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Snøfresere
Velkommen vinter!
Hvis den er på rett sted (som ikke er i din oppkjørsel),
er snøen en vakker ting. Er du ikke enig? 
Med våre snøfresere vil snøen ikke lenger være et problem, 
og du kan nyte en flott vinter. 

Enten du velger en av våre praktiske ett-trinns 
snøfresere, for enklere oppgaver på harde og flate
overflater, eller en av de enda kraftigere to-trinns 
snøfreserne (egnet for fonner med hardpakket 
snø), er en ting sikkert - gjennom denne vinteren vil du bruke mindre 
tid på oppkjørselen og mer tid i skisporet - eller foran en knitrende, 
varm peis. 

Velkommen vinter, vi er klare for deg!

Ett-trinns snøfresere.............................. 4
To-trinns snøfresere ..............................8
PRO snøfresere ................................... 12
Feiemaskiner og tilbehør ................ 15



Snøfresere
Velkommen vinter!
Hvis den er på rett sted (som ikke er i din oppkjørsel),
er snøen en vakker ting. Er du ikke enig? 
Med våre snøfresere vil snøen ikke lenger være et problem, 
og du kan nyte en flott vinter. 

Enten du velger en av våre praktiske ett-trinns 
snøfresere, for enklere oppgaver på harde og flate
overflater, eller en av de enda kraftigere to-trinns 
snøfreserne (egnet for fonner med hardpakket 
snø), er en ting sikkert - gjennom denne vinteren vil du bruke mindre 
tid på oppkjørselen og mer tid i skisporet - eller foran en knitrende, 
varm peis. 

Velkommen vinter, vi er klare for deg!



4

Ett-trinns 
snøfresere
Kast den gamle skuffen!

Med våre rimelige ett-trinns snøfresere er endelig det 
å måke snø til ryggen verker, en saga blott. 
Praktisk og lett å håndtere og kraftig 
nok til å kaste snøen opptil 7 meter unna. Disse 
snøfreserne vil rydde oppkjørselen i en fei. 
Så lenge overflaten er hard og flat gjør en ett-trinns 
snøfreser "et mannsarbeid" og vil mest sannsynlig 
dekke dine behov. 
Så kom igjen - få den gamle skuffen vekk!

For snømåking av steder med hard overflate, som på asfalt og brosteinsflater, langs gangstier og på balkonger og 
verandaer.Bruksområde:

Ett-trinns snøfresere
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Egenskaper
ST 8051 AE
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Egenskaper
ST 8051 AE

Ett-trinns snøfresere

Ergonomisk håndtak

Justerbart utkasterrør for å 
justere utkastet sideveis

Lyskilder 
foran på styret

Manuelt justerbart utkasterrør
for å styre snøutkastet i høyde

Gummiert snøskrue

Innmateråpning med 
arbeidsbredde på 51 cm og 
arbeidshøyde på 25 cm.

Sammenleggbart 
håndtak

Praktisk løftehåndtak
for transport 

NYHET!
80 V batterisnøfreser for 

litt tøffere oppgaver.

Snøfreseren finnes også 
med det lettere 

48V batteriet
Samme egenskaper, men 

med en batterikapasitet som 
er beregnet for litt mindre 

gårdspalsser

Vårt utvalg av batteri-
produkter dekker ethvert 
behov for små og 
mellomstore tomter. De 
utstyres med kraftfulle 
batterier på 48V eller 80V. 
Alle produkter er stille, lette 
og perfekt balansert med 
ergonomisk riktig komfort 
og sikkerhet. De er enkle å 
bruke og vedlikeholde. Alt 
du trenger å gjøre er å sette 
i batteriet og starte arbeidet.

Se STIGA:NO for flere 48V 
og 80V batteriprodukter

Batteri drevet. Sett i batteriet og 
Trykk PÅ knappen for å starte 
fjerning av snø.

Kraftfull. Fjerner snøen effektivt. 
Juster retning og høyde slik at du 
kan plassere snøen hvor du måtte 
ønske.

 Enkel og intuitiv betjening fra 
styret.
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Oppgradering

Ett-trinns snøfresere

ST 1131 E ST 1151 E
Kraftkilde Elektrisk Elektrisk

Motor turteller 2200 rpm -

Motor kraft 1,1 kW @ 2200 rpm -

Motoreffekt 1,1 kW 1,8 kW

Hjul Slepesko Ja

Snøskrue bredde 31 cm 51 cm

Innmatningshus høyde 23 cm 30 cm

Snøskrue diameter 14,5 cm 17,5 cm

Utkaster kontroll Nei Sentrert sveiv

Utkaster styring Foran På utkasteren

Kastlengde 1-4 m 1-6 m

Netto vekt 6,5 kg 16,6 kg

Art. Nr. 18-2809-32 18-2860-33

Nyhet

ST 3146 P
Motorprodusent GGP

Kraftkilde SM50

Slagvolum 87 cm³

Motor turteller 3600 rpm

Motoreffekt 1,65 kW

Elektrisk start Ja, 230 V

Transmisjons type Drives av snøskruen

Snøskrue bredde 46 cm

Innmatningshus høyde 28 cm

Snøskrue diameter 17 cm

Utkaster kontroll På utkasteren

Utkaster styring På utkasteren

Ett håndsgrep Ja

Kastlengde 1-6 m

Netto vekt 26,5 kg

Art. Nr. 18-2807-31
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Nyhet

Ett-trinns snøfresere

ST 4851 AE ST 8051 AE
Kraftkilde Lithium Batteri Lithium Batteri

Hjulstørrelser - 7"

Snøskrue bredde 51 cm 51 cm

Innmatningshus høyde 30 cm 30 cm

Snøskrue diameter 17,5 cm 17,5 cm

Utkaster kontroll Sentrert sveiv Sentrert sveiv

Utkaster styring På utkasteren På utkasteren

Ett håndsgrep - Ja

Kastlengde 1-6 m 1-6 m

Netto vekt 15,8 kg 15,5 kg

Art. Nr. 18-2861-31 2S1510201/S16
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To-trinns 
snøfresere
Masse snø? Her er det krefter i bøtter og 
spann!
Fått masse snø? Eller ønsker å "pynte" på innkjørsel og 
gårdsplass? Da er en to-trinns snøfreser det perfekte 
valget.
 Bygd for å håndtere store mengder snø på alle typer 
underlag. Våre snøfresere gnager seg igjennom 
kompakte fonner effektivt, og kaster snø inntil 15 meter 
avsted......tenk det! Takket være den elektriske 
utkasterjusteringen sideveis og i høyde, (tilgjenngelig på 
noen modeller), bestemmer du hvor snøen skal lande.... 
eller er det kanskje naboen din som bestemmer?

For brukere som ønsker masse krefter og mye ekstra utstyr - som variator drift for enklere styring og elektrisk 
justerbare bevegelser for utkasterrøret.Kundegruppe:

To-trinns snøfreser
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"Glidesko" i HDPE og med ekstra bred 
kontaktflate spares brostein, asfalt og andre 
underlag for stygge striper.

Betjeningen til freseren er lett tilgjengelig på 
styrets toppdeksel.

Robuste brytere for å slå lys og håndtakvarme 
PÅ og AV.

Egenskaper
ST 5266 PB

Sagtannet snøskrue.
For effektiv fjerning av 
hard snø og is.

Oppvarmede håndtak -  gjør 
håndtakene komfortable og 
varme.

Håndtak med 
etthåndsgrep for enklere 
manøvrering.

Elektrisk justering av 
utkasterrøret

"Glidesko" i 
HDPE plast eller 

stål. .  

Elektrisk 230V starter. 
For starting i all slags vær.

Snow Hog dekk.  Dekk med 
ekstra dype mønster kombinert 

med kraftig motor gir et stabilt 
grep.   

To-trinns snøfresere
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Nyhet Nyhet Nyhet

To-trinns snøfresere

ST 3255 P ST 4262 PB ST 5262 PB
Motorprod. og modell Stiga, SM 65 Briggs & Stratton, B&S 950 Snow Series Briggs & Stratton, B&S 950 Snow Series

Kraftkilde Bensin Bensin Bensin

Slagvolum 182 cm³ 208 cm³ 208 cm³

Motor turteller 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Motor kraft 3,4 kW @ 3600 rpm 4,64 kW @ 3600 rpm 4,64 kW @3600 rpm

Elektrisk start Nei Ja, 230 V Ja, 230 V

Transmisjons type Friksjonsplate Friksjonsplate Friksjonsplate /  med diff. "EASY TURN"

Antall gir 4F + 2R 6F + 2R 6F + 2R

Lys Nei Ja, LED Ja, LED

Hjul 12" vinterdekk 14" vinterdekk 14" vinterdekk

Snøskrue bredde 55 cm 62 cm 62 cm

Innmatningshus høyde 40 cm 51 cm 51 cm

Snøskrue diameter 24 cm 30 cm 30 cm

Utkaster kontroll På utkasteren Dashbord montert sveiv "Quick Turn" Dashbord montert sveiv "Quick Turn"

Utkaster styring På utkasteren Spak på dashbord  Spak på dashbord

Ett håndsgrep Ja Ja Ja, oppvarmet

Kastlengde 1-8 m 1-10 m 1-11 m

Netto vekt 62 kg 95 kg 95 kg

Art. Nr. 18-2859-32 18-2842-31 2S2624521/S17

LED LYS
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Nyhet Oppgradering

To-trinns snøfresere

ST 5266 PB ST 5266 PB TRAC
Motorprodusent Briggs & Stratton,  B&S 1100 Snow Series Briggs & Stratton, B&S 1100 Snow Series

Kraftkilde Bensin Bensin

Slagvolum 250 cm³ 250 cm³

Motor turteller 3600 rpm 3600 rpm

Motor kraft 5 kW @ 3600 rpm 5 kW @ 3600 rpm

Lys Ja, LED Ja, LED

Elektrisk start Ja, 230 V Ja,  230 V

Transmisjons type Friksjonsplate / med diff. "EASY TURN" Friksjonsplate /  "One-trigger steerable"

Antall gir 6F + 2R 6F + 2R

Hjul 16" vinterdekk Artic-Trac

Snøskrue bredde 66 cm 66 cm

Innmatningshus høyde 51 cm 52 cm

Snøskrue diameter 30 cm 30 cm

Utkaster kontroll Dashbord montert sveiv "Quick Turn" Dashbord montert sveiv "Quick Turn"

Utkaster styring Spak på dashbord Spak på dashbord

Ett håndsgrep Ja, oppvarmet Ja, oppvarmet

Kastlengde 1-12 m 1-12 m

Netto vekt 96 kg 110 kg

Art. Nr. 18-2873-31 18-2872-12

UTKASTERÅPNING

ENKEL BETJENING

EL.START DOBLE FRESERREIMER

LED LYS
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Pro
snøfresere
Så tøff som du!

Lange arbeidsøkter under tøffe forhold? Da fortjener du selvfølgelig  
en av de beste snøfreserne på markedet.
Med våre profesjonelle to-trinns snøfresere får du akkurat det.
Kraftige, holdbare og komfortable snøfresere - tettpakket med 
egenskaper for den profesionelle bruker.
Disse maskinene er alt du trenger for å flytte mengder av snø raskt 
og effektivt.

Den tannede snøskruen gnager seg enkelt gjennom høye fonner 
med hardpakket snø og is. PRO-ETZ transmisjonen gjør det enkelt å 
variere hastigheten. Oppvarmede håndtak holder deg varm og 
takket være halogenlyset kan du jobbe i mørket.
Her får du høy kvalitet på alle områder.

Profesjonell bruk som krever lang levetid og enestående ytelse.Egnet til:

Pro snøfresere

Drift og retning 
styres enkelt med  

håndtakene på styret. .
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Robuste elektromotorer styrer utkaster-
retningen i høyde og side.

Solid snøskrue sørger for at snøfreseren 
"gnager" seg igjennom selv de hardeste 
snøfonnene.

Med en stor fireblads snøvifte blir snøen 
kastet inntill 15 m vekk fra vegen.

Egenskaper
ST 6276 PB

Sagtannet snøskrue 
Jobber effektivt på hardpakket snø 
og is.

Oppvarmede håndtak med elektrisk 
justering sideveis og i høyde.

Stor vifte,
(36 cm bred, med 
fire vifteblad) gir 
enestående ytelse.

Stor innmateråpning. 
Knekker ned høye 
snøfonner og skavler.

HDPE "glidesko"eller "stålsko" 
Beskytter underlaget på 
parkeringsplassen eller 

oppkjørselen.

LED lys 
Gjør arbeidet i den 

mørke årstiden 
enklere. 

Electric Start 240V. 
Trykk på knappen og 

start.

Brede "Snow Hog" dekk 
Gir godt grep selv uten 

kjetting. 

Pro snøfresere

Drift og retning 
styres enkelt med  

håndtakene på styret. .
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PRO snøfresere

1371 PRO 1581 PRO
Motorprodusent Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motormodell 1650 Professional Series 2100 Professional Series

Kraftkilde Bensin Bensin

Slagvolum 342 cm³ 420 cm³

Motor turteller 3600 rpm 3600 rpm

Motor kraft 7,49 kW @ 3600 rpm 10 kW @ 3600 rpm

Motoreffekt 7,49 kW 10 kW

Elektrisk start Ja, 230 V Ja

Transmisjons type PRO-EZT PRO-EZT

Antall gir 6 Frem + 2 Revers 6 Frem + 2 Revers

Hjulstørrelser 16" 16"

Hjul Artic-Trac brede Artic-Trac brede

Snøskrue bredde 71 cm 81 cm

Innmatningshus høyde 50 cm 50 cm

Snøskrue diameter 36 cm 36 cm

Utkaster kontroll Dashbord montert elektrisk Dashbord montert elektrisk

Utkaster styring Elektrisk styrt fra dash bord Elektrisk styrt fra dash bord

Ett håndsgrep Ja Ja

Kastlengde 1-15 m 1-15 m

Netto vekt 123 kg 138 kg

Art. Nr. 18-2851-33 18-2852-33

Nyhet

ST 6276 PB
Motorprodusent Briggs & Stratton

Kraftkilde 1650 Proffesjonell Serie

Slagvolum 420 cm³

Motor turteller 3600 rpm

Motor kraft 6,57 kW @ 3600 rpm

Motoreffekt 6,57 kW

Elektrisk start Ja, 230 V

Transmisjons type Variator

Antall gir 6 Frem + 2 Revers

Snøskrue bredde 76 cm

Innmatningshus høyde 51 cm

Snøskrue diameter 30 cm

Utkaster kontroll Dashbord montert elektrisk

Utkaster styring Elektrisk styrt fra dash bord

Ett håndsgrep Ja

Kastlengde 1-15 m m

Netto vekt 134 kg

Art. Nr. 2S2765621/S17
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Feiemaskiner & tilbehør

SWS 600 G SWS 800 G
Kraftkilde Bensin 4-takter Bensin 4-takter

Slagvolum 212 cm³ 212 cm³

Motoreffekt 4,4 kW 4,4 kW

Drivstofftank kapasitet 3 ltr 3 ltr

Arbeidsbredde 60 cm 80 cm

Kost diameter 35,5 cm 34,5 cm

Netto vekt 70 kg 75 kg

Lydnivå (LWA) 99 dB(A) 99 dB(A)

Art. Nr. 219602532/S16 219802532/S16

UTSTYR TIL FEIEMASKIN
SNØSKJÆR
 SWS 600 G: 290602030/16
 SWS 800 G: 290802030/16

OPPSAMLER
 SWS 600 G: 290602020/16
 SWS 800 G: 290802020/16
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