êcinki trawy
sklejajà si´ w wi´ksze kawa∏ki.

Krzaki i drzewa. Przytulne naro˝-
niki i nieregularne powierzchnie.
Taki w∏aÊnie ma byç nasz ogród.

Przegubowa kosiarka jezdna
z montowanà z przodu platformà
koszàcà u∏atwia realizacj´ tego
marzenia. Wjedziesz w ka˝dy
naro˝nik. Reszt´ mo˝esz skosiç
przycinarkà r´cznà.

Automatyczna skrzynia
biegów
NaciÊnij peda∏ do koƒcem stopy.
Maszyna delikatnie ruszy do
przodu. JeÊli przyciÊniesz go tro-
ch´ mocniej, maszyna zwi´kszy
pr´dkoÊç. JeÊli zwolnisz nacisk,
maszyna zatrzyma si´. Teraz
naciÊnij peda∏ pi´tà. Maszyna
zacznie poruszaç si´ do ty∏u.

Automatyczna, hydrostatycz-
na skrzynia biegów to doskona∏e
udogodnienie, u∏atwiajàce dosto-
sowanie pr´dkoÊci do bie˝àcych
potrzeb. Nie m´czàc si´ osiàgasz
lepsze wyniki.

Tempomat
Gdy masz do skoszenia du˝e
powierzchnie i chcia∏byÊ utrzy-
maç jednakowà pr´dkoÊç przez
d∏u˝szy czas, mo˝esz w∏àczyç
tempomat i zapomnieç o pedale.
NaciÊni´cie peda∏u hamulca auto-
matycznie wy∏àcza tempomat.

Je˝eli zdarzy si´ wypadek i
spadniesz z maszyny, kosiarka i
no˝e zatrzymajà si´ bez wzgl´du
na w∏àczony tempomat.

Blokada ró˝nicowa
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e jedno z kó∏
nap´dowych b´dzie si´ obracaç,
a drugie nie. 

Maszyna zostanie zablokowa-
na. W∏àczajàc blokad´ ró˝nicowà
sprawisz, ˝e obydwa ko∏a b´dà
si´ obracaç z jednakowà pr´d-
koÊcià. Po chwili odzyska pano-
wanie nad pojazdem i b´dziesz
móg∏ kontynuowaç prac´.

Poniewa˝ Twój ogród to coÊ 

wi´cej, ni˝ tylko skrawek ziemi

Jazda do przodu, wstecz i regulacja pr´d-
koÊci w jednym pedale.

Opracowane przez firm´ Stiga wspomaga-
nie kierownicy.

Blokada ró˝nicowa. Szerokie ko∏a z bie˝nikiem Stiga.

Tempomat.PodnoÊnik hydrauliczny.

Reflektor.



Dzi´ki platformie koszàcej zamontowanej
z przodu "sytuacje bez wyjÊcia"  stajà si´
dziecinnie proste.

Oryginalne sterowanie przegu-
bowe umo˝liwia wygodne, szyb-
kie i profesjonalne manewrowa-
nie. Dzi´ki temu nie ma miejsc,
do których nie mo˝esz dotrzeç.

Pod krzakami…

…w naro˝nikach…

…nad brzegami.

Dzi´ki przegubowi sterownicze-
mu tylne ko∏a podà˝ajà tym
samym Êladem, co przednie, w
znacznym stopniu u∏atwiajàc
manewrowanie w wàskich miej-
scach.



Poniewa˝ chcia∏byÊ uniknàç

niepotrzebnej pracy

Dla wielu ludzi pracujàcych w
ogrodzie gromadzàca si´, Êwie˝o
skoszona trawa stanowi du˝y
problem. Majàc kosiark´ Stiga
Park mo˝esz tego uniknàç. Ponad-
to, przy ka˝dym koszeniu nawo-
zisz trawnik równà warstwà
nawozu.

Nowy Multiclip
Nowy Multiclip jest rozwini´tà i
ulepszonà wersjà poprzedniego
systemu Multiclip rozdrabniajà-
cego skoszonà traw´, której
kawa∏eczki opadajà na spód traw-
nika. System ten pozwala oszc-
z´dziç du˝o czasu i pracy. Nie
musisz ju˝ przerywaç koszenia,
˝eby opró˝niç kosz, ani decydo-
waç, co zrobiç ze skoszonà
trawà. 

Wszystkie rodzaje trawy
Trawa mo˝e byç bardzo ró˝na.
W zale˝noÊci od wysokoÊci, 
gruboÊci i zawartoÊci wody, czyn-

noÊci prowadzàce do uzyskania
pi´knego trawnika diametralnie
si´ ró˝nià.

Nowy Multiclip pracuje szyb-
ciej i oferuje lepsze wyniki nieza-
le˝nie od rodzaju gleby. Praca
platformy jest równie wydajna w
delikatnej i cienkiej trawie, jak w
wysokiej i grubej. 

Bezpieczne no˝e
Dodatkowo, nowy Multiclip
wyposa˝ony jest w bezpieczne
no˝e, chroniàce platform´ przed
kosztownym uszkodzeniem. Tra-
dycyjny nó˝ stanowi jednà ca∏oÊç.
Natomiast bezpieczne no˝e posi-
adajà oddzielne koƒcówki, przy-
mocowane dwiema Êrubami.
Kiedy nó˝ uderzy o rur´ lub
kamieƒ, jedna ze Êrub p´ka, chro-
niàc w ten sposób ca∏y nó˝ przed
zniszczeniem.

Ochrona ∏o˝ysk na platformie.

Wygodny uchwyt do przechylania.

Mechanizm u∏atwiajàcy roz∏àcza-
nie. Bez zb´dnych bolców!

Opatentowana platforma z g∏adkà
powierzchnià. Regulowana aero-
dynamika, kàt koszenia i pr´d-
koÊç obrotów w celu optymali-
zacji dzia∏ania systemu Multiclip. 

Zachodzàce na siebie no˝e
zapewniajà "równiejsze" i lepsze
koszenie ca∏ej powierzchni.

Nowy Multiclip to bardziej
wydajne i dok∏adniejsze rozrzu-
canie kawa∏eczków trawy.

Umo˝liwia wi´kszà pr´dkoÊç
jazdy, nawet przez wysokà,
mi´kkà i wilgotnà traw´.

Szybkoz∏àcze z mechanizmem u∏atwiajàcym
roz∏àczanie i czyszczenie.

Kó∏ko dodatkowe.

Prostsze czyszczenie
Platforma koszàca kosiarki Stiga
Park bardzo ∏atwo daje si´ utrzy-
maç w czystoÊci. ˚eby jà odcze-
piç, wystarczy kilka prostych
ruchów. Najpierw nale˝y chwy-
ciç na uchwyt i unieÊç jà. Potem
pozostaje ju˝ tylko op∏ukaç jà do
czysta w´˝em ogrodowym.



Poniewa˝ troszczysz si´

o Êrodowisko naturalne

W firmie Stiga wiele uwagi przy-
wiàzuje si´ do ochrony Êrodowi-
ska. Dotyczy to zarówno naszej
technologii produkcji, jak pro-
duktów wypuszczanych na rynek.
JeÊli kupi∏eÊ produkt firmy Stiga,
mo˝esz u˝ywaç go z czystym
sumieniem.

"Zielona fabryka"
Przyroda to bardzo wa˝na spra-
wa. ˚yjemy w regionie, w któ-
rym powietrze i woda sà bardzo
czyste. I zdajemy sobie spraw´,
˝e od nas zale˝y, jak b´dzie w
przysz∏oÊci.

Nasze starania majàce na celu
ochron´ Êrodowiska rozpocz´li-
Êmy doÊç dawno. Ju˝ w 1970 roku
stary zak∏ad zosta∏ zastàpiony
przez nowy, w którym stosujemy
czystà technologi´. Pi´ç lat póê-
niej wprowadziliÊmy zakaz u˝y-
wania PCV. Wkrótce przestali-
Êmy u˝ywaç o∏owiu, kadmu i
metali ci´˝kich. W tym czasie

zapad∏a decyzja, ˝eby do pro-
dukcji maszyn i opakowaƒ u˝y-
waç wy∏àcznie materia∏ów przy-
jaznych dla Êrodowiska lub z
odzysku.

DziÊ fabryka Stiga posiada
nowy zak∏ad produkcyjny wyro-
bów z aluminium, w którym topi
si´ zu˝yte materia∏y przy zasto-
sowaniu procesów przyjaznych
dla Êrodowiska. Firma Stiga posia-
da tak˝e pierwszy w Szwecji
zak∏ad przeróbki chromu oraz
sterowanà komputerowo lakier-
ni´ proszkowà wyposa˝onà w
technologi´ spe∏niajàcà wymaga-
nia dotyczàce ochrony Êrodowi-
ska, które nie zostanà oficjalnie
wprowadzone w ciàgu 10 lat.  

Czyste maszyny
Emisja spalin w kosiarkach Stiga
Park równie˝ zosta∏a znacznie
ograniczona dzi´ki nowoczesnej
technologii. Dwucylindrowy, wy-
dajny silnik umo˝liwi Ci jazd´

Cichy i mocny dwucylindrowy silnik.

Przyjazny dla Êrodowiska, nowy silnik diesel.

kosiarkà Stiga Park z czystym
sumieniem, tak jakbyÊ prowadzi∏
nowoczesny samochód.

O 30% mniej ha∏asu
Twoi sàsiedzi tak˝e skorzystajà
na tym, ˝e b´dziesz u˝ywaç
nowej kosiarki Stiga Park. Dwu-
cylindrowy silnik Vanguard zosta∏
specjalnie zaprojektowany, by
maksymalnie zredukowaç poziom
ha∏asu. 

Jest jeszcze nowa platforma
koszàca Multiclip, która nie tylko
wydajnie pracuje, lecz równie˝
redukuje ha∏as o 30%.

Etykieta Swan
Dwa modele Stiga Park otrzyma-
∏y ekskluzywny, szwedzki znak
Swan. Oznacza to, ˝e produkt
zosta∏ specjalnie wyró˝niony i
jest przyjazny dla Êrodowiska.
Ponadto, maszyny te spe∏niajà
najsurowsze kalifornijskie normy
dotyczàce emisji spalin (CARB)

Stiga Park oznaczona jest ekologicznym
symbolem Swan.

oraz normy ochrony Êrodowiska,
obowiàzujàce w USA.

Nowy silnik diesel
Nowy silnik diesel w maszynach
firmy Stiga otrzyma∏ znak CARB i
jest w równym stopniu przyja-
znydla Êrodowiska co silniki ben-
zynowe. Dodatkowo, spala on do
2 litrów paliwa na godzin´ mniej.



1. Platforma koszàca 121 M.

2. Zamiatarka. Do zamiatania alejek i 
trawników oraz do odÊnie˝ania.

3. OdÊnie˝arka. Silny strumieƒ powietrza
umo˝liwia wydajne odÊnie˝anie nawet
mokrego Êniegu. Sterowany ca∏kowicie z
fotela kierowcy.

4. P∏ug Ênie˝ny. Sterowany z fotela kierowcy.
Mo˝liwoÊç regulacji kàta w obie strony.

5. Kosiarka cepowa do bardzo wysokiej
trawy. Dost´pna równie˝ jako skaryfikator
do mchu.

6. Motyka do nietoksycznego pielenia alejek,
itp. Motyki wibrujàce umo˝liwiajà wydajne
ci´cie.

Poniewa˝ Twój ogród
to nie tylko trawa

Kosiarka Stiga Park to niewàtpliwie dobra inwestycja. Pie-
niàdze zwrócà si´ w postaci komfortu pracy, wydajnoÊci i
efektywnoÊci. Do zestawu Stiga Park mo˝esz zamonto-
waç wiele dodatkowych urzàdzeƒ, które umo˝liwià Ci
prac´ przez ca∏y rok. 

Wszystkie akcesoria tworzone i ulepszane przez lata
doÊwiadczeƒ zaspokajajà dziÊ najbardziej wyszukane
potrzeby klientów.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

9. 10. 11. 12.

7. Tyle grabie do alejek ˝wirowych.

8. Zbieracz trawy i liÊci.

9. Wyrównywarka brzegów.

10. Zbieracz ze szczotkà. Do oczyszczania
alejek i chodników.

11. Rozrzutnik do piasku, soli lub nawozu.
Zasilany elektrycznie, regulowany podajnik,
niezale˝ny od pr´dkoÊci jazdy.

12. Przyczepa wywrotka o szerokich ko∏ach
i otwieranej tylnej klapie.

Dodatkowo oferujemy przyczep´ Combi,
obcià˝niki ramy i ∏aƒcuchy Ênie˝ne.
Dodatkowe informacje dost´pne sà u 
najbli˝szego przedstawiciela firmy Stiga.

8.



Licznik godzin u∏atwiajàcy regularne ser-
wisowanie.

Poniewa˝ nie 

chcesz ryzykowaç

Dla wielu ludzi liczy si´ fakt, ˝e
nie muszà tyle chodziç. A oferta
kosiarek jezdnych jest naprawd´
szeroka. Jednak wymagania,
jakim powinna sprostaç dobra
kosiarka jezdna znacznie jà ogra-
niczajà. Kiedy b´dziesz mia∏ doÊç
kompromisów i zdecydujesz si´
na nowà maszyn´, zapewniajàcà
profesjonalnà wydajnoÊç, Twój
wybór padnie na kosiark´ przegu-
bowà Stiga Park z montowanà z
przodu platformà koszàcà.

Rozwój
Konstruktorzy nowej kosiarki
Stiga Park bazowali na 25-letnim
doÊwiadczeniu. Maszyny by∏y
wielokrotnie testowane i ulep-
szane tak, by zapewniç komplek-
sowà obs∏ug´ terenów zielo-
nych. Dzi´ki temu Stiga Park
odnios∏a sukces ju˝ na samym
poczàtku. Od tamtego czasu nie
robimy nic innego, jak tylko
poprawiamy i windujemy jakoÊç.

I takie sà nasze plany na kolejne,
nowe milenium.

Rozwój firmy Stiga opiera si´
na dopasowanych do potrzeb
klientów systemach konstrukcji,
ostro˝nym doborze komponen-
tów i ciàg∏ym utrzymaniu wyso-
kiej jakoÊci.

10-letnia gwarancja na
podwozie
Mo˝na znaleêç na rynku kosiarki
jezdne bez podwozia. Natomiast
nowa kosiarka Stiga Park charak-
teryzuje si´ stabilnà konstrukcjà
w kszta∏cie litery U. Pomi´dzy
cz´Êcià przednià i tylna znajduje
si´ mocne, centralne jarzmo,
którego obroty umo˝liwiajà
ko∏om niezale˝ne poruszanie si´
po nierównoÊciach terenu. Kon-
strukcja podwozia obj´ta jest 10-
letnià gwarancjà firmy Stiga.

Sterowanie ∏aƒcuchowe
Ruchy kierownicy przenoszone

Mocne, opatentowane sterowanie
∏aƒcuchowe. Solidne po∏àczenie mi´-
dzy kierownicà i uk∏adem sterowania,
ca∏kowicie zabezpieczone przed Êliz-
ganiem si´ i luzowaniem. 

Wzmocnione mocowania kó∏. 

Stabilne podwozie o 50% silniejsze
ni˝ wczeÊniej. Mocna p∏yta stalowa
przypominajàca kszta∏tem liter´ U.
Gwarantuje maksymalnà sztywnoÊç i
pewne prowadzenie.

O 50% mocniejsze centralne jarzmo
mi´dzy cz´Êcià przednià i tylnà, przy-
mocowane do osi obrotowej, umo˝li-
wiajàce poruszanie si´ obu cz´Êci po
nierównym terenie bez przenoszenia
szkodliwych obcià˝eƒ na podwozie.  

Podwozie to szkielet maszyny. Od
jego si∏y i elastycznoÊci zale˝y jej trwa-
∏oÊç. Testy wytrzyma∏oÊciowe dowio-
d∏y, ˝e nowe podwozie kosiarki Stiga
Park jest osiem razy mocniejsze w
porównaniu do modeli poprzednich.
Spawanie automatyczne gwarantuje
trwa∏oÊç i dok∏adnoÊç po∏àczeƒ, a
lakierowanie proszkowe nadaje
wszystkim powierzchniom antykoro-
zyjnà ochron´.

sà przez ko∏a z´bate na mocny
∏aƒcuch po∏àczony z cz´Êcià
Êrodkowà maszyny. Nowa,
sztywna konstrukcja podwozia,
mocne, centralne jarzmo i ko∏a
z´bate dajà niespotykanie pewnà
kontrol´ nad maszynà. Sterowa-
nie ∏aƒcuchowe firmy Stiga zosta-
∏o opatentowane i przetestowa-
ne na przestrzeni ponad 15 lat.

Dwa cylindry
Trzy z szeÊciu modeli wyposa˝o-
ne sà w silniki dwucylindrowe.
Ciche, nie powodujàce drgaƒ i
mocne silniki dodatkowà pod-
kreÊlajà wysokà jakoÊç.

Wskaênik poziomu paliwa
PojemnoÊç zbiornika wynosi
dwanaÊcie litrów. Mimo to wia-
domo, ˝e paliwo "lubi" si´ koƒ-
czyç w najmniej dogodnych
momentach. Wskaênik poziomu
paliwa w kosiarce Stiga Park
umo˝liwia ∏atwe sprawdzenie, ile
go zosta∏o. No i nie musisz pono-
siç maski, ˝eby je uzupe∏niç.

Licznik godzin
Stiga Park wyposa˝ona jest w
licznik godzin, przypominajàcy
licznik kilometrów w samocho-
dzie. U∏atwi on terminowe prze-
prowadzenie przeglàdu i zwi´k-
szy wartoÊç maszyny na rynku
urzàdzeƒ u˝ywanych.

Umieszczone centralnie jarzmo radzi sobie
nawet z nierównà powierzchnià.

Wbudowany wskaênik poziomu paliwa w korku wlewu.

marnil
I need this text 5 lines shorter



Poniewa˝ wierzysz

w przysz∏oÊç

Kogo mo˝e interesowaç u˝ywa-
na kosiarka? To zale˝y. JeÊli to
Stiga Park, to mo˝emy zagwaran-
towaç, ˝e znajdzie si´ wiele takich
osób. U˝ywana kosiarka Stiga
Park szybko znajduje nowego
w∏aÊciciela, gotowego dobrze
zap∏aciç, zw∏aszcza, jeÊli by∏a
utrzymywana w dobrym stanie.

Dlatego w∏aÊnie op∏aca si´
dbaç o nowà kosiark´ Stiga Park.
Tym te˝ si´ zaj´liÊmy.

Regularne serwisowanie
Aby utrzymaç maszyn´ w nale˝y-
tym stanie, musisz pami´taç jej
regularnym czyszczeniu. Pami´taj,

˝eby czyÊciç platform´ koszàcà
po ka˝dym u˝yciu kosiarki, a ca∏à
maszyn´ na zakoƒczenie sezonu.

Pozosta∏e czynnoÊci serwiso-
we przeprowadza si´ wed∏ug
wskaênika godzin i ksià˝ki serwi-
sowej.

Serwis firmy Stiga
˚eby byç pewnym, ˝e serwiso-
wanie przebiega prawid∏owo,
nale˝y skontaktowaç si´ z lokal-
nym, autoryzowanym warsztatem
firmy Stiga. Maszyna zostanie
zabrana od Ciebie i odstawiona
jak nowa.

Zu˝yte cz´Êci i no˝e zostanà
wymienione, a elementy zabez-
pieczajàce wyregulowane. Oczy-
wiÊcie wszystko zrobià profesjo-
naliÊci o du˝ym doÊwiadczeniu.

Rozszerzona gwarancja!
Ksià˝ka serwisowa to dokument
zawierajàcy ca∏à histori´ maszy-
ny. Zapisuje si´ w niej informacj´
o ka˝dej wymianie cz´Êci. 

Dzi´ki temu wartoÊç maszy-
ny na rynku rzeczy u˝ywanych
wzrasta.

To jeszcze nie wszystko. JeÊli
warsztat firmy Stiga przeprowa-
dza∏ konserwacj´ maszyny i

wype∏nia∏ ksià˝k´ serwisowà,
Twoja nowa Stiga Park otrzymuje
automatycznie trzyletnià rozsze-
rzonà gwarancj´.



Poniewa˝ nie jesteÊ
taki, jak inni

Stiga Park jest dla tych, którzy pragnà mieç idealnà
kosiark´ jezdnà, która nadaje si´ zarówno do pracy w
przydomowym ogrodzie, jak i do zastosowaƒ profesjonal-
nych. Wybór odpowiedniego modelu uzale˝niony jest
wy∏àcznie od Twoich potrzeb.

Zakres modeli jest tak du˝y i ró˝norodny, ˝e na pewno
znajdziesz odpowiednià dla siebie maszyn´.

Niewa˝ne, co wybierzesz i tak wybór b´dzie trafny.
Otrzymasz maszyn´, która spe∏nia surowe normy w
zakresie wydajnoÊci i jakoÊci pracy.

Montowana z przodu platforma koszàca, która u∏atwia
dotarcie do trudno dost´pnych miejsc. Sterowanie prze-
gubowe zapewnia wygodne i precyzyjne manewrowanie.
Centralna pozycja kierowcy daje ∏atwy dost´p do wszyst-
kich urzàdzeƒ kontrolnych.

Kupujàc nowà kosiark´ Stiga Park wszystko to otrzy-
masz w wyposa˝eniu standardowym.

Park Pro 20 – ma wszystko.

Park Royal – wiele za Twoje pieniàdze. Teraz z
symbolem Swan. Ulga dla Twoich uszu, sàsiadów i
Êrodowiska.

Poniewa˝ chcesz mieç wolny 
wybór Nowa Park Pro Diesel

Park Pro Diesel jest dla tych, którzy cz´stokoszà traw´.
Spala o po∏ow´ mniej paliwa w porównaniu do maszyn z
silnikami benzynowymi i wymaga o po∏ow´ mniej czynno-
Êci serwisowych.  Dodatkowo, szacunkowy okres u˝ytko-
wania jest dwukrotnie d∏u˝szy. Innymi s∏owy szybko Ci si´
zwróci.

Silnik zosta∏ skonstruowany przy wspó∏pracy z nie-
mieckà firmà Hatz. Jest cichy, lekki i wytwarza minimalne
drgania. Przypomina silnik benzynowy.

Zastosowana technologia wysokopr´˝na umo˝liwia
równie˝ zmniejszenie zapotrzebowania na moc. Majàc do
dyspozycji jedynie 11 KM brutalnà si∏´, która z ∏atwoÊcià
dorównuje wi´kszym silnikom benzynowym.

OczywiÊcie nowa kosiarka Park Pro Diesel wspó∏pra-
cuje ze wszystkimi platformami koszàcymi i akcesoriami.

Nowy silnik diesel w maszynach firmy Stiga
otrzyma∏ znak CARB i jest w równym stop-
niu przyjazny dla Êrodowiska, co silniki ben-
zynowe. Dodatkowo, spala on do 2 litrów
paliwa na godzin´ mniej.

Stiga Park Pro Diesel jest równie prosta 
w obs∏udze, jak inne kosiarki Stiga Park. 
Nie trzeba jej rozgrzewaç. Wystarczy po 
prostu przekr´ciç kluczyk. Wspomaganie
kierownicy, blokada ró˝nicowa i auto-
matyczna hydrostatyczna skrzynia biegów 
stanowià wyposa˝enie standardowe. 
PodnoÊnik hydrauliczny umo˝liwia 
podnoszenie zamontowanych akcesoriów 
do pozycji transportowej.



SENATOR PRESIDENT ROYAL PRO 16 PRO 20 PRO DIESEL

SILNIK
Briggs & Stratton X X X X
Cylindry/moc w KM 1 cyl/12,5 1 cyl/12,5 2 cyl/14 2 cyl/16 2 cyl/20 1cyl/11
Typ silnika I/C I/C Honda Vanguard Vanguard Hatz Diesel

PALIWO
Zbiornik paliwa X X X X X X
Zintegrowany wskaênik poziomu paliwa X X X
Zewn´trzne dost´p do zbiornika X X X X X

SKRZYNIA BIEGÓW
Wbudowana skrzynia biegów 5+R X
Automatyczna, hydrostatyczna K46 K46 K62 K66 K66
Pod∏àczana blokada ró˝nicowa X X X
Ârednica osi 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"

PR¢DKOÂå
Maksymalna pr´dkoÊç jazdy (km/h) 9 10 10 11 12 12

STEROWANIE
Oryginalne sterowanie przegubowe X X X X X X
Wspomaganie kierownicy X X
Ga∏ka na kierownicy u∏atwiajàca skr´canie X X
Regulowana wysokoÊç kolumny kierownicy X X X X X
Sterowanie przegubowe (∏aƒcuch/linka) X X X
Sterowanie przegubowe (∏aƒcuch/∏aƒcuch) X X X

FOTEL
Wygodny fotel z wysokim oparciem X X X
Sk∏adane pod∏okietniki X X
Wygodny fotel  X X X
Regulacja fotela do d∏ugoÊci nóg X X X X X X
Fotel resorowany X X
Fotel o wygodnym resorowaniu X X X X
Fotel z otworami odprowadzajàcymi wod´ X X X X X X
Mo˝liwoÊç z∏o˝enia fotela, w celu ochrony 
przed deszczem X X X X X X

PODNOÂNIK
Sterowany no˝nie podnoÊnik akcesoriów X X X X
PodnoÊnik hydrauliczny X X

Dane techniczne

SENATOR PRESIDENT ROYAL PRO 16 PRO 20 PRO DIESEL

KO¸A
Opony 16" z bie˝nikiem Stiga X X X
Opony 17" z bie˝nikiem Stiga X X X
Podwójne ∏o˝yska kulkowe X X X

PANEL STEROWANIA 
Sterowanie Êwiat∏ami X X X X X
Ci´g∏o gazu X X X X X X
Dêwignia zmiany biegów X
Przy∏àczanie akcesoriów – mechaniczne X X X X
Przy∏àczanie akcesoriów – elektryczny 
MagStop X X
Elektryczna regulacja wysokoÊci koszenia A A A A
Licznik godzin X X X X X
Tempomat X X X X
Blokada ró˝nicowa X X X
Elektryczne sterowanie tylnymi grabiami X X
Okablowanie do sterowania tylnymi grabiami. X X X
Wy∏àcznik piaskarki/ wyjÊcie elektryczne 12V X X
Okablowanie wyjÊcia piaskarki X X X

REFLEKTOR
Reflektor X X X X X

PLATFORMA KOSZÑCA
Montowana z przodu platforma koszàca X X X X X X
WysokoÊç koszenia 30-80 mm X X X X X X
Mo˝na podnieÊç dla u∏atwienia czyszczenia X X X X X X
Mo˝liwoÊç podniesienia platformy koszàcej 
do wysokoÊci 107 cm X X
Platformy koszàce Stiga Park (pe∏na oferta) X X X

ÂRODOWISKO
Posiada etykiet´ Swan X Kat.
Superwydajny t∏umik firmy Stiga X X X X X X
Spe∏nia kalifornijskie normy ochrony 
Êrodowiska (CARB) X X X X X X
Silniki o zmniejszonym poziomie ha∏asu X X X X X X
Zabezpieczenie przed rdzà i lakierowanie 
proszkowe przeprowadzone za pomocà 
ekologicznych metod X X X X X X

SENATOR PRESIDENT ROYAL PRO 16 PRO 20 PRO DIESEL

BEZPIECZE¡STWO
Fotel z wy∏àcznikiem bezpieczeƒstwa, 
uruchamiany, gdy kierowca wstanie z fotela. X X X X X X
Hamulec no˝a X X X X X X
Tempomat, wy∏àczany peda∏em hamulca
oraz, gdy kierowca wstanie z fotela X X X X
Stacyjka z wyjmowanym kluczykiem zap∏onu X X X X X X
Blokada zap∏onu – ˝eby uruchomiç 
maszyn´ dêwignia biegów musi byç w 
pozycji neutralnej, a platforma koszàca 
musi byç wy∏àczona X X X X X X
Hamulec postojowy X X X X X X
Posiada znak CE X X X X X X
Sprawdzony i zatwierdzony przez SEMKO X X X X X X
Sprawdzony i zatwierdzony przez 
ANSI dla USA B B B B

GWARANCJA
10-letnia gwarancja na podwozie X X X X X X
3-letnia gwarancja rozszerzona X X X X X X

WYMIARY I MASA BEZ PLATFORMY
SzerokoÊç w cm 85 85 85 87 87 87
D∏ugoÊç 192 cm X X X X X X
WysokoÊç, fotel z
wysokim oparciem 124 cm X X X
WysokoÊç, fotel 117 cm X X X
Masa w kg bez platformy 189 191 198 200 202 229

D¸UGOÂå/SZEROKOÂå I MASA Z PLATFORMÑ
Multiclip 92:                  244/100 cm 237 239 242 248 252
Multiclip 107:                244/113 cm 245 247 250 256 258
Wyrzutnik boczny 110:  242/123 cm 233 235 247 244 246
Multiclip 121:                233/133 cm 242 244 251 253 255 282

A = Tylko razem z platformà koszàcà z elektrycznie regulowanà wysokoÊcià koszenia. 
B = W przypadku Stanów Zjednoczonych niektóre dane liczbowe ró˝nià si´ z powodu innych przepisów lokalnych.

Firma Stiga nieustannie ulepsza swoje produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w powy˝szych specyfikacjach na bie˝àco.



www.stiga.com
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WITAMY NA STRONIE
www.stiga.com

Gdzie mo˝esz znaleêç najbli˝szego przedstawiciela
firmy Stiga? Kto prowadzi autoryzowany warsztat
serwisowy firmy Stiga?

Odwiedê naszà witryn´ internetowà i znajdê
odpowiedzi na swoje pytania. Znajdziesz tam rów-
nie˝ dodatkowe informacje o produktach. 

Na stronie StigaBargains mo˝esz kupiç i sprze-
daç maszyny u˝ywane.




