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Roboty 
koszące 
STIGA
Roboty przyszłościNatura ewoluuje. 

My ją pielęgnujemy. 

Roboty autonomiczne STIGA 
reprezentują ogrodnictwo najnowszej 
generacji. Pielęgnacja trawników 
nigdy nie była bardziej innowacyjna.
Niezawodny
Opatentowane i przetestowane 
przez inżynierów STIGA akumulatory 
ePower zapewniają niezawodną  
i wydajną pracę. Nawet po 1500 
cyklach ładowania (co przekłada się 
na około 4 lata pracy) zachwoują  
80% swojej pojemności.

Efeketywny
4 lub 6 obrotowych ostrzy ze stali 
narzędziowej gwarantuje optymalną 
wydajność cięcia. Wszystko, od 
prędkości obrotowej po materiał, 
z którego wykonane są ostrza, 
zostało przebadane pod kątem 
najwyższej skuteczności koszenia. 

Zrównoważony
Opakowania nadające się w 100% do 
recyklingu, jak również wykorzystanie 
materiałów o niskim wpływie na 
środowisko, wskazują na troskę firmy 
STIGA o ludzi i środowisko naturalne.

Technologia AGS
Nowa, opatentowana technologia 
AGS dedykowana autonomicznym 
robotom STIGA gwarantuje 
inteligentne i efektywne zarządzanie 
obszarem koszenia.
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Wirtualna pętla 
ograniczająca

W pełni elastyczny 
obszar koszenia

Jak robot 
współpracuje
z sygnałem GPS?

Dlaczego RTK
(Real Time 
Kinematic)?

Stała komunikacja 
poprzez 
STIGA Cloud 

Nowy, autonomiczny robot koszący 
STIGA porusza się w wirtualnie określonej 
przestrzeni. Montażem i ustawianiem tego 
obszaru koszenia można w pełni zarządzać 
za pomocą aplikacji. Oznacza to również, 
że gdy zmieni się układ ogrodu, użytkownik 
może szybko zmodyfikować jego granice.

Nowy autonomiczny robot koszący STIGA 
wykorzystuje informacje pochodzące  
z sygnałów emitowanych przez satelity GNSS, 
zarówno GPS jak i innych operatorów  
(np.: Galileo, Beidou). W ten sposób określa 
swoją pozycję i porusza się po ogrodzie.

Technologia RTK sprawia, że lokalizacja 
robota jest niezwykle precyzyjna, dzięki 
ciągłej wymianie danych pomiędzy samym 
robotem, satelitami na niebie i stacją 
referencyjną zainstalowaną w ogrodzie. 

Autonomiczny robot STIGA wykorzystuje sieć 
3G/4G, aby łączność między nim a stacją 
referencyjną odbywała się w sposób ciągły. 

Autonomiczne roboty STIGA 
poruszają się bez użycia 
przewodów. 
Instalacja jest w pełni 
wirtualna i odbywa się za 
pośrednictwem aplikacji 
STIGA.GO.
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Technologia AGS

Autonomiczny robot STIGA mapuje ogród  
i zna ustawienia satelit na niebie.
Monitoruje ich ruch w ciagu całego dnia. 
W ten sposób przypisuje jakość sygnału 
poszczególnym obszarom ogrodu, 
nieustannie go aktualizując.

Znając z góry położenie satelit, 
autonomiczny robot STIGA planuje  
z wyprzedzeniem każdą sesję koszenia, 
na każdym zadanym obszarze ogrodu. 

Przeszkody takie jak drzewa, rabaty czy 
żywopłoty mogą wpływać na jakość 
sygnału odbieranego z satelit. Technologia 
STIGA AGS pozwala robotowi zaplanować 
sesje koszenia w zależności od dostępności 
sygnału satelitarnego, tak aby kosić 
precyzyjnie i dokładnie.

Aktywne 
mapowanie ogrodu 

Inteligentny 
plan koszenia

Wie, gdzie 
i kiedy kosić 

Technologia AGS pozwala robotowi na 
inteligentne planowanie sesji koszenia  
w zależności od siły sygnału z satelit, tak 
aby dotrzeć do każdego obszaru ogrodu  
w odpowiednim czasie. 
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Wydajność
koszenia

Zorganizowane 
koszenie

Zdrowy i piękny trawnik dzięki 
systematycznym programom 
cięcia. Zapomnij o nadmiernym 
koszeniu jednego obszaru czy 
losowym trybie pracy.

Nowy autonomiczny robot koszący STIGA 
pracuje zgodnie z ustalonymi schematami 
koszenia, które mogą być kombinacją  
4 różnych kierunków.

Za pośrednictwem aplikacji STIGA.GO 
użytkownik może zdecydować, w jakim 
kierunku ma odbywać się koszenie.

Akumulator ePower gwarantuje wydajność, 
która umożliwia pielęgnację trawnika  
w ciągu zaledwie 2 cykli koszenia dziennie.

Technologia ePower

Regulowana 
wysokość koszenia 

Zwinny

Czujniki deszczu

Efektywny 
układ tnący

Wysokość cięcia

Za pomocą aplikacji STIGA.GO można 
ustawić wysokość cięcia w zależności 
od potrzeb naszego trawnika. 

Autonomiczny robot STIGA może bez 
problemu kosić nawet na stokach  
o nachyleniu do 27º.

Robot rozpoznaje kiedy pada deszcz  
i w tym czasie przerywa koszenie. Trawa jest 
zawsze lepiej skoszona, kiedy jest sucha.

Układ tnący robota wyposażony  
jest w 4 lub 6 obrotowych ostrzy, które  
z niezwykłą precyzją koszą trawę 
zapewniając jej perfekcyjny wygląd. 

Robot automatycznie reguluje wysokość 
cięcia, tak aby skutecznie poradzić 
sobie z dużymi przyrostami i osiągnąć 
pożądaną wysokość cięcia, określoną przez 
użytkownika, rozkładając koszenie 
na kilka cykli.

SiatkaSzachownicaPółnoc-Południe Wschód-Zachód
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Łatwa konserwacja
Zewnętrzną osłonę 
można łatwo zdjąć, bez 
konieczności stosowania 
narzędzi, co umożliwia 
sprawne czyszczenie 
i serwisowanie robota. 

Autonomiczny robot koszący STIGA
- mocne strony

Konstrukcja absorubująca wstrząsy
Konstrukcja obudowy została zaprojektowana tak, 
aby mogła swobodnie poruszać się na mocowaniach 
łączących ją z podwoziem. Oznacza to, że uderzenie 
jest absorbowane przez obudowę, zapobiegając 
uszkodzeniu robota.

Stabillność i równowaga
Robot STIGA posiada dwa przednie koła, 
które zapewniają dodatkową stabilność, 
oraz sprawne manewrowanie robota.  

Wydajny agregat tnący
Wyposażony w 4 lub 6 obrotowych ostrzy 
ze stali narzędziowej, wirujących  
z prędkością do 2850 obr/min, zapewnia 
najwyższą wydajność koszenia i w efekcie 
precyzyjne cięcie, będąc jednocześnie 
niezwykle cichym - emisja hałasu nie 
przekracza 59dB. 

Koła, które 
nie pozostawiają śladów.
Skład mieszanki gumowej użytej do 
wykonania bieżnika kół został tak dobrany, 
aby zapewnić przyczepność robota na 
pochyłościach nawet do 27º, a jednocześnie 
być wystarczająco wytrzymałym i miękkim, 
aby zminimalizować hałas na twardych 
nawierzchniach i zepewnić wysoką trwałość. 
Wzór bieżnika dodatkowo poprawia 
przyczepność i umożliwia łatwe pozbycie się 
resztek trawy. Szerokośc kół równomiernie 
rozkłada ciężar robota, dzieki czemu nie 
pozostawia on nieestetycznych śladów.

Polipropylen
Powłoka robota zbudowana jest na 
bazie polipropylenu, którego wybrano ze 
względu na jego elastyczność i właściwości 
wytrzymałościowe. Jest on również wysoce 
odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Ładowanie 
automatyczne
Przy niskim poziomie 
naładowania akumulatora, 
robot automatycznie powróci 
do stacji najkrótszą drogą. 
Po naładowaniu będzie 
kontynuował pracę.

Idealny efekt 
koszenia 
zawdzięczamy 
ostrzom. 

Kompaktowa 
budowa
Kompaktowa konstrukcja 
robota zapewnia większą 
zwrotność i możliwość 
poruszania się w wąskich 
przestrzeniach. 
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Pakiety 
danych
Do pracy z technologią GPS RTK robot potrzebuje 
nieprzerwanego połączenia ze swoją stacją referencyjną. 
Połączenie to odbywa się poprzez transmisję danych 3G/4G. 
W przeciwieństwie do klasycznej łączności radiowej 
przeszkody takie jak mury, drzewa, krzewy, przy tej formie 
przekazu, nie zakłócają łączności pomiędzy robotem a stacją 
referencyjną. Każdy model robota STIGA ma przypisany pakiet 
danych, który odpowiada godzinom koszenia. Pakiet ten 
wymaga aktywacji podczas pierwszej instalacji robota. 

Zeskanuj kod QR i sprawdź wszystkie 
dostępne pakiety danych:

Każdy autonomiczny robot koszący 
dostarczony jest z podstawowym pakietem 
danych odpowiednim do powierzchni, 
do której jest przeznaczony. Po jego 
wykorzystaniu lub upływie terminu ważności 
niezbędny jest zakup nowego pakietu. 
Za pośrednictwem aplikacji STIGA GO 
można wybrać jeden z czterech pakietów. 
W ramach pracy pakietu podstawowego 
aplikacja informuje uzytkownika o kończącej 
się subskrypcji. Sugeruje również zakup 
najbardziej odpowiedniego pakietu dla 
danego ogrodu, bazując na historii koszenia 
i odbytych cyklach pracy. 

Niezależność, którą moża kontrolować. 
Chociaż autonomiczny robot STIGA powstał, aby 
kosić samodzielnie, to użytkownik ma kontrolę nad 
jego aktywnością i statusem pracy.

Pobierz aplikację STIGA.GO

Funkcje Aplikacji STIGA.GO, 
o których warto pamiętać:

• Dopasowanie rodzaju robota do ogrodu
• Aktywacja pakietu danych
• Kreator instalacji
• Planowanie sesji koszenia 
• Ustawienie granic obszaru koszenia 
• Schematy koszenia
• Wykluczenie obszaru koszenia 

…i wiele więcej!

Pełna kontrola dzięki 
aplikacji STIGA.GO 
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Narysuj swój ogród 
Podpowiadamy, jaki robot koszący 
STIGA wybrać.
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A 5000 A 3000 A 1500
Poziom Expert Expert Experience
MOC

Pojemność akumulatora 2 X 5 Ah 5 Ah 5 Ah

Średni czas pracy / 
ładowania 270 min / 150 min 150 min / 120 min 150 min / 120 min

Max. obszar roboczy 5000 m² 3000 m² 1500 m²

Ilość stref koszenia 8 8 8

SYSTEM KOSZĄCY

Metody koszenia Zorganizowane Zorganizowane Zorganizowane

Szerokość koszenia 26 cm 26 cm 18 cm

Zakres wyskości koszenia 20 - 65 mm 20 - 65 mm 20 - 60 mm

Regulacja wysokości 
koszenia Elektroniczna Elektroniczna Elektroniczna

Rodzaj ostrza 6 obrotowych ostrzy 6 obrotowych ostrzy 4 obrotowe ostrza

Prędkość ostrza 2400 obr. / min 2400 obr. / min 2850 obr. / min

Czujniki deszczu Tak Tak Tak

Max. nachylenie 50% 50% 45%

NAWIGACJA I URZĄDZENIA

Pakiet danych 4200 godzin pracy / 3 lata 1500 godzin pracy / 2 lata 750 godzin pracy / 1 rok

Transfer danych 3G / 4G 3G / 4G 3G / 4G

Wirtualne wyłączenie 
strefy* Tak Tak Tak

Powrót do stacji ładowania Automatycznie, po GPS Automatycznie, po GPS Automatycznie, po GPS

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE

Antena referencyjna GPS W zestawie W zestawie W zestawie

Stacja dokująca  
z zasilaczem W zestawie W zestawie W zestawie

Przedłużka przewodu 
zasilającego 5 m W zestawie W zestawie W zestawie

Zapasowe końcówki tnące W zestawie W zestawie W zestawie

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Czujniki wykrywające 
przeszkody Tak Tak Tak

Czujniki podnoszenia  
i nachylenia Tak Tak Tak

Alarm antykradzieżowy Tak Tak Tak

Autonomiczne 
roboty
koszące

Dla konsumentów ceniących innowacyjne technologie, często 
poszukujących nowości w tym obszarze, którzy kochają spędzać czas 
w ogrodzie, autonomiczne roboty koszące STIGA to pozycja obowiązkowa.

*Funkcja dostępna wkrótce.
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Roboty 
koszące z pętlą 
ograniczającą

G 1200 G 600
Poziom Essential Essential
MOC

Pojemność akumulatora 5 Ah 2.5 Ah

Średni czas pracy / 
ładowania 150 min / 120 min 90 min / 60 min

Max. obszar roboczy 1200 m² 600 m²

Punkty Go-to-Cut Baza +5 Baza +3

SYSTEM KOSZĄCY

Metoda koszenia Losowa Losowa

Szerokość koszenia 18 cm 18 cm

Zakres wysokości koszenia 20 - 60 mm 20 - 60 mm

Regulacja wysokości 
koszenia Manualna Manualna

Rodzaj ostrza 4 obrotowe ostrza 4 obrotowe ostrza

Prędkość ostrza 2850 obr. / min 2850 obr. / min

Czujniki deszczu Tak Tak

Funkcja ECO Tak Nie

Max. nachylenie 45% 45%

NAWIGACJA I URZĄDZENIA

Transfer danych Bluetooth Bluetooth

Powrót do stacji ładowania Po przewodzie / 
Obok przewodu (RBW)*

Po przewodzie / 
Obok przewodu (RBW)*

Obszar zamknięty Tak Nie

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE

Zapasowe końcówki tnące Tak Tak

Stacja dokująca  
z zasilaczem W zestawie W zestawie

Przewód instalacyjny Opcja dodatkowa Opcja dodatkowa

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Czujniki wykrywające 
przeszkody Tak Tak

Czujnik podnoszenia  
i nachylenia Tak Tak

Dla konsumentów, którzy chcą cieszyć się zadbanym trawnikiem, 
polecamy robota z przewodową pętlą ograniczającą. Dbający 
o różnorodne ogrody o powierzchni do 1200 m², lekki (nieco ponad 7 kg)  
i cichy, bez skomplikowanej obsługi, sterowany przez intuicyjną aplikację.

Zaprojektowany, aby dbać o małe i średnie 
trawniki w dwóch cyklach koszenia dziennie. 
 

*Funkcja dostępna w drugiej połowie roku 2023.
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Znajdź nas na

Zapisz się 
do newslettera!

Odkryj nowości
STIGA!

Zarejestruj
swój 

produkt! stiga.pl


