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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 vyzametat 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 starostí se sněhovou 
nadílkou!

V tomto katalogu Vám představíme 
aktuální sortiment sněhových fréz, 
motorových kartáčů a další zimní 
techniky značky Stiga. Pomůžeme 
Vám vybrat správný 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 příjemný 
požitek z práce.

Všechny frézy Stiga jsou vybaveny výkonnými čtyřtaktními motory.
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Dokáže odhodit sníh 
až 6 m daleko
Jednostupňová fréza Snow Hunter vyniká nízkou hmotností a snadnou ovladatelností. 
Sníh je odebírán rotujícím šnekem a okamžitě odhazován komínem, který jej usměrňuje 
na potřebné místo. Šnek sám zajišťuje svým otáčením pohyb frézy. Gumové okraje 
šneku umožňují vyčištění od sněhu až na asfaltový nebo jiný povrch. 
Je vhodná zejména do obcí a měst pro odklízení 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.

Snow HunterSnow Hunter
Nejmenší a nejlehčí sněhová fréza 
s jednoduchou obsluhou.

• motor GGP SM 50, 87 ccm
• pracovní záběr je 51 cm
• pracovní výška je 32 cm
• hmotnost je 27 kg
• odhoz sněhu 1– 6 m
• průměr šneku je 24 cm
•  odhoz sněhu 1 – 6 m 

(v závislosti na vlhkosti a struktuře sněhu)
• katalogové číslo: 18-2860-31

Cena vč. DPH

8 990 Kč

Hřídel šneku 
je uložena 
v trvanlivých 
ložiskách. 
Gumový okraj 
dokonale 
vyčistí plochu.

Sklopná 
rukojeť 
usnadňuje 
převoz stroje 
a letní 
skladování.

Jednostupňové frézy
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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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Cena vč. DPH

17 990 Kč

Cena vč. DPH

12 990 Kč

Snow Patrol/ST 3255 PSnow Patrol/ST 3255 P
Základní dvoustupňový model 
s pojezdem vpřed i vzad.

• motor GGP SM 65, OHV, 182 ccm
• pracovní záběr 55 cm
• 4 rychlosti vpřed, 2 vzad
• ozubený ocelový šnek
•  pneumatiky 12“ se speciálním záběrovým vzorkem
• hmotnost 68 kg
• katalogové číslo: 18-2859-31

Snow Crystal/ST 3262 PSnow Crystal/ST 3262 P
Spolehlivý, dobře vybavený model 
pro příměstské oblasti.

• motor GGP SM 70, OHV, 212 ccm
• pracovní záběr 62 cm
• elektrický startér
• 5 rychlostí vpřed, 2 vzad
• ozubený ocelový šnek
•  pneumatiky 15” se speciálním záběrovým vzorkem
• hmotnost 82 kg
• katalogové číslo: 18-2804-32

Dvoustupňové frézy



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

Ozubený šnek
Dobře nabírá 
i ztvrdlý 
a utužený 
sníh.

Elektrický startér
Stačí zmáčknout 
tlačítko a motor 
naskočí.
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Cena vč. DPH

29 990 Kč

Snow FoxSnow Fox
Vyzkoušený model, ideální do horských 
a podhorských měst.

•  motor Briggs & Stratton 800 Snow Series,  
OHV, 205 ccm

• pracovní záběr 61 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• elektrický startér
•  pneumatiky se speciálním  

záběrovým vzorkem
• ozubený ocelový šnek
• hmotnost 78 kg
• katalogové číslo: 18-2869-32

Cena vč. DPH

24 990 Kč

ST 5266 PBST 5266 PB
Nová fréza s výkonným motorem  
pro větší sněhovou zátěž.

•  motor Briggs & Stratton 1150 Snow Series,  
OHV, 249 ccm

•  pracovní záběr 66 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
•  elektrický startér
•  ocelový šnek s pilovými zuby
•  kluzáky z HDPE
•  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 100 kg
•  katalogové číslo: 18-2873-31

NOVINKA



Elektricky nastavitelný 
výhozový komínek
Dokáže odhodit sníh 
až do vzdálenosti 12 m 
ve směru, který si 
nastavíte tlačítkem.

Pro velkou sněhovou zátěž
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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 
poškrábáním zámko-
vou dlažbu, okrasné 
dlaždice i všechny 
ostatní povrchy.

Cena vč. DPH

34 990 Kč

ST 5266 PB TRACST 5266 PB TRAC
Pásová fréza s výkonným motorem.

•  motor Briggs & Stratton 1150 Snow Series, OHV, 249 ccm
• pracovní záběr 66 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• elektrický startér
• ocelový šnek s pilovými zuby
• kluzáky z HDPE
• dvojité přední LED světlo
• vyhřívané rukojeti
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěny na rukojeti
•  hmotnost 110 kg
• katalogové číslo: 18-2872-12

ST 6276 PB ST 6276 PB 
Nejvýkonnější model řady vhodný 
do oblastí s velkým spadem.

•  motor Briggs & Stratton 1650 Snow Series, OHV, 420 ccm
•  pracovní záběr 76 cm
•  6 rychlostí vpřed, 2 vzad
•  elektrický startér
•  ocelový šnek s pilovými zuby
•  velká kola 16“ se speciálním záběrovým vzorkem Snow Hog
•  kluzáky z HDPE
•  dvojité přední LED světlo
•  vyhřívané rukojeti
•  dvoupákové řízení pro snadné zatáčení
•  všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěné na rukojeti
•  hmotnost 134 kg
•  katalogové číslo: 2S2765621/S17

NOVINKA

Cena vč. DPH

44 990 Kč
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Cena vč. DPH

16 990 Kč

Cena vč. DPH

18 490 Kč

SWS 600 G SWS 600 G 
Motorový kartáč pro domácí použití  
u rodinných domů.

• motor GGP, 212 ccm, výkon 4,4 kW
• pracovní záběr 60 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• bočně nastavitelný kartáč +/- 15 stupňů
• 14“ kola se vzorkem Snow Hog
• hmotnost 65 kg
• katalogové číslo: 219602532/S17

SWS 800 G SWS 800 G 
Motorový kartáč na chodníky, vjezdy, 
dvory a podobné plochy.

• motor GGP, 212 ccm, výkon 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 600 G/SWS 800 G
Radlice pro SWS 600 G má pracovní šířku 60 cm a hmotnost 5 kg.
Katalogové číslo: 290602030/16
Radlice pro SWS 800 G má pracovní šířku 80 cm a hmotnost 6 kg. 
Katalogové číslo: 290802030/16

SBĚRNÁ NÁDOBA PRO SWS 600 G/SWS 800 G
Sběrná nádoba pro SWS 600 G má záběr 60 cm 
a hmotnost 6 kg. Katalogové číslo: 290602020/16.
Sběrná nádoba pro SWS 800 G má záběr 80 cm 
a hmotnost 7 kg. Katalogové číslo: 290802020/16.

Cena vč. DPH

2 490 Kč

Cena vč. DPH

2 490 Kč

Motorové kartáče

Dokonale očistí povrch 
od sněhu i nečistot



Váš partner:

© 2017 Stiga s.r.o.
Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.

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

www.stiga.cz

Ceny od vč. DPH

179 990 Kč

... příslušenství PARK

Čelní kartáč 
pro úklid sněhu, listí 
a drobných nečistot

39 990 Kč s DPH

Sypač písku 
má záběr 100 cm

39 990 Kč s DPH

Sněhová radlice 
se záběrem 120 cm

11 990 Kč s DPH

Sněhové řetězy
pro 16 i 17“ kola

2 950 Kč s DPH

Sněhová fréza
se záběrem 90 cm, existuje  
i dvoustupňová varianta

39 990 Kč s DPH

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 My Stiga Garden Shed


