
Perfect gazon zonder moeite?  
Ontdek Stiga Autoclip – 
de ultieme tijdsbesparing.
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Stiga Autoclip 
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Stiga Autoclip
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Heb je een tuin met hellingen, struiken, bloemperken en 
andere obstakels?
Dan kun je je afvragen: kan een robotmaaier dit aan?
Het antwoord is een volmondige ja. Want bij Stiga 
houden we van een uitdaging en Autoclip robotmaaiers 
zijn ontworpen om te presteren onder zware en 
veeleisende omstandigheden. Daarnaast werden ze ook 
uitvoerig getest in verschillende omgevingen, zodat ze 
zeker opgewassen zijn voor elke tuin.
Een overzicht van enkele kenmerken die de Autoclip 
efficiënt maken en in staat stellen om allerlei 
moeilijkheden aan te kunnen. 

Jouw tuin een uitdaging?
Geen probleem!

Tot 4 verschillende maaizones
De Autoclip kan via een smalle 
doorgang, oprit of terras naar 
een aparte maaizone dankzij 
de begrenzingsdraad. De robot 
bepaalt zelf de duur van een 
maaibeurt naargelang het 
toegekende percentage van het 
gebied in de programmatie. 

Uitstekende prestaties 
op hellingen
De wielen bieden 
uitstekende grip en zorgen 
ervoor dat de Autoclip ook 
steile hellingen aankan.

Begrenzingsdraad 
De robuuste en duurzame 
begrenzingskabel 
verzekert een goed 
signaal tussen de Autoclip 
en het oplaadstation voor 
een 100% zelfstandig 
onderhouden tuin.

Boorden maaien
De boorden worden netjes 
afgewerkt, omdat de robot 
langs de begrenzingsdraad 
kan maaien.



Regensensoren
Omdat maaien in droog 
weer het beste resultaat 
geeft, zorgen de instelbare 
regensensoren ervoor dat de 
Autoclip terugkeert naar het 
oplaadstation en daar blijft 
zolang het regent. De sensoren 
kunnen optioneel uitgeschakeld 
of fijner afgesteld worden om 
beter te voldoen aan de lokale 
weersomstandigheden. 

Gyroscoop 
Alle bewegingen onder controle. 
Het rechte traject en de spiraal-
beweging worden aangehouden 
door de absolute richting te meten 
ten opzichte van het magnetische 
veld van de Aarde. De robot blijft 
zo op het rechte pad en onnodige 
trajecten worden vermeden.

ECO Mode
Dankzij de sensoren op het frame 
kan de Autoclip detecteren of het 
gras al gemaaid is. Wanneer al het 
gras gemaaid is, keert de robot terug 
naar het oplaadstation en wacht hij 
daar tot de volgende maaicyclus.

Brushless motoren
(alleen S-modellen)
Door de mechanische borstels te 
vervangen door elektromagneten, 
bieden inductiemotoren meer 
efficiëntie en een lager verbruik. 
Ze verzekeren ook een beperkt 
geluidsniveau en aanzienlijk langere 
tijd tussen onderhoudsbeurten.

Superieure Lithium-Ion 
batterijen 
Gavanceerde technologie 
voor hoge prestaties en een 
langere levensduur. De meest 
innovatieve oplossing voor 
verbeterde prestaties en een 
langere autonomie. 

PIN code beveiliging
Met een PIN code van 4 
cijfers kunt u de Autoclip 
beschermen tegen diefstal 
en onrechtmatig gebruik. De 
code kan worden ingesteld 
om het gebruik of de toegang 
tot de programmeringsmodus 
te beperken.

Intelligente 
spiraalbeweging
De Autoclip detecteert hoog 
en dik gras en activeert de 
intelligente spiraalbeweging 
voor een perfect gemaaid 
gazon op elke plaats.

Beschermingscover 
(optioneel)
Om de Autoclip en 
het oplaadstation te 
beschermen tegen 
regen, zon en andere 
weersinvloeden en vuil.

Bekwaam in smalle 
doorgangen en hoeken
Autoclip rijdt moeiteloos 
door smalle doorgangen 
van zelfs minder dan 1 
meter breed. 



Onvergelijkbaar effen en 
perfect gemaaid gazon. 
Je zult verbaasd zijn over 
hoeveel het uitzicht en 
de gezondheid van je 
gazon zullen verbeteren 
nadat Autoclip enkele 
maanden in je tuin aan 
het werk is geweest. 



Steeds tot je dienst.  
Nooit in de weg.
Dankzij de superieure batterijcapaciteit, kan Autoclip voor 
een langere periode aan één stuk maaien, zonder terug te 
hoeven keren naar het oplaadstation.  
 Terwijl andere robots je tuin meerdere keren per dag 
bezetten, geeft een Autoclip je alle tijd om te genieten in je 
tuin wanneer jij dat wilt. 

Langere maaisessies, zodat je tuin vaker vrij is.
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Dankzij de Zone Cut Optimization 
kun je zones uitsluiten, zodat de 
robot deze niet maait. Om nog 
efficiënter te maaien. 



Bestuur je robot met de 
Autoclip Remote App
Deze handige mobiele applicatie zorgt ervoor dat je via 
Bluetooth of gsm-verbinding je Autoclip vanop afstand 
kunt besturen met je smartphone of tablet. Dat maakt 
het makkelijker dan ooit om de maaibewegingen van de 
robot aan te passen. Bij de Autoclip 530 SG met 
kun je de robot besturen waar je ook bent, dankzij het 
geïntegreerde GPS-systeem. De Stiga Autoclip Remote 
app kun je gratis downloaden in de app store.

Extra functies die enkel 
beschikbaar zijn voor de Autoclip 
530 SG met GPS/GSM module.
• Grootte van het gazon berekenen
• Plattegrond van de tuin met 

positie van de robot & vooruitgang 
van de maaisessie

• Zone uitsluiten zodat in dit gebied 
niet wordt gemaaid

• Meldingen (fouten)
• Alarm (mogelijke diefstal wanneer 

de robot buiten een perimeter is)

Extra functies beschikbaar op 
Autoclip 528 S & 530 SG – nieuw 
moederbord via Bluetooth.
Autoclip realtime status:
• Tijdens maaien  – details over de 

duur van de huidige maaisessie. 
• Tijdens opladen – details over de 

huidige oplaadsessie en start van 
de volgende werksessie.

• Details over de laatste maaisessie 
van de Autoclip

• 3 vooraf ingestelde werkmodes, 
om 3 verschillende werkschema’s 
per week in te kunnen stellen. 
(lente– zomer – vakantie)

Functies voor alle modellen
(niet Autoclip 221 want 
standaard zonder Bluetooth).
• Start met maaien
• Pauzeer het maaien
• Terugkeer naar laadstation
• Wekelijkse maaisessies instellen
• Details verschillende maaizones 

in de tuininstellen
• Eco-mode aan/uit zetten
• Regensensors instellen
• Algemene instellingen 
 (uur/dag/taal)
• Toegang tot handleiding
• Link naar YouTube tutorial videos

Autoclip Remote 
App kun je gratis 
downloaden op:



Automatisch opladen
De Autoclip keer automatisch terug 
naar het oplaadstation langs de 
begrenzingsdraad, geen extra kabel 
nodig. Je kiest dus bij de installatie zelf 
de gewenste terugkeerroute van de 
robot. Een beschermende cover voor het 
laadstation is als optioneel, en bij enkele 
modellen inbegrepen.

Stiga Autoclip 200 series 
Werkt sneller en slimmer.
Voor elke tuin een perfect gazon.
Je krijgt met een Autoclip niet alleen meer vrije tijd, maar ook een 
autonome en efficiënte grasmaaier. Enkele praktische kenmerken 
van deze perfectionnist:

Autoclip maait probleemloos kleine en 
grote oppervlakken, in complexe tuinen, 
langs smalle doorgangen en op hellingen 
tot 35%. De robotmaaier kan tot vier 
aparte maaizones aan. Het digitale 
signaal dat EGMF compatibel is, werkt 
ook goed bij ingewikkelde installaties.

Veiligheid eerst
De noodknop en verschillende sensoren 
zorgen voor een snelle messtop in geval 
van nood of bij ongewone bewegingen.
Dankzij een code van vier cijfers 
bescherm je de Autoclip tegen 
onrechtmatig gebruik, diefstal en 
ongewenste wijzigingen in het menu

Bluetooth verbinding
Voor software updates en 

interactie via de Stiga app.
Regensensoren

Zo maai je steeds onder de meest 
optimale weersomstandigheden. 

Brushless motor
Digitale inductiemotoren bieden meer 
efficiëntie, minder verbruik, en een langere 
levensduur dan standaard motoren

Lithium-ion batteries
Hoge prestaties, lange werktijd, 
hoogwaardige batterijcellen 
en een langere levensduur dan 
gewone batterijen. 

Sensoren op het steunwiel
Voor onmiddellijke messtop bij 
onverwachte bewegingen zoals 
tillen of kantelen.

Eco Mode:
Sensoren detecteren gemaaid gezon om 
onnodig dubbel maaien te voorkomen.

Gyroscoop
De robot maait in willekeurig 

patroon, maar dankzij de 
gyroscoop blijft hij steeds op 

het rechte pad. 

Mulching
Het stervormige mes versnippert het 

gras extra fijn dankzij de 4 scherpe 
snijvlakken. De fijne grasdeeltjes worden 

tussen het gras verdeeld en geven 
natuurlijke voedingsstoffen en vocht af. 
Gedaan met grasafval. Autoclip geeft je 

een natuurlijk gezond gazon. 



AUTOCLIP  230 S
Max. oppvervlak 2000 m²
Motor type Brushless, inductie
Batterij type Lithium-ion 3 x 25,9 V met 2,5 Ah
Werktijd 4 u
Mes type Stervorming in RVS met 8 snijvlakken
Maaibreedte 25 cm
Maaihoogte regeling 25-60 cm
Maaipatroon Willekeurig
Maaisnelheid 30 m/min
Intelligent maaipatroon Spiraal & boorden maaien
Eco-mode Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren Regen, obstakels, tillen, kantelen
Max. hellingsgraad 35 %
Veiligheid Noodstop, PIN-code
Andere Bluetooth, cover oplaadstation incl.
Terugkeer naar oplaadstation Automatisch via draad/V-meter

AUTOCLIP  225 S AUTOCLIP 228 S
Max. oppvervlak 1100 m² 1600 m²
Motor type Brushless, inductie Brushless, inductie
Batterij type Lithium-ion, 2 x 25,9 V met 2,5 Ah Lithium-ion, 3 x 25,9 V met 2,5 Ah
Werktijd 2 u 30 min 3 u 30 min
Mes type Stervorming in RVS met 8 snijvlakken Stervorming in RVS met 8 snijvlakken
Maaibreedte 25 cm 25 cm
Maaihoogte regeling 25-60 cm 25-60 cm
Maaipatroon Willekeurig Willekeurig
Maaisnelheid 30 m/min 30 m/min
Intelligent maaipatroon Spiraal & boorden maaien Spiraal & boorden maaien
Eco-mode Ja, detectie gemaaid gazon Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren Regen, obstakels, tillen, kantelen Regen, obstakels, tillen, kantelen
Max. hellingsgraad 35 % 35 %
Veiligheid Noodstop, PIN-code Noodstop, PIN-code
Andere Bluetooth Bluetooth
Terugkeer naar oplaadstation Automatisch via draad/V-meter Automatisch via draad/V-meter

AUTOCLIP  221 AUTOCLIP 223
Max. oppvervlak 500 m² 800 m²
Motor type Brushed, met koolborstels Brushed, met koolborstels
Batterij type Lithium-ion, 1 x 25,9 V met 2,5 Ah Lithium-ion, 2 x 25,9 V met 2,5 Ah
Werktijd 50 min 2 u
Mes type Stervorming in RVS met 8 snijvlakken Stervorming in RVS met 8 snijvlakken
Maaibreedte 25 cm 25 cm
Maaihoogte regeling 25-60 cm 25-60 cm
Maaipatroon Willekeurig Willekeurig
Maaisnelheid 25 m/min 28 m/min
Intelligent maaipatroon Spiraal & boorden maaien Spiraal & boorden maaien
Eco-mode Nee Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren Regen, obstakels, tillen, kantelen Regen, obstakels, tillen, kantelen
Max. hellingsgraad 35 % 35 %
Veiligheid Noodstop, PIN-code Noodstop, PIN-code
Andere - Bluetooth
Terugkeer naar oplaadstation Automatisch via draad/V-meter Automatisch via draad/V-meter



Stiga Autoclip 530 SG
Een nieuwe vorm van intelligentie 
voor grote gazons.

Display
Groot touch screen met vooraf ingestelde 
maaiprogramma’s, een gebruiksvriendelijk 
menu en gemakkelijke toegang tot de 
instellingen van de robot. Vergrendelbaar 
met PIN code. 

Efficiënt en duurzaam mes
Stervormig in stevig roestvrij staal voor 
duurzaamheid en veiligheid. Omkeerbaar 
dankzij de 8 scherpe snijvlakken voor een 
langere levensduur.  
Hoge maaisnelheid en intelligent spiraal
patroon voor hoger en ruiger gras. 

Lithium-ion batterij
Krachtige en duurzame Li-Ion 
batterij met 7,5 Ah voor lange, 
ononderbroken maaisessies en 
een lange levensduur. 

GPS module
Het terrein in kaart brengen en 
onderverdelen in zones die je kunt 
uitsluiten. Na de laadbeurt gaat 
de robot gewoon verder waar hij 
gestopt was met maaien. 

Stevige constructie
Specifiek ontworpen voor grote 
groenoppervlakken, dankzij 
de duurzame en slijtvaste 
materialen.

Nieuwe wielen: meer grip
Grotere wielen (ø 270 mm) 
met een nieuw profiel voor 
extra grip om onder alle 
omstandigheden en op 
verschillende ondergronden 
perfect te maaien. 

Maaien op hellingen
Bredere wielbasis en betere 
verdeling van het gewicht 
voor verbeterde prestaties op 
hellingen tot 45%.

Obstakel detectie
Sensors op de cover detecteren 
obstakels en verzekeren een 
lichte impact om schade te 
voorkomen. 

De nieuwe Autoclip 530 SG is de slimste maaier die we ooit ontworpen hebben. 
Besturing vanop afstand met een app, geïntegreerd GPS systeem om je tuin in kaart te 
brengen en zo efficiënter en sneller te maaien. Een stervormig mes in roestvrij staal met 
een maaicirkel van 29 cm, omkeerbaar voor een langere levensduur dankzij de acht 
snijvlakken, dat het gras mulcht voor een natuurlijk gezond gazon. Autoclip 530 SG is 
veelzijdig en krachtig voor autonoom onderhoud van grote oppervlakken. 

Gebruiksvriendelijke display
Grote toetsen en vooraf 
ingestelde maaiprogramma’s.

Extra breed
29 cm breed mes voor sneller 
maaien in minder tijd. Zo bespaart 
de Autoclip tijd en energie. 



De robot werkt altijd in een willekeurig patroon. Bij 
hoger gras wordt automatisch het spiraalpatroon 
geactiveerd. Er is een een modus om de boorden te 
maaien, langs de begrenzingsdraad. 
Dankzij het GPS systeem kun je met de 530 SG 
je gazon in kaart brengen en bepaalde zones 
uitsluiten. Een specifiek algoritme verdeelt de tijd die 
de robot in elke zone moet maaien evenredig.



AUTOCLIP 528 S AUTOCLIP  530 SG
Max. oppvervlak 2600 m² 3200 m²
Motor type Brushless , inductie Brushless , inductie
Batterij type Lithium-ion 1 x 25,9V met 7,5 Ah Lithium-ion 1 x 25,9V met 7,5 Ah
Werktijd 3 u 30 min 3 u 30 min
Mes type Stervorming in RVS met 8 snijvlakken Stervorming in RVS met 8 snijvlakken
Maaibreedte 29 cm 29 cm
Maaihoogte regeling 25-70 cm 25-70 cm

Maaipatroon Willekeurig Willekeurig per zone & virtule verdeling via 
GPS aansturing

Maaisnelheid 30 m/min 30 m/min

Intelligent maaipatroon Spiraal & boorden maaien Spiraal & boorden maaien, Smart Zone Cut 
(zones uitsluiten)

Eco-mode Ja, detectie gemaaid gazon Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren Regen, obstakels, tillen, kantelen Regen, obstakels, tillen, kantelen
Max. hellingsgraad 45 % 45 %
Veiligheid Noodstop, PIN-code Noodstop, PIN-code

Andere Bluetooth, kompas Bluetooth, kompas, GPS/GSM module, 
cover oplaadstation inbegrepen

Terugkeer naar oplaadstation Automatisch via draad/V-meter Automatisch via draad/GPS besturing



AUTOCLIP  720 S
Max. oppvervlak 4000 m² (6000 m² met power kit)
Motor type Brushless, inductie
Batterij type Lithium-ion 1 x 25,9 V met 15 Ah
Werktijd 5 u (10 u met power kit)
Mes type Stervorming in RVS met 8 snijvlakken
Maaibreedte 36 cm
Maaihoogte regeling 24-64 cm
Maaipatroon Willekeurig
Maaisnelheid 30 m/min
Intelligent maaipatroon Spiraal & boorden maaien
Eco-mode Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren Regen, obstakels, tillen, kantelen
Max. hellingsgraad 45 %

Veiligheid Noodstop, PIN-code

Andere Bluetooth, kompas
Terugkeer naar oplaadstation Automatisch via draad/V-meter

Stiga Autoclip 720 S
Robuust en krachtig voor 
grote groenoppervlakken

Power Kit
Tot 6 000 m² maaien dankzij 
2 extra batterijen met 7,5 Ah 
en een 12 A oplader voor 
10 u werktijd. 
Optioneel verkrijgbaar.
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Jouw gespecialiseerde Stiga Autoclip verdeler:

Hoe ziet jouw tuin er uit? 
Maak een schets van je tuin en vind samen met je dealer die ideale Autoclip.


