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Roboty koszące

Robot koszący trawnik – to coś dla mnie!

Wykreśl koszenie trawnika ze swojej listy zadań. Od dzisiaj robot 

przejmuje Twoje obowiązki. Zaplanuj czas ze swoją rodziną, wyjedź 

na wakacje lub zrób coś, na co wcześniej po prostu nie miałeś 

czasu. Niezależnie od korzyści, płynących z braku konieczności 

wykonywania własnoręcznie pracy, roboty są ciche, bezpieczne 

i stanowią obecnie jedną z najbardziej przyjaznych środowisku 

alternatyw koszenia trawnika. Roboty koszące STIGA Autoclip to 

definicja nowoczesnej technologii stosowanej we współczesnym 

ogrodnictwie. Od teraz będziesz mógł podziwiać swój trawnik 

zawsze w idealnym stanie.

Autoclip
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Roboty koszące

Autoclip
Stiga Autoclip to maszyna z charakterem. Niewiarygodne, że tak 
mała rzecz może sama skosić cały trawnik. W rzeczywistości ten 
mały zestaw kryje w sobie cały szereg zaskakujących możliwości: 
czterozębny solidny nóż, akumulator o dużej pojemności, szeroki 
pakiet funkcji bezpieczeństwa i programowania. Mając to wszystko 
na uwadze, z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że jest to 
jedno z najbardziej inteligentnych rozwiązań w zakresie koszenia 
trawnika aktualnie dostępnych na rynku.

Tego potrzebujesz Ciesz się naturą, spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi, wyjedź na wakacje! Nowa generacja robotów Stiga Autoclip 
sama zaopiekuje się Twoim trawnikiem i zaskoczy Cię wynikami swojej pracy.
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Najlepsze akumulatory litowo-jonowe
Długi czas koszenia i żywotność.
Oczywistą przyczyną, dla której Autoclip 
wykorzystuje baterie litowo-jonowe jest ich 2 
do 3 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze 
standardowymi odpowiednikami Ni-Cd oraz Ni-Mh. 
Akumulatory litowo-jonowe są mniejsze, lżejsze 
a czas ich rozładunku jest bardzo długi – tylko 5% 
w skali miesiąca. Dodatkowo, akumulatory te są 
również w stanie w optymalny sposób rozdzielać 
energię w kierunku funkcji trakcyjnych i koszących.

Doskonałe ostrza
Nierdzewna, wytrzymała stal 
zapewniająca trwałość ostrza
Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej jest niezwykle 
wytrzymałe i wymaga minimalnej konserwacji. 
W rzeczywistości, w przeciwieństwie do innych 
robotów, miną lata zanim w ogóle będą musieli 
Państwo pomyśleć o jego wymianie. Ze względu 
na płaski kształt, ostrze można naostrzyć i używać 
obustronnie. Ponadto, dzięki dostatecznej długości, 
ostrze Autoclip zamienia trawę w drobną ściółkę o 
wiele szybciej niż pozostałe roboty – zmniejszając 
tym samym zużycie energii i zapewniając 
oszczędność czasu.

Szybka instalacja
Instalacja tak szybka jak pojedyncze 
skoszenie trawy.
Pierwsze kroki z Autoclip są proste. W 
rzeczywistości, przygotowanie Autoclip do pracy 
zajmuje tyle samo co pojedyncze skoszenie trawy. 
Należy rozpocząć od umieszczenia stacji ładującej 
w pobliżu gniazda elektrycznego. Następnie, należy 
rozwinąć przewód ograniczający wokół granic 
Państwa ogrodu (otaczając obiekty, które mają 
być pominięte przez Autoclip) i przymocować go 
do ziemi. Na koniec, należy podłączyć dwa końce 
przewodu do stacji ładującej, zaprogramować 
cykle pracy – i gotowe.

Automatyczne koszenie
Autonomiczna praca
Praca wykonywana przez Autoclip jest w 
pełni autonomiczna. Kiedy akumulator jest 
na wyczerpaniu, robot samodzielnie powraca 
do stacji ładującej, podążając za przewodem 
ograniczającym lub odbijając się w jego pobliżu.

Inteligentny ruch i koszenie
Idealnie skoszona trawa
Roboty Autoclip wykorzystują metodę koszenia 
losowego z adaptacyjnym algorytmem ruchu. 
Mogą nam Państwo wierzyć na słowo, gdy 

mówimy, że on wie co robi. Jeśli robot rozpozna 
wysoką i grubą trawę, automatycznie uruchamia 
inteligentny ruch spiralny w celu skoszenia takiego 
obszaru. Uruchomiona zostaje również funkcja 
modulacji prędkości noża, dostosowująca obroty 
do warunków koszenia. Niektóre z modeli robotów 
rozpoznają obszary, które zostały już skoszone lub 
nie  wymagają koszenia, co pozwala na bardziej 
efektywne wykorzystanie urządzenia.

Obowiązkowa niezawodność
Czujniki bezpieczeństwa i urządzenia 
nawigacyjne
Niezależnie od przyczyny, dla której robot 
jest podnoszony z ziemi lub w przypadku 
jego przypadkowego przewrócenia się, jego 
ostrza zostaną zatrzymane. Dla zapewnienia 
dodatkowego bezpieczeństwa, robota można 
zatrzymać przez zwykłe naciśnięcie przycisku. 
Ruchy robota sterowane są przez zaawansowane 
urządzenia nawigacyjne, które kontrolują 
prędkość silnika, stopień uniesienia oraz kierunek, 
zapewniając doskonałe rezultaty.

Do zastosowania na wszystkich terenach
Autoclip radzi sobie ze wziesieniami do 45%
Autoclip obsługuje do 4 różnych stref koszenia – 
co pozwala na koszenie nawet kilku odrębnych 
trawników. Dodatkowo, jego koła zapewniają 
doskonałą przyczepność, dzięki której Autoclip jest 
w stanie pokonać większe wzniesienia, aż do 45%.

Chroniony kodem PIN
Zabezpieczenie przed kradzieżą lub 
nieupoważnionym użyciem
Blokada kodu PIN zabezpiecza Autoclip przed 
kradzieżą i nieupoważnionym użyciem.  Do 
uruchomienia robota i uzyskania dostępu do trybu 
programowania wystarczy wpisać swój 4-cyfrowy 
kod. Opcjonalnym wyposażeniem jest alarm 
dźwiękowy.

Zupełnie odmienny sposób koszenia trawy
Spełnia swoje zadanie. Nawet lepiej niż ty! Oto dlaczego.

Roboty koszące
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Wytycz granice ogrodu i zacznij cieszyć się 
pięknem skoszonego trawnika!

Roboty koszące

Jaki jest plan i powierzchnia ogrodu? Jest to pierwsze pytanie, jakie zada Tobie nasz sprzedawca.  
Aby wyeliminować zgadywanie, sugerujemy aby sporządzić prosty plan ogrodu (łącznie 
z przeszkodami i wymiarami), a następnie zgłosić się z nim do naszego punktu sprzedaży, gdzie 
wykwalifikowani doradcy z przyjemnością i bezpłatnie dobiorą właściwy model robota oraz 
udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Jak to działa?
Roboty Stiga Autoclip zaprojektowano z myślą 
o w pełni bezobsługowym koszeniu Twojego 
trawnika. Urządzenie dostarczane jest wraz 
ze stacją ładującą, przewodem granicznym oraz 
kotwami do mocowania przewodu. Umieszczony 
w trawie przewód graniczny wytycza obszar 
koszenia, a także wygradza ewentualne przeszkody 
stałe znajdujące się na trawniku. Unikalny system 
koszenia sprawi, że Twój trawnik będzie piękny jak 
nigdy dotąd – koszenie może odbywać się zarówno 
w dzień jak i w nocy. Skoszona trawa jest ścinana 
z niemal chirurgiczną precyzją, a następnie silnie 
rozdrabniana na małe cząstki będące naturalnym 
nawozem dla trawnika. Po skończonej pracy robot 
wraca automatycznie do stacji ładującej.

Instalacja Stiga Autoclip
Instalacja robotów koszących Autoclip jest całkiem 
łatwym procesem. Wystarczy odpowiednio 
umieścić stację dokującą, a następnie otoczyć 
koszony obszar przewodem granicznym, mocując 
go za pomocą specjalnych kotew dostarczonym 
wraz z robotem. Nie są przy tym wymagane 
żadne specjalne umiejętności, ale dla wygody, 
lub gdy Twój ogród jest zbyt skomplikowany, nasi 
instalatorzy z przyjemnością wykonają instalację.

Jeżeli wykonujesz coroczną skaryfikację lub 
aerację trawnika, instalacja przewodu granicznego 
może być zagłębiona w gruncie nawet do 7 cm. 
Zabezpiecza to w znacznym stopniu instalację 
przed jej przypadkowym uszkodzeniem. 
Zagłębienie przewodu granicznego w gruncie 
wykonywane jest przez naszych instalatorów 
za pomocą specjalnej maszyny, która w sposób 
niemal bezinwazyjny otoczy przewodem cały Twój 
ogród.

Przewód graniczny
Przetestowany system transmisji sygnału 
gwarantuje całkowite bezpieczeństwo. Jeżeli 
przewód zostanie przerwany, sygnał przestanie 
być emitowany, a robot Autoclip zostanie 
automatycznie wyłączony.

Twój dealer zapozna Cię 
z procesem konfiguracji 
urządzenia.
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Roboty koszące

Autoclip 125
Autoclip 127

Odpowiednie dla trawników 
o powierzchni do 1 200m2, 
podzielonych na maksymalnie 
trzy oddzielne strefy koszenia.

Automatyczne ładowanie

Nowoczesny design  
i stylistyka

Samooczyszczające koła ze 
specjalną konstrukcją bieżnika

Uchwyt do podnoszenia

AUTOClIP 125 AUTOClIP 127
ZASIlANIE 
Maks. powierzchnia trawnika 600 m2 1200 m2

Silnik szczotkowy szczotkowy
Akumulator 25,2 V 25,2 V
Typ akumulatora Li-on Li-on
Ilość akumulatorów 1 2
Pojemność baterii 2,3 Ah 2x 2,3 Ah
Czas pracy (+/- 20%) 40 min. 1h 30min.
Czas ładowania 1h 15min. 2h
Ładowarka 29,3V – 2,3A 29,3V – 2,3A
SYSTEM KOSZENIA 
Rodzaj noża tarcza 4-zębna 

dwustronna
tarcza 4-zębna 
dwustronna

Ilość noży 1 1
Szerokość koszenia 250 mm 250 mm
Wysokość koszenia 25-65 mm 25-65 mm

Szybkość ostrzy modulowana,  
3300-3600 min-1

modulowana,  
3300-3600 min-1

System koszenia losowy losowy
Szybkość koszenia 30 m/min 30 m/min
Inteligentne koszenie spiralne spiralne
Wykrywanie skoszonego 
obszaru nie nie

System powrotu do bazy

za przewodem  
/ z inteligentnym 
zmiennym pomiarem 
odległości

za przewodem  
/ z inteligentnym 
zmiennym pomiarem 
odległości

Czujniki deszczu tak tak
Maksymalne sugerowane 
nachylenie 35% 35%

Maksymalne nachylenie 45% 45%
Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie granicznym 20% 20%

Obsługiwane strefy koszenia 3 3
Średnica kół 270 mm 270 mm
NAWIGACJA 
Funkcja Bluetooth opcja opcja
Enkoder tak tak
Żyroskop tak tak
Kompas nie nie
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I INSTAlACJA 
Przewód ograniczający 100 m 100 m
Szpilki mocujące 100 szt. 100 szt.
Stacja automatycznego 
ładowania tak tak

Osłona bazy nie dotyczy nie dotyczy
BEZPIECZEŃSTWO 
Czujnik wykrywania przeszkód w kołach w kołach
Czujnik uniesienia tak tak
Czujnik przechyłu tak tak
Wyłącznik bezpieczeństwa tak tak
Czas zatrzymania noża ok. 2 s ok. 2 s
Kod zabezpieczający PIN tak tak
Poziom hałasu 65-72 dB(A) 65-72 dB(A)
WYMIARY 
Waga z baterią 12,2 kg 12,6 kg
dł. x szer. x wys. 593 x 439 x 298 mm 593 x 439 x 298 mm
Waga całkowita 25,6 kg 26,1 kg
Wymiary opakowania 800 x 600 x 380 mm 800 x 600 x 380 mm
Numer artykułu 26-8143-11 26-8144-11
AKCESORIA 
Konsola Bluetooth opcja opcja
Zdalne sterowanie opcja (konsola BT) opcja (konsola BT)
Powiadomienie SMS (GSM-
GPRS) –   nie dotyczy nie dotyczy

Alarm dźwiękowy nie nie
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Roboty koszące

Autoclip 325
Autoclip 328S

Ogrody o powierzchni  
do 2200m2 podzielone  
na maksymalnie cztery strefy 
koszenia.

Nowoczesny design 
i stylistyka

Intuicyjny panel sterowania  
i czujnik deszczu

Automatyczne ładowanie

Samoczyszczące koła ze 
specjalna konstrukcją bieżnika

AUTOClIP 325 AUTOClIP 328S
ZASIlANIE 
Maks. powierzchnia trawnika 1600 m2 2200 m2

Silnik szczotkowy bezszczotkowy
Akumulator 25,2 V 25,2 V
Typ akumulatora Li-on Li-on
Ilość akumulatorów 1 1
Pojemność baterii 6,9 Ah 6,9 Ah
Czas pracy (+/- 20%) 2h 30min 3h
Czas ładowania 3h 3h
System ładowania automatyczny automatyczny
Ładowarka 29,3V – 5,0A 29,3V – 5,0A
SYSTEM KOSZENIA 
Rodzaj noża tarcza 4-zębna dwustronna tarcza 4-zębna dwustronna
Ilość noży 1 1
Szerokość koszenia 290 mm 290 mm
Wysokość koszenia 20-65 mm 20-65 mm

Szybkość ostrzy modulowana,  
3300-3600 min-1

modulowana,  
3300-3600 min-1

System koszenia losowy losowy
Szybkość koszenia 30 m/min 30 m/min
Inteligentne koszenie spiralne spiralne
Wykrywanie skoszonego 
obszaru nie tak

System powrotu do bazy
za przewodem /  
z inteligentnym zmiennym 
pomiarem odległości

za przewodem /  
z inteligentnym zmiennym 
pomiarem odległości

Czujniki deszczu tak tak
Maksymalne sugerowane 
nachylenie 35% 35%

Maksymalne nachylenie 45% 45%
Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie granicznym 20% 20%

Obsługiwane strefy koszenia 4 4
Średnica kół 270 mm 270 mm
NAWIGACJA 
Funkcja Bluetooth tak tak
Enkoder tak tak
Żyroskop tak tak
Kompas nie nie
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I INSTAlACJA 
Przewód ograniczający 100 m 150 m
Szpilki mocujące 100 szt. 200 szt.
Stacja automatycznego 
ładowania tak tak

Osłona bazy nie dotyczy nie dotyczy
BEZPIECZEŃSTWO 
Czujnik wykrywania przeszkód w kołach w kołach
Czujnik uniesienia tak tak
Czujnik przechyłu tak tak
Wyłącznik bezpieczeństwa tak tak
Czas zatrzymania noża ok. 2 s ok. 2 s
Kod zabezpieczający PIN tak tak
Poziom hałasu 65-72 dB(A) 65-72 dB(A)
WYMIARY 
Waga z baterią 12,9 kg 13,5 kg
dł. x szer. x wys. 593 x 439 x 298 mm 593 x 439 x 298 mm
Waga całkowita 27,1 kg 27,7 kg
Wymiary opakowania 800 x 600 x 380 mm 800 x 600 x 380 mm
Numer artykułu 26-8120-11 26-8119-11
AKCESORIA 
Konsola Bluetooth opcja opcja
Zdalne sterowanie opcja (konsola BT) opcja (konsola BT)
Powiadomienie SMS (GSM-
GPRS) nie dotyczy nie dotyczy

Alarm dźwiękowy nie dotyczy nie dotyczy
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Roboty koszące

Autoclip 520
Autoclip 523

Ogrody o powierzchni  
do 2600m2, podzielone  
na maksymalnie cztery  
strefy koszenia.

Osłona zewnętrzna  
z czujnikami zderzenia

Intuicyjny panel sterowania 
oraz uchwyt do podnoszenia

Nóż tnący o szerokości  
290 mm z osłoną

Automatyczne ładowanie 
/ stacja dokująca z osłoną 
zewnętrzną

AUTOClIP 520 AUTOClIP 523/525
ZASIlANIE 
Maks. powierzchnia trawnika 1900 m2 2600/3000 m2 *

Silnik szczotkowy szczotkowy
Akumulator 25,2 V 25,2 V
Typ akumulatora Li-on Li-on
Ilość akumulatorów 1 1/2*
Pojemność baterii 6,9 Ah 6,9 / 2x 6,9 Ah*
Czas pracy (+/- 20%) 3h 3h / 4h 30min*
Czas ładowania 3h 3h / 4h*
Ładowarka 29,3V – 5,0A 29,3V – 5,0A
SYSTEM KOSZENIA 
Rodzaj noża tarcza 4-zębna 

dwustronna tarcza 4-zębna dwustronna

Ilość noży 1 1
Szerokość koszenia 290 mm 290 mm
Wysokość koszenia 25-56 mm 25-56 mm

Szybkość strzy modulowana,  
3000-4000 min-1

modulowana,  
3000-4000 min-1

System koszenia losowy losowy
Szybkość koszenia 28 m/min 28 m/min
Inteligentne koszenie spiralne spiralne
Wykrywanie skoszonego 
obszaru nie nie

System powrotu do bazy za przewodem / oscylator za przewodem / oscylator
Czujniki deszczu tak tak
Maksymalne sugerowane 
nachylenie 35% 35%

Maksymalne nachylenie 45% 45%
Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie granicznym 20% 20%

Obsługiwane strefy koszenia 3 4
Średnica kół 224 mm 224 mm
NAWIGACJA 
Funkcja Bluetooth opcja opcja
Enkoder tak tak
Żyroskop opcja opcja     
Kompas nie nie
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I INSTAlACJA 
Przewód ograniczający 100 m 150 m
Szpilki mocujące 100 szt. 200 szt.
Stacja automatycznego 
ładowania tak tak

Osłona bazy tak tak
BEZPIECZEŃSTWO 
Czujnik wykrywania przeszkód w osłonie zewnętrznej w osłonie zewnętrznej
Czujnik uniesienia tak tak
Czujnik przechyłu tak tak
Wyłącznik bezpieczeństwa tak tak
Czas zatrzymania noża ok. 2 s ok. 2 s
Kod zabezpieczający PIN tak tak
Poziom hałasu 65-75 dB(A) 65-75 dB(A)
WYMIARY 
Waga z baterią 12,0 kg 12,0 kg / 16,9 kg*
dł. x szer. x wys. 610 x 410 x 265 mm 610 x 410 x 265 mm
Waga całkowita 29,6 kg 29,6 kg / 37,5 kg*
Wymiary opakowania 800 x 710 x 440 mm 800 x 710 x 440 mm
Numer artykułu 26-8124-11 26-8123-11 / 26-8125-11*
AKCESORIA 
Konsola Bluetooth opcja opcja

Zdalne sterowanie opcja (konsola BT  
lub pilot RF)

opcja (konsola BT  
lub pilot RF)

Powiadomienie SMS (GSM-
GPRS) nie dotyczy nie dotyczy

Alarm dźwiękowy opcja opcja

* Dotyczy modelu Autoclip 525
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Roboty koszące

Autoclip 527
Autoclip 527 S

Ogrody o powierzchni  
do 3 500m2, podzielone  
na maksymalnie cztery  
strefy koszenia.

Intuicyjny panel sterowania  
oraz uchwyt do podnoszenia

Nóż tnący o szerokości 290mm  
z osłoną

Specjalny bieżnik kół o 
zwiększonej przyczepności

AUTOClIP 527 AUTOClIP 527 S
ZASIlANIE 
Maks. powierzchnia trawnika 3000 m2 3500 m2

Silnik szczotkowy bezszczotkowy
Akumulator 25,2 V 25,2 V
Typ akumulatora Li-on Li-on
Ilość akumulatorów 2 2
Pojemność baterii 2x 6,9 Ah 2x 6,9 Ah
Czas pracy (+/- 20%) 4h 30min. 6h
Czas ładowania 4h 4h 30min.
Ładowarka 29,3V – 5,0A 29,3V – 5,0A
SYSTEM KOSZENIA 
Rodzaj noża tarcza 4-zębna 

dwustronna
tarcza 4-zębna 
dwustronna

Ilość noży 1 1
Szerokość koszenia 290 mm 290 mm
Wysokość koszenia 20-45 mm 20-45 mm

Szybkość ostrzy modulowana,  
3000-4000 min-1

modulowana,  
3000-4000 min-1

System koszenia losowy losowy
Szybkość koszenia 28 m/min 30 m/min
Inteligentne koszenie spiralne spiralne
Wykrywanie skoszonego 
obszaru tak tak

System powrotu do bazy za przewodem / oscylator za przewodem / oscylator
Czujniki deszczu tak tak
Maksymalne sugerowane 
nachylenie 35% 35%

Maksymalne nachylenie 45% 45%
Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie granicznym 20% 20%

Obsługiwane strefy koszenia 4 4
Średnica kół 224 mm 224 mm
NAWIGACJA 
Funkcja Bluetooth tak tak
Enkoder tak tak
Żyroskop tak tak
Kompas nie opcja
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I INSTAlACJA 
Przewód ograniczający 150 m 150 m
Szpilki mocujące 200 szt. 200 szt.
Stacja automatycznego 
ładowania tak tak

Osłona bazy tak tak
BEZPIECZEŃSTWO 
Czujnik wykrywania przeszkód w osłonie zewnętrznej w osłonie zewnętrznej
Czujnik uniesienia tak tak
Czujnik przechyłu tak tak
Wyłącznik bezpieczeństwa tak tak
Czas zatrzymania noża ok. 2 s ok. 2 s
Kod zabezpieczający PIN tak tak
Poziom hałasu 65-75 dB(A) 65-75 dB(A)
WYMIARY 
Waga z baterią 16,9 kg 17,0 kg
dł. x szer. x wys. 630 x 500 x 290 mm 630 x 500 x 290 mm
Waga całkowita 37,5 kg 37,5 kg
Wymiary opakowania 890 x 710 x 440 mm 890 x 710 x 440 mm
Numer artykułu 26-8125-12 26-8126-12
AKCESORIA 
Konsola Bluetooth opcja opcja
Zdalne sterowanie opcja (konsola BT) opcja (konsola BT)
Powiadomienie SMS (GSM-
GPRS) nie dotyczy nie dotyczy

Alarm dźwiękowy opcja opcja

Nowoczesny design  
i stylistyka
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Roboty koszące

AUTOClIP 720 S AUTOClIP 920 S
ZASIlANIE 
Maks. powierzchnia trawnika 4000/6000 m2 10000 m2

Silnik bezszczotkowy bezszczotkowy
Akumulator 25,2 V 25,2 V
Typ akumulatora Li-on Li-on
Ilość akumulatorów 1 2
Pojemność baterii 13,8 Ah 2x 13,8 Ah
Czas pracy (+/- 20%) 5/10 h* 6h
Czas ładowania 4h 30 min/10 h* 5h
System ładowania automatyczny automatyczny
Ładowarka 29,3V – 5,0A / 29,3v – 10A 29,3V – 10,0A
SYSTEM KOSZENIA 
Rodzaj noża tarcza 4-zębna 

dwustronna
tarcza 4-zębna 
dwustronna

Ilość noży 1 3
Szerokość koszenia 360 mm 840 mm
Wysokość koszenia 24-64 mm 25-85 mm

Szybkość ostrzy modulowana,  
3000-4000 min-1

modulowana,  
3000-4000 min-1

System koszenia losowy losowy
Szybkość koszenia 30 m/min 30 m/min
Inteligentne koszenie spiralne spiralne
Wykrywanie skoszonego 
obszaru tak tak

System powrotu do bazy za przewodem / oscylator

za przewodem  
/ z inteligentnym 
zmiennym pomiarem 
odległości

Czujniki deszczu tak tak
Maksymalne sugerowane 
nachylenie 35% 35%

Maksymalne nachylenie 45% 45%
Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie granicznym 20% 20%

Obsługiwane strefy koszenia 4 4
Średnica kół 260 mm 300 mm
NAWIGACJA 
Funkcja Bluetooth tak tak
Enkoder tak tak
Żyroskop tak nie dotyczy
Kompas opcja tak
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I INSTAlACJA 
Przewód ograniczający 200 m –
Szpilki mocujące 200 szt. –
Stacja automatycznego 
ładowania tak tak

Osłona bazy nie dotyczy nie dotyczy
BEZPIECZEŃSTWO 
Czujnik wykrywania przeszkód w osłonie zewnętrznej w osłonie zewnętrznej
Czujnik uniesienia tak tak
Czujnik przechyłu tak tak
Wyłącznik bezpieczeństwa tak tak
Czas zatrzymania noża ok. 2 s ok. 2 s
Kod zabezpieczający PIN tak tak
Poziom hałasu 65-80 dB(A) 65-80 dB(A)
WYMIARY 
Waga z baterią 18,4 kg 45,0 kg
dł. x szer. x wys. 670 x 488 x 294 mm 1200 x 920 x 370 mm
Waga całkowita 40,7 kg 120,0 kg
Wymiary opakowania 910 x 800 x 390 mm 1470 x 1150 x 750 mm
Numer artykułu 26-8128-01 26-8130-11
AKCESORIA 
Konsola Bluetooth opcja tak
Zdalne sterowanie opcja (konsola BT) tak (konsola BT)
Powiadomienie SMS (GSM-
GPRS) opcja tak

Alarm dźwiękowy opcja opcja

Autoclip 720 S

Autoclip 920 S

Półprofesjonalny robot dla 
użytkowników komercyjnych 
i włascicieli dużych ogrodów, 
pozwalający na koszenie 
trawników do 6000m2  
w czterech odrębnych 
obszarach.

Profesjonalny robot koszący 
do trawników o powierzchni 
do 10 000m2, pozwalający na 
koszenie w czterech odrębnych 
obszarach.

* dotyczy modelu z wyposażeniem opcjonalnym

Intuicyjny panel sterowania  
oraz uchwyt do podnoszenia

Osłona zewnętrzna z 
elektronicznymi czujnikami 
zderzenia

3 noże zapewniające szerokość 
koszenia wynoszącą 840mm

Obudowa z włókna węglowego  
z czujnikami zderzenia
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Miejsce do sporządzenia planu Twojego ogrodu.
Zaznacz orientacyjne wymiary oraz przeszkody (np. drzewa, krzaki, wybrukowane ścieżki, płoty lub rabatki z kwiatami) i przedstaw plan 
swojemu dealerowi. Wtedy będziemy w stanie doradzić Ci odpowiednią instalację dla Twojego ogrodu.

Gwarancja
Każdy autoryzowany dealer Stiga posiada 
niezbędne doświadczenie, zdobyte podczas 
specjalnych szkoleń w naszej fabryce do 
konfigurowania i serwisowania wszystkich modeli. 
Nasi autoryzowani dealerzy zapewniają również 
części zamienne oraz wszelkie usługi serwisowe. 
Udzielana przez nas gwarancja będzie ważna 
pod warunkiem, że produkt Stiga został zakupiony 
u autoryzowanego dealera Stiga. 

Szczegółowe warunki gwarancji zawiera karta 
gwarancyjna.

Regularna konserwacja zwiększa 
wydajność urządzenia
Każdy robot Autoclip jest produktem 
wykorzystującym najnowsze technologie, 
przyjaznym dla środowiska, nie emitującym 
zanieczyszczeń i zapewniającym użytkownikowi 
więcej wolnego czasu. Aby utrzymać te 
standardy jakości zawsze na wysokim 
poziomie, maszyna wymaga regularnej 
konserwacji. Oprócz przeprowadzania czynności 
serwisowych określonych w instrukcji obsługi, 
Twój dealer przeprowadzi również aktualizację 
oprogramowania, abyś mógł zawsze korzystać z 
najnowszej technologii.

Instalacja i konserwacja.
Aby użytkować robota w możliwie największym zakresie zalecamy, aby proces instalacji 
i konserwacji przeprowadzał dealer urządzenia. Nasz zespół serwisowy z przyjemnością rozwiąże 
wszelkie niejasności i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

1m
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Uwaga! Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem. Firma STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli i parametrów 
technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. * Szczegóły warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.

GGP Polska sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

Partner handlowy:

Zapraszamy na 
naszą stronę 
internetową:
www.stiga.pl

www.stiga.pl

Odwiedź nas 
na Facebooku!

Kup także
on-line

www.stiga.pl


