
...a Vaša pohoda

Stiga Autoclip 200 Series
Dokonalý trávnik ....



Automatické nabíjanie
Autoclip sa automaticky vracia a zaparkuje na 
nabíjaciu stanicu a pokračuje vedľa obvodového 
vodiča. Nie je potrebný žiaden vodiaci kábel. 
Inštalačné drôtov regulujú spätné cesty a pohyby. 
Kryt nabíjacej základne je k dispozícii ako 
samostatné príslušenstvo

Stiga Autoclip 200 series 
Pracuje rýchlejšie. Je úspornejšia. 
Perfektný trávnik vo Vašej záhrade 
Okrem toho, že máte čas urobiť niečo iné, Séria Stiga Autoclip 200 je o tom, ako pracovať 
elegantne a efektívne. 

Autoclip spracováva veľké plochy, zložité 
záhrady, úzke priestory a svahy až do 45%.
Dokonca dokáže pracovať až v štyroch 
samostatných  zónach. Digitálny signál 
kompatibilný s EGMF * funguje aj pri 
komplexných inštaláciách.

PIN kódový zámok
Vloženie 4-miestneho PIN kódu chráni Autoclip 
pred krádežou, neoprávneným použitím a 
prístupom do programovacieho režimu.



Neporovnateľne hladký a dokonale pokosený trávnik.
Budete prekvapení, ako váš trávnik bude krajší a za aký 
krátky čas po použití Stiga Autoclip.



Vždy pripravená 
pracovať...

Dlhšie pracovné cykly vám poskytnú viac 
času na vychutnanie vašej záhrady.

Autoclip 228 S

Autoclip 230 S

Autoclip 225 S

Autoclip 223

Autoclip 221 500 m² 2 h 20 min
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Pracovný časRozloha trávniku Voľná záhrada

800 m²

1100 m²

1600 m²

2000 m²

Vďaka svojej vynikajúcej kapacite batérie funguje Autoclip 
dlhší čas bez toho, aby sa musel vrátiť na nabíjaciu stanicu.
Takže zatiaľ čo iné roboty kosia záhradu oveľa dlhšie, Autoclip 
opustí trávnik skôr, a Vy môžete relaxovať vo Vašej  záhrade.



Ovládajte svoju kosačku 
cez mobil aplikáciou 
Autoclip
Aplikácia Autoclip Remote App vám umožňuje ovládať váš 
robot prostredníctvom bluetooth. Teraz je jednoduchšie ako 
kedykoľk predtým robiť úpravy a zmeny v operáciách robota. 
Aplikácia je zadarmo a je k dispozícii na stiahnutie.

Funkcie dostupné na všetkých modeloch
(Okrem Autoclip 221, ktorá nie je vybavená rozhraním 
Bluetooth).
Všetky funkcie ponuky displeja:
• Štart kosenia
• Zastavenie kosenia
• Vrátiť sa do nabíjacej stanice
•  Nastaviť týždenný rozvrh pracovných cyklov
•  Nastaviť  pracovné detaily na rôznych miestach záhrady
•  Zapnúť / vypnúť ekologický režim
•  Nastavenie snímače dažďa
•  Všeobecné nastavenia (hodina / deň / jazyk)
•  Prístup k špecifickému návodu na obsluhu
• Odkaz YouTube na video tutoriály



AUTOCLIP  221 AUTOCLIP 223

AUTOCLIP  225 S AUTOCLIP 228 S

AUTOCLIP 200 SERIES MAIN FEATURES

Pracovná plocha 500 m² 800 m² 
Motor kartáčový kartáčový
Batéria Lithium-ion Lithium-ion
Pracovný čas 50 min 2 hod
Typ noža 4-zubý 4-zubý 
Záber 25 cm 25 cm
Výška kosenia 25-60 cm 25-60 cm
Spôsob kosenia náhodný náhodný
Rýchlosť kosenia 25 m/min 28 m/min
Inteligentný rezný pohyb inteligentný špirálový spôsob inteligentný špirálový spôsob
Eco-mód nie áno
Dažďový senzor áno áno
Svahová dostupnosť 45 % 45 %
Bluetooth voliteľne voliteľne
Snímače prekážky áno áno
Pin kód ano ano

Pracovná plocha 1100 m² 1600 m² 
Motor kartáčový kartáčový
Batéria Lithium-ion Lithium-ion
Pracovný čas 2 hod 30 min 3 hod 30 min
Typ noža 4-zubý 4-zubý 
Záber 25 cm 25 cm
Výška kosenia 25-60 cm 25-60 cm
Spôsob kosenia náhodný náhodný
Rýchlosť kosenia 30 m/min 30 m/min
Inteligentný rezný pohyb inteligentný špirálový spôsob inteligentný špirálový spôsob
Eco-mód áno áno
Dažďový senzor áno áno
Svahová dostupnosť 45 % 45 %
Bluetooth voliteľne voliteľne
Snímače prekážky áno áno
Pin kód ano ano



AUTOCLIP  230 S

Pracovná plocha 2000 m² 
Motor kartáčový
Batéria Lithium-ion
Pracovný čas 4 hod
Typ noža 4-zubý 
Záber 25 cm
Výška kosenia 25-60 cm
Spôsob kosenia náhodný
Rýchlosť kosenia 30 m/min
Inteligentný rezný pohyb inteligentný špirálový spôsob
Eco-mód áno
Dažďový senzor áno
Svahová dostupnosť 45 %
Bluetooth voliteľne
Snímače prekážky áno
Pin kód ano

Snímače dažďa
Kosenie v suchom počasí vytvára 
najlepšie výsledky, čo dážďový 
senzor ovláda.
Autoclip sa vráti k nabíjaniu 
pokiaľ prší..

Pripojenie Bluetooth
Autoclip je vybavený a
Bluetooth pre pripojenie
s mobilom cez aplikáciu.

Bezkartáčové motory
Poskytujú vyššiu účinnosť a 
znižuje spotrebu energie. Sú 
tichšie a majú výrazne dlhšie časy 
medzi intervalmi údržby.

Lítium-iónové batérie
Nová, najmodernejšia technoló-
gia. Pomocou vysoko výkonného 
lítia batérie. Najinovatívnejšie
riešenie pre lepšie výsledky a
dlhší pracovný čas.

Snímač na podpornom kolese
Nové bezpečnostné snímače na vodia-
com koliečku.
Okamžite v prípade prevrhnutia,
zdvíhanie alebo iného pohybu sa 
kosačka vypne.

Režim Eco:
Snímače na Autoclip dokážu zistiť, či je 
na trávniku, ak nie, kosačka ide
späť na nabíjaciu stanicu a čaká na
nasledujúci pracovný cyklus.

Gyroskop
Pre zachovanie kosačky a jej 
pohybu pod kontrolou. 


