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Před vlastním výběrem vhodné zimní 
techniky je třeba zvážit velikost a členitost 
plochy, ze které budete sníh odklízet, 
a množství sněhu, který ve Vaší oblasti 
běžně padá. Sněhové frézy se podle 
konstrukce dělí na jednostupňové 
a dvoustupňové. Jednostupňové jsou 
vhodné zejména do městských oblastí 
s malým spadem sněhu, dvoustupňové 

se naopak hodí do oblastí s větší sněhovou 
zátěží. Pokud potřebujete důkladně zamést 
třeba chodníky od čerstvého sněhu, pak se 
Vám určitě budou hodit motorové kartáče. 

Pro další informace nebo praktické předvedení 
a vyzkoušení strojů prosím navštivte svého nejbližšího 
autorizovaného prodejce značky Stiga.

Sněhové 
frézy
Zbavte se rychle a pohodlně 
sněhové nadílky!

V tomto katalogu Vám představíme 
aktuální sortiment sněhových fréz, 
motorových kartáčů a další zimní 
techniky značky Stiga. Pomůžeme 
Vám vybrat vhodný typ sněhové frézy 
nebo jiné techniky pro Vaše potřeby. 
Všechny stroje Stiga jsou konstruované 
pro náročné severské podmínky. Jsou 
řešeny tak, aby přinášely maximum 
užitné hodnoty a současně i příjemný 
požitek z práce.

Všechny benzínové frézy Stiga jsou vybaveny výkonnými čtyřtaktními motory.
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Dokáže odhodit sníh 
až 6 m daleko
Jednostupňová bateriová fréza Stiga ST 700e je novinkou ve 48V bateriovém programu 
Stiga E-Power. Baterie jsou shodné s bateriemi používanými v travních sekačkách 
a ručních strojích. Fréza ST 700e vyniká nízkou hmotností a snadnou ovladatelností.
Sníh je odebírán rotujícím šnekem a okamžitě odhazován komínem, který jej usměrňuje 
na potřebné místo. Je vhodná zejména do obcí a měst pro odklízení čerstvého sněhu 
ze zahradních cest, vjezdů do garáží a chodníků. Díky sklopné rukojeti se Vám snadno 
vejde do zavazadlového prostoru auta a zabere málo místa při letním skladování.

ST 700eST 700e
Lehká bateriová fréza  
s jednoduchou obsluhou.

• bezkartáčový motor 48 V  
  s prodlouženou dobou práce a životností
• doporučené baterie jsou 4 Ah,  
  5 Ah nebo 7,5 Ah – nejsou součástí stroje
• pracovní záběr je 50 cm
• pracovní výška je 30 cm
• záběr šneku je 20 cm
• odhoz sněhu 1–6 m (v závislosti  
  na vlhkosti a struktuře sněhu)
•  otočný výhozový komín v rozmezí 180°
•  přední LED světlo
•  hmotnost je 14,5 kg
• katalogové číslo: 2S1500101/ST1

Jednostupňová fréza – bateriová

NOVINKA



Snadno zvládnou středně 
velkou sněhovou zátěž
Dvoustupňové frézy této kategorie jsou určené do oblastí se středně velkým spadem 
sněhu. Liší se výkonem motoru, pracovním záběrem a dalšími parametry. Jejich princip 
spočívá v tom, že vrstva sněhu je nejdříve odfrézována ocelovým šnekem do prostoru 
ventilátoru, odkud je potom výhozovým komínem usměrněna do požadovaného 
prostoru. Všechny jsou vybaveny čtyřtaktními motory. 
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ST 4262 PST 4262 P
Dobře vybavený dvoustupňový model s pojezdem 
vpřed i vzad do příměstských oblastí.

• motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
• elektrický startér
• pracovní záběr 62 cm
• 6 rychlostí vpřed a 2 vzad
• ozubený ocelový šnek
•  pneumatiky 14“ se speciálním záběrovým vzorkem
• dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel) 
• vyhřívané rukojeti
• katalogové číslo: 18-2841-31

Dvoustupňové frézy

ST 5262 PST 5262 P 
Ideální model do horských a podhorských měst. 

• motor Stiga WS 250; 252 ccm; 5,2 kW
• elektrický startér
• pracovní záběr 62 cm
• 6 rychlostí vpřed a 2 vzad
• ozubený ocelový šnek
•  pneumatiky 14“ se speciálním záběrovým vzorkem
• dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel) 
• hmotnost cca 95 kg 
• vyhřívané rukojeti
• katalogové číslo: 2S2624511/ST1

4
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ST 5266 PST 5266 P
Nová fréza s výkonným motorem  
pro větší sněhovou zátěž.

•  motor Stiga WS 300; 302 ccm; 6,2 kW
•  pracovní záběr 66 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
•  elektrický startér
•  ocelový šnek s pilovými zuby
•  dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel)
•  dvojité přední LED světlo
•  vyhřívané rukojeti
•  pohon přes frikční disky se systémem  

Easy Turn pro snadné zatáčení
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně  

umístěné na rukojeti
• hmotnost cca 100 kg
•  katalogové číslo: 2S2664611/ST1

Pohodlné ovládání 
Všechny ovládací páčky jsou 
ergonomicky umístěny 
na panelu.

Dvojité kluzáky 
Dvojité kluzáky z HDPE a oceli 
jsou otočné.

Ochranná plachta
Je stejná pro všechny modely  
fréz. Chrání před sněhem, deštěm  
a prachem. Lze dokoupit jako doplněk, 
objednací číslo: 18-1936-61.

Elektrický startér
Stačí zmáčknout tlačítko 
a motor naskočí.

ST 5266 P TRACST 5266 P TRAC 
Osvědčená pásová fréza s novým  
výkonným motorem.

• motor Stiga WS 300; 302 ccm; 6,2 kW
•  pracovní záběr 66 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
•  elektrický startér
•  ocelový šnek s pilovými zuby
•  dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel)
•  dvojité přední LED světlo
•  vyhřívané rukojeti
•  pohon přes frikční disky se systémem  

Easy Turn pro snadné zatáčení
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně  

umístěné na rukojeti
• hmotnost cca 110 kg
•  katalogové číslo: 2S2666611/ST1



Pro velkou sněhovou zátěž

Elektricky nastavitelný 
výhozový komínek
Dokáže odhodit sníh 
až do vzdálenosti 15 m 
ve směru, který si 
nastavíte tlačítkem.
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Unikátní 
dvoupákové řízení
Umožňuje snadné 
manévrování 
a otáčení stroje.

Elektricky 
vyhřívané rukojeti
Zpříjemní Vám 
obsluhu frézy při delší 
práci nebo velkém 
mrazu.

LED světla
Dvojité přední LED 
světlo umožňuje 
využít frézu 
i v šeru a potmě.

Kluzáky z HDPE
Široké kluzáky 
z tvrdého plastu 
ochrání před poškrá-
báním zámkovou 
dlažbu, okrasné 
dlaždice i všechny 
ostatní povrchy.

ST 6272 P TRAC ST 6272 P TRAC 
Nová výkonná pásová fréza.

•  motor Stiga WS 380; 375 ccm; 7,8 kW
• pracovní záběr 72 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• elektrický startér
• ocelový šnek s pilovými zuby
• dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel)
• dvojité přední LED světlo
• vyhřívané rukojeti
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěny na rukojeti
•  hmotnost cca 120 kg
• katalogové číslo: 2S2726611/ST1

ST 7276 PH ST 7276 PH 
Nejvýkonnější model řady  
s hydrostatickým pohonem.

•  motor Stiga WS 420; 420 ccm; 9,0 kW; el. startér
•  pracovní záběr 76 cm
• hydrostatická převodovka Hydrogear SST
•  dvoupákové řízení pro snadné zatáčení
•  ocelový šnek s pilovými zuby
•  velká kola 16“ se speciálním záběrovým vzorkem Snow Hog
•  dvojité otočné kluzáky (HDPE + ocel)
•  dvojité přední LED světlo
•  vyhřívané rukojeti
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěny na panelu
•  hmotnost cca 140 kg
•  katalogové číslo: 2S2767711/ST1
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SWS 800 G SWS 800 G 
Motorový kartáč na chodníky, vjezdy, 
dvory a podobné plochy.

• motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
• pracovní záběr 80 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• bočně nastavitelný kartáč +/- 15 stupňů
• 14“ kola se vzorkem Snow Hog
• hmotnost 70 kg
• katalogové číslo: 219802532/S17

RADLICE PRO SWS 800 G/800 GE
Radlice pro SWS 800 G má pracovní šířku 80 cm a hmotnost 6 kg. 
Katalogové číslo: 290802030/16

SBĚRNÁ NÁDOBA PRO SWS 800 G/800 GE 
Sběrná nádoba pro SWS 800 G má záběr 80 cm 
a hmotnost 7 kg. Katalogové číslo: 290802020/16.

Motorové kartáče

Dokonale zamete povrch 
od sněhu i nečistot

SWS 800 GE SWS 800 GE 
Motorový kartáč na větší plochy  
s elektrickým startérem a LED  
předním světlem.

• motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
• elektrický startér
• pracovní záběr 80 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• bočně nastavitelný kartáč +/- 15 stupňů
• 14″ kola se vzorkem Snow Hog
• přední LED světla
• hmotnost 72 kg
• katalogové číslo: 219802532/ST1

NOVINKA
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Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.

Aktuální dění kolem Stigy sledujte na: 
facebook.com/stigazahrada

www.stiga.cz

... příslušenství PARK

Čelní kartáč 
pro úklid sněhu, listí 
a drobných nečistot

Sněhová radlice 
se záběrem 120 cm

Sněhové řetězy
pro 16 i 17“ kola

Sněhová fréza
se záběrem 90 cm, existuje  
i dvoustupňová varianta

Ridery s celoročním 
využitím – PARK
Stroje řady Park Pro mají výkonné dvouválcové motory, hydrostatické pohony všech 
čtyř kol a kloubové středové řízení. Díky širokému sortimentu přídavných zařízení 
je lze využívat celoročně. Dokážou sekat trávu, sbírat listí, odklízet sníh, čistit plochy, 
sypat cesty, převážet materiál a mnoho dalších činností. Jsou určené pro práci 
na velkých zahradách, v areálech firem a institucí, na pozemcích obcí a měst, 
ve školách, sportovištích a jiných plochách.

youtube.com/stigatube

Sypač písku 
má záběr 100 cm


