PRODUCTEN VOOR PROFESSIONEEL GROENBEHEER

PROFESSIONELE MACHINES

EXPERTS IN GAZONONDERHOUD
Sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en laat ook uw
bedrijf overstappen naar Toro®.
Ons streven naar het bieden van innovatieve producten en systemen van hoge
kwaliteit is bekend op golfbanen, in parken, gemeenteterreinen, sportvelden
en particuliere gazons over de hele wereld. Van de honkbalvelden in de
Verenigde Staten (het thuisland van Toro) en professionele voetbalvelden
in de hele wereld tot de golfbanen van St. Andrews en de tennisvelden van
Wimbledon: de maaimachines van Toro worden gebruikt voor het onderhoud
van enkele van de meest prestigieuze grasterreinen ter wereld.

rijk
ester, Verenigd Konink

Old Trafford, Manch

Carnoustie Golf Links,

Schotland

Professionals en particulieren over de hele wereld vertrouwen op ons

Leer meer over de geschiedenis van
Toro, Bekijk de video.

INNOVATIE
Met ruim 1500 patenten op het gebied van gazononderhoud
lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes
van Toro. Voortdurende investeringen in onderzoek en
ontwikkeling leiden tot nieuwe technologieën, en dat maakt
Toro® de eerste keuze.

KLANTENONDERSTEUNING
Ons wereldwijde netwerk van dealers biedt ondersteuning
van de bovenste plank om uw machines in topconditie te
houden. Ga naar toro.com/locate om een Toro-dealer in uw
buurt te vinden.

EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID
Sinds 1919 ontwikkelt, test en innoveert The Toro Company
baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw
gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit
voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen
die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid,
productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te
bewaren.

Meer informatie

Toro.com

HEAVY DUTY MAAIERS VAN 53 CM

PROLINE

22291

KRACHTPATSERS VOOR
HET ZWARE WERK
Met motoren voor professioneel gebruik en
gietaluminium maaidekken tot wel 6 mm dik

KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT

RECYCLER®-TECHNOLOGIE

zijn de Toro® Heavy Duty grasmaaiers geschikt

Door zijn ontwerp vermindert het maaidek de kans
op verstoppingen en wordt gras beter opgevangen.
En u krijgt er nog uitstekende recyclingprestaties
bovenop.

De uitworpkamer vooraan en het mes zijn
ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten
zweven en het opnieuw te versnipperen tot
een fijne mulch, wat zorgt voor een gezond en
weelderig gazon.

voor de hoge eisen van professionele tuiniers
en groenbeheerders.

ONTWORPEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ANTISCALPEERCUP
Het gietaluminium maaidek van 6 mm dik is
ondanks zijn beperkte gewicht ontworpen voor de
meest veeleisende maaiomstandigheden. Minder
trilling op handen en armen zorgt ervoor dat
gebruikers dag na dag langer aan de slag kunnen
blijven.

Voorkomt dat het gazon gescalpeerd wordt tijdens
het maaien op oneffen terrein. Het zorgt ook voor
extra bescherming van de mesbouten.

EENVOUDIG TE LEGEN GRASVANGER
22291

De gemakkelijk af te nemen en te monteren grasvanger met brede
opening zorgt ervoor dat u het maaisel stort in een handomdraai.

HEAVY DUTY MAAIERS VAN 53 CM

22280

22280
Op zoek naar optimale prestaties en
productiviteit? Kies dan voor het 22280 Proline
EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK
Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel
eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan
bijtanken. (alleen 22280)

KRACHTIGE MOTOREN VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK
Betrouwbare prestaties in zware omstandigheden.
Met een vervangbaar opschroefbaar oliefilter voor
gemakkelijk onderhoud (alleen 22280)

maaiermodel, met zijn onderhoudsvrije
transmissie met 3 snelheden, robuust
buisvormig motorscherm, stalen bodemplaten
aan het maaidek, antiscalpeercup en nog
zoveel meer.

HEAVY DUTY ACCESSOIRES
ACHTERUITWORPSET
130-9374

MOTORBESCHERMING
(22291)

HOES VOOR ZELFTREKKENDE
LOOPMAAIER

VERVANGGRASZAK

130-9700

490-7462

125-1030
MODEL

22291

22280

MAAIBREEDTE

53 cm

53 cm

MOTOR

Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V KAI Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V KAI

STARTINRICHTING

Handstart

Handstart

AANDRIJFSYSTEEM

Vaste snelheid, achterwielaandrijving

› 3 versnellingen, achterwielaandrijving

MAAIDEKTYPE

Aluminium – Recycler/grasvanger

Aluminium – Recycler/grasvanger

MESREMKOPPELING (BBC)

-

› Standaard

MAAIHOOGTE

25-114 mm, 4-punts

25-114 mm, 4-punts

SNELHEID

0-6,0 km/uur vooruit

0-6,0 km/uur vooruit

INHOUD BRANDSTOFTANK

Benzine/1,9 liter

› Benzine/3,8 liter

GEWICHT

50 kg

56 kg

TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN 2,7 m/s

2,7 m/s2

PRIJS (INCL. BTW)

€ 1 814

2

› = verbeterde eigenschap

€ 1 479

22280

TURFMASTER™
HEAVY-DUTY 76 CM

TURFMASTER

™

HET WERK IS
SNEL KLAAR

KLAAR DE KLUS SNELLER met het uiterst productieve 76 cm maaidek.

De Toro® 76 cm TurfMaster is een klasse op

PROFESSIONEEL VERMOGEN voor het zware werk met Kawasaki® motor,

zich. Dit model kan meer oppervlakte maaien
in minder tijd dan de kleinere modellen, maar
is toch eenvoudig te hanteren. Elk onderdeel
ervan is ontworpen voor de zwaarste
omstandigheden, zodat de machine bestand
is tegen stoepranden, aanhangwagens en
intensief gebruik door meerdere bestuurders.
Professionele kracht en een professionele

MAAK HET WERK GEMAKKELIJKER met een traditioneel loopmaaierdesign,
dat eenvoudiger te gebruiken en te besturen is dan andere maaiertypes.
opschroefbaar oliefilter en luchtfilter met twee elementen.

VERLENG UW MAAITIJD tussen tankbeurten met de grote brandstoftank van
3,8 liter.

HOU DE CONTROLE met het gebruiksvriendelijke systeem met dubbele werking
enkele beugel.

SCHAKEL DE MESSEN UIT terwijl de motor blijft draaien dankzij de
mesremkoppeling (BBC).

maaikwaliteit.

KRACHTIGE MOTOR VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

*Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere
werksnelheid van de Turfmaster vergeleken met een Toro maaier
van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.

De betrouwbare en duurzame Kawasaki
professionele motor met een brandstoftank
van 3,8 liter brengt u een heel eind verder,
waardoor u minder tijd verspilt met bijtanken.

TURFMASTER™

HEAVY-DUTY 76 CM

MAAISYSTEEM MET TWEE MESSEN

ZWAAR UITGEVOERDE ONDERDELEN

MESREMKOPPELING (BBC)

De Turfmaster laat professionele groenbeheerders
productiever werken. Het 76 cm brede maaidek en
het unieke systeem met twee messen bespaart tot
wel 40% maaitijd*.

De zijplaten van het maaidek, de afgeronde
voorbumper, de robuuste afgedichte transmissie
en een sterke duwboom in één stuk bieden ook
professionele maaiklussen het hoofd.

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen
terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het
rijden over terrein zonder gras.

TURFMASTER™ ACCESSOIRES

HOES VOOR 76 CM
ZELFTREKKENDE
LOOPMAAIER
490-7461

SPECIFICATIES
MODEL

22205TE TURFMASTER

MAAIBREEDTE

76 cm

MOTOR

Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V KAI

STARTINRICHTING

Handstart

AANDRIJVING

Vaste snelheid, achterwielaandrijving

MAAIDEKTYPE

Staal en aluminium – Recycler/grasvanger/zijuitworp

MESREMKOPPELING (BBC)

Standaard

MAAIHOOGTE

38-127 mm, 2-punts

SNELHEID

0-6,0 km/uur vooruit

INHOUD BRANDSTOFTANK

Benzine/3,8 liter

GEWICHT

72 kg

TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN

4,5 m/s2

PRIJS (INCL. BTW)

€ 2 299

NIEUW !

PROSTRIPE®
PROSTRIPE 560

PROSTRIPE 560
®

KIES DE JUISTE
SPELER
Toro ProStripe® 560 maait
nauwkeurig en zorgt voor een schoon
streeppatroon, waardoor uw gazon
er opperbest uitziet. Deze lichte en
wendbare maaier beschikt over een
tweedelige geribde rol die een net
streeppatroon nalaat, terwijl de nieuwe
MatchCut™ technologie zich precies
richt naar de maaihoogte zodat het
gazon schoonmaken na een wedstrijd
kinderspel wordt.

TWEEDELIGE ROL

MATCHCUT™

De tweedelige rol verbetert de wendbaarheid
aanzienlijk en veroorzaakt minder spoorvorming
dan eendelige rollen; het geribde loopvlak zorgt
voor weergaloze tractie.

Stel de maaihoogte fijn af met MatchCut™. Met zijn
afstelling in halve stappen (3,25 mm) is MatchCut
ideaal voor fijn gazon en bij het gebruik van
verschillende machines op een grote oppervlakte
in toepassingen die een nauwkeurige maaihoogteinstelling vereisen.

GROOMERBORSTELSET
Gezonder gras en een fijnere afwerking door minder
zijdelingse grasgroei en minder oppervlakteafval.
Aanpasbaar voor harkwerking en in de hoogte
verstelbaar voor een precieze afstelling. (134-3722)

NIEUW!

MODEL

02657
PROSTRIPE 560

MAAIBREEDTE

56 cm

MOTOR

Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc

STARTINRICHTING

Handstart, BBC

AANDRIJFSYSTEEM

Transmissie met 3 versnellingen

MAAIDEKTYPE

Aluminium, achteruitworp/grasvanger

MAAIHOOGTE

13 standen; 13-60 mm in stappen van 3,25 mm

SNELHEID

3,0; 4,0; 5,2 km/uur

INHOUD BRANDSTOFTANK

Benzine/1,7 liter

GEWICHT

66 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 1 889

HOVERPRO®

HOVERPRO

®

HOVERPRO® ACCESSOIRES

VOOR HET MAAIEN VAN MOEILIJK,
ONEFFEN TERREIN EN STEILE
HELLINGEN

SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE
02619/02620

TRANSPORTWIELEN
02622

Gewoon op het bestaande maaidek
schroeven om de maaihoogte met
35 mm uit te breiden.
(alleen 02615/02612)

Afneembare wielen voor gemakkelijk
transport van het ene werkgebied naar
het andere.
(Niet verkrijgbaar voor 02615)

EXTRA LANGE HANDGREEP
02623

De HoverPro® maaiers bieden de ideale oplossing. De HoverPro™
is geschikt voor elk terrein, maar blinkt uit op moeilijke, oneffen
grasmatten en steile hellingen. Zo kunt u elk terrein veilig en
doeltreffend onderhouden, zelfs op hellingen tot maar liefst
45 graden (behalve model 02615 = 25°).
Door de afwezigheid van wielen en de uitmuntende zweefprestaties
is het haast onmogelijk dat de maaier over een rand valt. Daarom is
deze maaier perfect om rond bloemperken en vijvers te maaien.

Maakt werken op hellingen of moeilijk
te bereiken plekken nog gemakkelijker.
(Niet verkrijgbaar voor 02615)

MODEL

02615
HOVERPRO® 400

02612
HOVERPRO® 450

02604
HOVERPRO® 500

02606
HOVERPRO® 550

MOTOR

Honda GXV57

Honda GVC-160 OHC

Honda GVC-160 OHC

Honda GVC-160 OHC

AANDRIJVING

Duwmodel

Duwmodel

Duwmodel

Duwmodel

MAAIBREEDTE

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

SNIJSYSTEEM

Nylon draad

Nylon draad

Stalen maaimes

Stalen maaimes

MAAIHOOGTEBEREIK

18-30 mm

18-30 mm

16-34 mm

16-34 mm

INHOUD BRANDSTOFTANK

0,27 liter

0,77 liter

0,77 liter

0,77 liter

HELLINGSHOEK

25°

45°

45°

45°

GEWICHT

12,5 kg

17,6 kg

19 kg

19 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 704

€ 879

€ 919

€ 979

GRASHERSTEL

GRASHERSTEL
GEZOND GRAS
MAAKT HET
VERSCHIL.
En de juiste, doorzaaimachines en
verticuteermachines ook. Toro’s
producten voor grasherstel koppelen
professionele duurzaamheid aan
tijdsbesparende kenmerken zoals de
bedieningsorganen van een maaier
en de uitzonderlijke wendbaarheid.
Daar krijgt u de snelheid en
brandstofinhoud bovenop om uw
productiviteit te optimaliseren.

MECHANISCHE VERTICUTEERDER 46 CM
• Gemakkelijk te transporteren dankzij het compacte, lichte ontwerp
• Omschakelen naar zaaien met een optionele accessoire
• 32 klepelmessen met tussenafstand van 3,8 cm

MECHANISCHE DOORZAAIMACHINE VAN 46 CM
•	Eenvoudige bediening met gebruiksvriendelijke
besturingsorganen en zelfaandrijving
•	Opvouwbare handgreep, afneembare gewichten en
bevestigingsbeugels voor gemakkelijk transport
• Gemakkelijk te bereiken en te vervangen tanden

RUWTERREINMAAIER
• Maai hoog struikgewas, onkruid, boompjes en dichte begroeiing
• Maaidek van 71 cm verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• Kantelend maaidek voor gemakkelijk manoeuvreren op oneffen
terrein
• Eenvoudige intuïtieve tractiebediening

GRASHERSTEL

GRASHERSTEL
MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM
• Gepatenteerde professionele stuurbekrachtiging zorgt voor moeiteloos
manoeuvreren met één trekker
• Variabele snelheid: 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit, schakelen
mogelijk tijdens het rijden
• Kohler Command Pro motor voor veelzijdig gebruik: de luchtingang kan
180 graden draaien en is zo geschikt voor gebruik het hele jaar door
• Gemakkelijke bediening dankzij onafhankelijke hendels waarmee u tegelijk
de rijaandrijving en de bezem kunt inschakelen

SPECIFICATIES
MODEL

23511
MECHANISCHE
DOORZAAIMACHINE

23513
MECHANISCHE VERTICUTEERDER

23522
RUWTERREINMAAIER, BRC-28

38700
MOTORAANGEDREVEN
ROLBEZEM

MOTOR

Honda GX160 (horizontale as)

Honda GX160 (horizontale as)

Toro® met elektrische start

Kohler® Command PRO® voor
veelzijdig gebruik

INHOUD BRANDSTOFTANK

3,1 liter

3,1 liter

3,8 liter

3,8 liter

MAAIBREEDTE

—

—

71,1 cm

—

WERKHOOGTE

—

—

9,5 cm

—

WERKBREEDTE

45,7 cm

45,7 cm

—

91,4 cm

MAAIDEKHOOGTE

Maximaal 1,3 cm

0,3–1,3 cm

—

—

BREEDTE

71,1 cm

71,1 cm

76,2 cm

118,1 cm

HOOGTE

63,5 cm (handgreep ingeklapt)
94 cm (handgreep in bedrijfsstand)

63,5 cm (handgreep ingeklapt)
94 cm (handgreep in bedrijfsstand)

106,7 cm

105,4 cm

LENGTE

96,5 cm (handgreep ingeklapt)
129,5 cm (handgreep in bedrijfstand)

86,4 cm (handgreep ingeklapt)
111,8 cm (handgreep in bedrijfsstand)

221 cm

185,4 cm

GEWICHT

77,1 kg

57,6 kg

170,1 kg

158,8 kg

RIJSNELHEID

Duwaandrijving

Duwaandrijving

—

Vooruit 9,7 km/u, achteruit 3,2 km/u

INHOUD ZAADHOPPER

11,3 kg

—

—

—

TANDEN/MESSEN/BORSTEL

9 verticuteermessen

32 klepelmessen, tussenafstand van
3,8 cm

—

18 bezemringen

PRIJS (INCL. BTW)

€ 3 049

€ 2 049

€ 5 049

€ 4 185

MIDDELGROTE MAAIERS
91 CM MET ZIJUITWORP • ZWEVEND MAAIDEK

MIDDELGROOT
BETROUWBARE
WERKKRACHT,
SEIZOEN NA SEIZOEN
Deze duurzame grasmaaiers voor
professionele groenbeheerders leveren
verbeterde productiviteit en zijn ideaal voor
alle lastig te bereiken gebieden. Dankzij
de plaatsing van de motor blijft de maaier
stabiel op hellingen en door het zwevende

30071

VOORKOM IMPACTSCHADE met het TURBO FORCE® maaidek van 7 gauge dik
staal en de gelaste, afgeronde bumper.
NOG DUURZAMER met robuuste gietijzeren asbehuizingen en gesloten
onderhoudsvrije lagers.
MAAIRESULTAAT AANPASSEN aan verschillende omstandigheden of
seizoenen dankzij de gepatenteerde instelbare keerplaat.
MINDER VERMOEIEND door de eenvoudige bediening met twee hendels
(hydro-modellen) of het exclusieve Toro® bedieningssysteem met T-stang
(schakelmodellen).

MAAIHOOGTE VERANDEREN gaat eenvoudig met de instelling met 4 pennen.

maaidek is dit model ook geschikt voor fijnere
grasoppervlakten. Bovendien is de maaier zo
compact dat deze zelfs in een bestelwagen
kan worden vervoerd.

EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK
Zorgt voor een uitstekend werkbereik en
hoge productiviteit doordat u minder tijd
verliest met tanken.

MIDDELGROTE MAAIERS

91 CM MET ZIJUITWORP • ZWEVEND MAAIDEK
30071 – HYDROSTATISCHE
T2-BEDIENING

30070 – BEDIENING MET T-STANG
Exclusief besturingssysteem met T-stang
is eenvoudig te bedienen. Peerless
aandrijfsysteem met vijf versnellingen,
met achteruit. Standaard uitgerust met
urenteller.

MOTOREN VOOR PROFESSIONEEL LEKVRIJE ZWENKWIELBANDEN
Nooit meer een tijdrovende lekke
GEBRUIK
Leveren vele bedrijfsuren
probleemloze prestaties. De
2-cilindermotor loopt soepel en
reageert snel.

band, zodat de maaier meer tijd op
het gazon doorbrengt en minder in de
werkplaats.

T2-bedieningssysteem met twee
hendels met onafhankelijke choke- en
gashendel zorgen voor een feilloze start
en een nauwkeurige bediening. Soepel en
eenvoudig te bedienen dankzij de dubbele
Hydro-gear pompen. Rijsnelheid vooruit:
8 km/uur. Standaard uitgerust met
urenteller.

RUBBEREN UITWERPKANAAL

TURBO FORCE®-MAAIDEK

Het schokbestendige rubberen
uitwerpkanaal garandeert een
optimale schokabsorptie. Omdat het
buigt, kunt u nauwkeurig trimmen
zonder het uitwerpkanaal of de
landschapselementen te beschadigen.

De zwaar uitgevoerde gelaste stalen
maaidekconstructie van 7 gauge
dik staal is sterk en duurzaam. De
trimzijde van het maaidek is voorzien
van een slijtplaat van 13 mm dik
en de maaier heeft een afgeronde
voorbumper.

ACCESSOIRES VOOR MIDDELGROTE MAAIERS

30070

SULKY STAPLATFORM
30110

DOOR DE BESTUURDER TE
BEDIENEN UITWERPKANAAL
(alleen 30070)
115-4190

SPECIFICATIES
MODEL

30070 – GESCHAKELDE AANDRIJVING

30071 – HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

MAAIBREEDTE

91 cm

91 cm

MOTOR

Kawasaki, viertaktmotor, 603 cc, FS481V, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)

Kawasaki, viertaktmotor, 603 cc, FS481V, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)

STARTINRICHTING

Handstart

Handstart

AANDRIJVING

Peerless® vijfversnellingsbak, met achteruit

Dubbele Hydro-gear® pompen met Parker wielmotoren

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler

TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler

MAAIHOOGTE

25-114 mm

25-114 mm

SNELHEID

Vooruit: 0-7,5 km/u
Achteruit: 3,7 km/u

› Vooruit: 0-8,0 km/u

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine/19 liter

Benzine/19 liter

GEWICHT

267 kg

303 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 5 999

€ 6 999

Achteruit: 3,2 km/u

› = verbeterde eigenschap

MIDDELGROTE MAAIERS

89 CM / 91 CM / 122 CM VAST MAAIDEK OF KLEPEL

MIDDELGROOT
KRACHT EN
DUURZAAMHEID
IN ÉÉN
Voor uitdagende klussen. Het is goed om
te weten dat u op een paar dingen kunt
vertrouwen. Bijvoorbeeld de manier waarop
uw middelgrote Toro® maaier seizoen
na seizoen de zwaarste klussen aankan.
En het TURBO FORCE®-maaisysteem dat het
maaisel gelijkmatig verspreidt zodat u elke
keer weer een onberispelijk maairesultaat

AANDRIJFEENHEID EN MAAIDEKKEN

31914 en 02720 klepel

FLEXIBELE aandrijfeenheden met een keuze uit 3 maaidekken en een
klepelmaaier voor verschillende maaiklussen.

VOORKOM IMPACTSCHADE met het TURBO FORCE maaidek van
7 gauge dik staal en de gelaste, afgeronde bumper.
NOG DUURZAMER met robuuste gietijzeren asbehuizingen en gesloten
onderhoudsvrije lagers.
MINDER VERMOEIEND door de besturing met de pistoolgreep.
MAAIRESULTAAT AANPASSEN aan verschillende omstandigheden of
seizoenen dankzij de gepatenteerde instelbare keerplaat.
MAXIMALE PRESTATIES met bewezen, professioneel, zwaar uitgevoerd
aandrijfsysteem.

krijgt. Met de comfortabele bediening en een
keur aan maaidekken bent u goed op weg
om meer werk te verzetten per dag.

EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK
Zorgt voor een uitstekend werkbereik en hoge
productiviteit doordat u minder tijd verliest met
tanken.

MIDDELGROTE MAAIERS

89 CM / 91 CM / 122 CM VAST MAAIDEK OF KLEPEL

EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING
Stel de maaihoogte in van 25 tot 108 mm in stappen
van 6 mm door de pen in verschillende openingen
te plaatsen.

VERSCHILLENDE ACHTERLOSSENDE
MAAIDEKKEN
Alle weergaloos sterk, vervaardigd uit 7-gauge
aluminium en uw garantie op een superieure
maaikwaliteit en een hogere productiviteit in
extreme maaiomstandigheden.

EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK
Zorgt voor een uitstekend werkbereik en hoge
productiviteit doordat u minder tijd verliest met
tanken.

ACCESSOIRES VOOR MIDDELGROTE MAAIERS
OPTIONELE KLEPELMAAIER
De klepelmaaier is ontworpen voor gebruik in de meest uitdagende omstandigheden en is daarom de
ideale keuze om op ruw of overgroeid terrein te maaien. De frameconstructie van gelast kwaliteitsstaal is
uitgerust met een robuuste klepelrotor van 91 cm die is uitgebalanceerd voor minder trillingen, waardoor
de bestuurder langer aan de slag kan blijven.

ROBUUSTE KLEPELCONSTRUCTIE
De stevige, 91 cm brede klepelrotor met een diameter van
31 cm is uitgerust met 24 afzonderlijke klepelmessen voor
een effectieve maaikwaliteit.

MAAIHOOGTE
De gemakkelijke afstelling en het traploos instelbare
maaihoogtemechanisme maken het klepelwerktuig
veelzijdig genoeg om alle omstandigheden aan te kunnen.

SPECIFICATIES
MIDDELGROOT

31914 HYDROSTATISCHE MAAIER

MOTOR

Kawasaki®, viertakt, 603 cc, FS541V, OHV V-Twin

STARTINRICHTING

Elektrisch

AANDRIJVING

Dubbele Hydro-gear® pompen met Parker® wielmotoren

MAAIDEKTYPE

Achteruitworp of klepelmaaier

MAAIHOOGTE

Achteruitworp: 25-108 mm; Klepel: 12-140 mm

SNELHEID

Vooruit: 0 - 10 km/uur; Achteruit: 3,5 km/uur

WIELOPTIES (TE KIEZEN BIJ 31914)
GAZONBANDENSET 02929
PROFIELBANDEN 02930
DUBBELE WIELSET 02931
SET MET SMALLE BANDEN* 02932
*Aanbevolen bij het maaidek van 82 cm bij model 31914.

BRANDSTOF/CAPACITEIT Benzine/19 liter
GEWICHT

129 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 6 495

ACHTERLOSSENDE
MAAIDEKKEN

02710

02711

02712

MAAIBREEDTE

82 cm

› 91 cm

› 122 cm

MAAIHOOGTE

25-108 mm, instelbaar in stappen van 6 mm

TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN

2,0 m/s2

1,8 m/s2

WIELOPTIES

Set met smalle
banden (02932)

Naafset voor dubbele wielen (02931)
Profielbanden (02930)
Gazonbandenset (02929)

OPTIONELE ACCESSOIRES

3,1 m/s2

261 kg

263 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 2 029

€ 2 099

02720

MAAIBREEDTE

91 cm

MAAIHOOGTE

Traploos instelbaar van 12-140 mm

TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN 3,3 m/s2
WIELOPTIES

Naafset voor dubbele wielen (02931)
Profielbanden (02930)
Gazonbandenset (02929)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Tru Trak Sulky (30109)

279 kg

NETTOGEWICHT
(MET TRACTIE-EENHEID)

305 kg

€ 2 449

PRIJS (INCL. BTW)

€ 3 649

Tru Trak Sulky (30109)

NETTOGEWICHT
(MET TRACTIE-EENHEID)

KLEPELWERKTUIG VOOR
GRASMAAIERS

› = verbeterde eigenschap

GRANDSTAND®

STAMAAIERS 91 CM / 102 CM / 122 CM

GRANDSTAND®
SNELLER KLAAR,
SNELLER NAAR DE
VOLGENDE KLUS

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT doordat u gemakkelijk kan op- en afstappen.
COMPACT FORMAAT neemt minder ruimte in op de aanhangwagen en is

veelzijdiger.

MINDER VERMOEIEND voor de bestuurder door de platformophanging en de
Op uw werkdag komt u flinke hobbels en
uitdagend terrein tegen. Maar die hoeft u niet

bediening met twee hendels.

UITSTEKEND ZICHT voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de

allemaal te voelen.

kwaliteit ten goede.

De Toro® GrandStand® levert de snelheid en

MAAIHOOGTE INSTELLEN vanaf het bestuurdersplatform.

het comfort van een zero-turn maaier en het
aan/uit-gemak van een loopmaaier voor grote

MINDER TRILLINGEN en betere grip door de rubberen antivermoeidheidsmat.

oppervlakten. Deze machine is daardoor een
snel, wendbaar en zeer productief alternatief.
Dankzij de geveerde ophanging blijft de
bestuurder fris en door de tractie en stabiliteit
blijft hij of zij productiever. Dit is de ideale
combinatie om meer werk te verzetten in
minder tijd.

2-IN-1 VEELZIJDIGHEID
Toro’s vouwbare bestuurderplatform tovert
de GrandStand ogenblikkelijk om in een
duwmaaier. Laat weer zakken om de machine
als stamaaier te gebruiken. U hoeft niet van
maaimachine te verwisselen.

GRANDSTAND®

STAMAAIERS 91 CM / 102 CM / 122 CM

INNOVATIEVE
SNELHEIDSREGELING

FLEX-RIDE
BESTUURDERSPLATFORM

De respons van de aandrijfwielen
kan worden veranderd zonder dat
de reikwijdte van de bediening wordt
beperkt en zonder dat de motor en
messen vertragen.

Compenseert voor bestuurders van
elk formaat en houdt de bestuurder
scherp, minder vermoeid en
productiever, de hele dag lang.

TRACTIE EN HANTERING

COMPACTE AFMETINGEN

De breedte en optimale balans zorgen
voor stabiliteit en controle op hellingen.
Bestuurders kunnen hun gewicht
verplaatsen om de prestaties op
hellingen nog verder te verbeteren.

Ideaal voor gebruik op particuliere
gazons of op gebieden met een
toegangspoort of met kleine
oppervlakken. Verkrijgbaar als model
van 91 cm of 102 cm.

GRANDSTAND ACCESSOIRES

AFVALZAKSET

STREPENSET

RECYCLERSET

VERLICHTINGSSET

KNIPPERLICHTSET

121-7530 (74534TE, 74536TE,

117-8560 (74534TE, 74536TE,

114-3505 (74534TE, 74536TE,

133-1495 (74542TE, 74504TE)

74540TE)

74540TE)

133-1435 (74504TE, 74542TE)

131-1436 (74504TE, 74542TE)

110-2080 (74534TE & 74540TE)
110-2070 (74536TE)
115-7466 (74504TE)
134-3217 (74540TE)
134-3259 (74542TE)

74540TE)

133-1437 (74504TE, 74542TE)

SPECIFICATIES
NIEUW!

NIEUW!

MODEL

74534TE

74540TE

74536TE

74504TE

74542TE

MAAIBREEDTE

91 cm

91 cm

› 102 cm

› 122 cm

122 cm

BREEDTE GRASGELEIDER

131 cm

96 cm

141 cm

160 cm

127 cm

MOTOR

Kawasaki®, 603 cc, FS541V

Kawasaki, 603 cc, FS541V

Kawasaki, 603 cc, FS541V

Kawasaki, 726 cc, FX691V

Kawasaki, 726 cc, FX691V

RIJSNELHEID

0-8 km/uur

0-8 km/uur

0-8 km/uur

› 0-12 km/uur

0-12 km/uur

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Achteruitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Achteruitworp

MAAIDEKHOOGTE

127 mm

127 mm

127 mm

140 mm

140 mm

MAAIHOOGTE

25-127 mm

25-127 mm

25-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

ASLAGERS

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

AANDRIJFBANDEN

Turf Master®
46 x 22 - 20

Turf Master
46 x 24 - 20

Turf Master
46 x 24 - 20

› Turf Master

51 x 25 - 20,3

Turf Master
51 x 25 - 20,3

ZWENKWIELEN

28 x 10 - 12,5
Lekvrij
Semi-pneumatisch

28 x 10 - 12,5
Lekvrij
Semi-pneumatisch

28 x 10 - 12,5
Lekvrij
Semi-pneumatisch

28 x 10 - 12,5
Lekvrij
Semi-pneumatisch

28 x 10 - 12,5
Lekvrij
Semi-pneumatisch

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine, 29,5 liter

Benzine, 29,5 liter

Benzine, 29,5 liter

› Benzine, 37,9 liter

Benzine, 37,9 liter

GEWICHT

343 kg

352 kg

351 kg

407 kg

415 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 8 399

€ 8 599

€ 8 699

€ 9 299

€ 9 499

› = verbeterde eigenschap

TITAN® HD met MyRIDE®
1500-SERIE ZERO-TURN MAAIERS

TITAN®

HD met MyRIDE

MEER DAN EEN
MAAIER

®

VERBETERD COMFORT Het MyRIDE® geveerde bestuurdersplatform

heeft een veerweg van 7,6 cm waardoor de bestuurder geen oneffenheden en
trillingen voelt. Voor een superieur rijgevoel kan de bestuurder de machine
gemakkelijk, snel en zonder gereedschap naar wens aanpassen door de achterste
schokdempers af te stellen.

De TITAN® HD serie met MyRIDE® staat
voor duurzaamheid, professionele
resultaten en ongeëvenaard comfort, en
dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs

TURBO FORCE® MAAIDEKKEN Professionele groenbeheerders over de hele
wereld vertrouwen op de uitmuntende maaikwaliteit en duurzaamheid van de
TURBO FORCE® maaidekken van Toro. Niets maait zoals een TURBO FORCE.

voor beheerders van grote terreinen
en budgetbewuste professionals. Ga
met een gerust hart uw moeilijkste
maai- en andere klussen aan. Met de
gloednieuwe gereedschapsbevestigingen

DE DUURZAAMHEID VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE Van

het 7/10-gauge TURBO FORCE maaidek in ultrasterk staal tot het robuuste,
duurzame 7,62 x 5,08 cm frame en de professionele motor met zwaar uitgevoerde
Donaldson® luchtfilterbus: de TITAN® HD met MyRIDE kan tegen een stootje.

zijn ongeëvenaarde functionaliteit en
productiviteit steeds binnen handbereik.

MYRIDE® MAXIMAAL COMFORT
Het MyRIDE ophangingssysteem heeft een geveerd
bestuurdersplatform en instelbare achterste
schokdempers, die zorgen voor een superieure
rijervaring.

TITAN® HD met MyRIDE®
1500-SERIE ZERO-TURN MAAIERS

TORO® PROFESSIONELE MOTOREN

PROFESSIONEEL HYDRAULISCH SYSTEEM

TURBO FORCE® MAAIDEKKEN

Krachtige Toro motoren voor commercieel gebruik
leveren professionele prestaties. Het Donaldson®
luchtfiltersysteem voor zware toepassingen
beschermt de motor tegen vuil en zorgt voor een
langere levensduur.

De geïntegreerde pomp- en wielmotor maakt
gebruik van beproefde hydraulische onderdelen en
heeft geen slangen of andere mogelijke lekpunten.
Dat zorgt voor soepelere, snellere reacties en een
nog betrouwbaardere machine.

Professionele groenbeheerders over de
hele wereld vertrouwen op de uitmuntende
maaikwaliteit en duurzaamheid van de
gepatenteerde TURBO FORCE® maaidekken van
Toro. Niets maait zoals een TURBO FORCE.

TITAN® HD met MyRIDE® ACCESSOIRES

SET MET DRIEVOUDIGE
FUNCTIONALITEIT
(omvat emmerhouder, universele
bevestiging en bevestiging voor
trimmer)
136-1665

BEVESTIGING VOOR EMMER
136-1654

BEVESTIGING VOOR
TRIMMER

UNIVERSELE
GEREEDSCHAPSBEVESTIGING

136-1682

136-1664

SPECIFICATIES
MODEL

74453TE – MYRIDE®

74454TE – MYRIDE®

MAAIBREEDTE

122 cm

› 132 cm

BREEDTE GRASGELEIDER

160 cm

› 172 cm

MOTOR

TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 pk)

TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 pk)

RIJSNELHEID

0-13 km/uur

0-13 km/uur

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE® zijlossende maaidekken

TURBO FORCE zijlossende maaidekken

MAAIDEKHOOGTE

127 mm

127 mm

MAAIHOOGTE

38-127 mm

38-127 mm

ROLBEUGEL

Inklapbaar

Inklapbaar

MAAIDEKASSEN

20,3 cm aluminium, afgesloten lagers, as van 2,5 cm

20,3 cm aluminium, afgesloten lagers, as van 2,5 cm

AANDRIJFBANDEN

56 cm x 24 cm x 30 cm

56 cm x 24 cm x 30 cm

ZWENKWIELBANDEN

33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm semi-pneumatische lekvrije banden

33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm semi-pneumatische lekvrije banden

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine/26,5 liter

Benzine/26,5 liter

GEWICHT

421 kg

429 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 9 899

€ 10 499

› = verbeterde eigenschap

Z MASTER® PROFESSIONAL
6000-SERIE ZERO-TURN MAAIERS

6000-SERIE
BIED DE ZWAARSTE
WERKOMSTANDIGHEDEN
HET HOOFD
De Toro® Z Master Professional 6000-serie
vormt de volgende generatie zero-turn
grasmaaiers op benzine.

BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN dankzij een
gamma van krachtige motoren.

MINDER VERMOEIDHEID BIJ DE BESTUURDER door de luxe stoel met
brede leuningen, dikke bekleding en 3D-isolatie waardoor trillingen worden
geabsorbeerd.
NEEM MET GEMAK HOBBELS dankzij het handige maaidekhefpedaal.
UITSTEKENDE STABILITEIT door het lage zwaartepunt: eenvoudiger te

De grasmaaiers bieden de absolute top in

hanteren op hellingen.

onze bedrijfstak, zoals de TURBO FORCE®

SOEPELE EN KRACHTIGE REACTIE van de gecombineerde pomp- en

maaidekken, robuuste spilassen, verhoogd
comfort, verbeterde tractie en bediening,
en Toro heeft nog meer nuttige functies
toegevoegd. De grasmaaiers in de Z Master

wielmotoren.

ABSORBEERT SCHOKKEN, elimineert zwaaien van het dek en zorgt voor een
prachtig maairesultaat op hellingen met de robuuste maaidekophanging.

Professional 6000-serie hebben een laag
zwaartepunt, waardoor ze stabieler zijn,
eenvoudiger te besturen op hellingen en enorm
wendbaar zijn.
MYRIDE® OPHANGING
Lange dagen voelen korter met het gloednieuwe en
geweldig comfortabele MyRIDE® veringsysteem (alleen
74909TE). Het instelbare bestuurdersplatform met
volledige ophanging absorbeert hobbels en trillingen
zodat de bestuurder niets voelt van het ruwe terrein.
Dit is de kracht die u van den Toro-product verwacht
met een ongelooflijke rijkwaliteit.

Z MASTER® PROFESSIONAL

6000-SERIE ZERO-TURN MAAIERS

TURBO FORCE®-MAAIDEKKEN

ROBUUSTE ASSEN

Met hittebehandelde stalen messen van 6 mm dik.
Er is niets dat sneller of beter maait.

Zijn bestand tegen schokken die andere assen
zouden breken dankzij een solide behuizing van
gietijzer en een massieve basis.

HEFHULP VOOR MAAIDEK

PERSOONLIJKE RIJ-INSTELLINGEN*

MAXIMAAL COMFORT*

Maaihoogte instellen gaat snel en eenvoudig met
het standaard hefpedaal.

De bestuurder kan de instellingen eenvoudig
aanpassen aan zijn of haar voorkeur. Zonder
gereedschap! (MyRIDE® – alleen 74969TE)

Het volledig zwevende bestuurdersplatform kan
91 mm bewegen en vermindert de impact van
hobbels en trillingen op de bestuurder, waardoor
deze een superieure rijkwaliteit ervaart.
(MyRIDE® – alleen 74969TE)

COMFORTABEL RIJDEN
De luxe luchtgeveerde stoel heeft brede leuningen,
dikke bekleding en 3D-isolatie waardoor hobbels en
trillingen worden geabsorbeerd en de bestuurder
minder vermoeid raakt.

6000-SERIE ACCESSOIRES
RECYCLERSETS

DOOR DE BESTUURDER
TE BEDIENEN
UITWERPKANAAL

115-7466 (122 cm)
115-7467 (132 cm)
115-7468 (152 cm)
125-9305 (152 cm, RD)

TREKHAAKSET
109-9487

117-3600

SPECIFICATIES
MODEL

74902TE

74919TE

75969TE – MYRIDE

74925TE

74942TE

MAAIBREEDTE

122 cm

› 132 cm

132 cm

› 152 cm

152 cm

BREEDTE GRASGELEIDER

160 cm

› 172 cm

172 cm

› 192 cm

192 cm

MOTOR

Kawasaki, 726 cc, FX651V,
15,3 kW (20,5 pk)

Kawasaki, 726 cc, FX691V,
16,4 kW (22 pk)

Kawasaki, 726 cc, FX691V,
16,4 kW (22 pk)

Kawasaki, 852 cc, FX801V,
19 kW (25,5 pk)

Kawasaki, 852 cc, FX801V,
19 kW (25,5 pk)

RIJSNELHEID

0-16 km/uur

0-16 km/uur

0-16 km/uur

› 0-18,5 km/u

0-18,5 km/u

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

› Achteruitworp

MAAIDEKHOOGTE

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

MAAIHOOGTE

25-140 mm

25-140 mm

25-140 mm

25-140 mm

25-140 mm

ASLAGERS

Smeerbaar

Smeerbaar

Smeerbaar

Smeerbaar

Smeerbaar

TurfMaster
61 x 24 - 30,5
33 x 12,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

TurfMaster
61 x 24 - 30,5
33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

TurfMaster
61 x 24 - 30,5
33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

TurfMaster
61 x 30,5 - 30,5
Multi Trac 33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

TurfMaster
61 x 30,5 - 30,5
Multi Trac 33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

GEWICHT

508 kg

517 kg

553 kg

569 kg

588 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 11 299

€ 11 899

€ 12 799

€ 12 999

€ 13 399

AANDRIJFBANDEN
ZWENKWIELBANDEN

TURBO FORCE

› = verbeterde eigenschap

Z MASTER® PROFESSIONAL
7000-SERIE ZERO-TURN MAAIERS OP DIESEL

7000-SERIE
BLIJF OOK DE
ZWAARSTE KLUSSEN
DE BAAS
Het is 7 uur ’s ochtends. Het gras is lang en
nat. En hierna moet u nog vijf andere gazons
maaien. Dit zijn de momenten waarop u

KRACHTPATSER De 3-cilinder dieselmotor met een hoog koppel kan de zwaarste
omstandigheden aan.

BESTAND TEGEN BESCHADIGING dankzij het robuuste maaidek van 7 gauge,

zeer sterk staal.

GESCHIKT VOOR BIODIESEL met verbeterde brandstofpomp, -filter en

-leidingen.

ROBUUSTE ASBEHUIZINGEN van Toro zijn bestand tegen schokken die andere

geen zin heeft in gedoe. U wilt kracht en

assen zouden breken.

vermogen. De professionele 7000-serie van

MINDER UITVALTIJD met zwenkwielen met semi-pneumatische lekvrije banden.

Toro levert het benodigde koppel voor al die
extreme maaiomstandigheden die een gewone
benzinemaaier niet aankan. Beter nog: deze

MINDER VERMOEIDHEID bij de bestuurder door de luxe stoel met dikke
bekleding en isolatie waardoor trillingen worden geabsorbeerd.

grasmaaiers lopen op diesel, zodat u nog meer
vermogen krijgt en minder brandstof verbruikt
dan met een vergelijkbare benzinemotor.

TURBO FORCE®-MAAIDEK
Zorgt samen met de dieselmotor met een hoog
koppel voor uitstekende resultaten, ook bij een
snelle rijsnelheid.

Z MASTER® PROFESSIONAL

7000-SERIE ZERO-TURN MAAIERS OP DIESEL

DIESELMOTOREN
Verbruiken minder brandstof en zijn efficiënter
dan vergelijkbare benzinemotoren. Diesel bevat
ongeveer 18% meer energie per volume, wat zorgt
voor extra vermogen.

MOTOR MET VLOEISTOFKOELING
Zorgt voor een langere levensduur van de motor en
een schonere verbranding. Daarbij zorgt een goed
uitgebalanceerde motor voor minder trillingen.

MOTOREN GESCHIKT VOOR BIODIESEL
Deze machine kan gebruik maken van een
dieselmengsel tot 20% biodiesel (B20), wat
de helft scheelt aan uitstoot ten opzichte van
traditionele dieselbrandstof (gebaseerd op
motortests door EPA).

7000-SERIE ACCESSOIRES

RECYCLERSETS
107-1610 (74264TE)
114-1820 (74279TE)
107-1611 (74265TE)

RUBBER STREPENSET

DOOR DE BESTUURDER TE
BEDIENEN UITWERPKANAAL

107-1630

117-3600

ROLSTREPENSET
108-2162

SPECIFICATIES
MODEL

74279TE

74264TE

74265TE

MAAIBREEDTE

132 cm

132 cm

› 152 cm

BREEDTE
GRASGELEIDER

173 cm

173 cm

› 193 cm

MOTOR

16,6 kW (23 pk) Kubota®, 898 cc, 16,6 kW (23 pk) Kubota, 898 cc,
diesel
diesel

16,6 kW (23 pk) Kubota, 898 cc,
diesel

RIJSNELHEID

0-18 km/u

0-18 km/u

0-18 km/u

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE®
Achteruitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

TURBO FORCE
Zijuitworp

MAAIDEKHOOGTE

140 mm

140 mm

140 mm

MAAIHOOGTE

38-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

ASLAGERS

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

AANDRIJFBANDEN

58 x 24 - 30,5, 4-ply

58 x 24 - 30,5, 4-ply

› 61 x 30 - 30,5 4-ply

ZWENKWIELEN

33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

33 x 16,5 - 15
Semi-pneumatisch, lekvrij

BRANDSTOF/CAPACITEIT Diesel/45 liter

Diesel/45 liter

Diesel/45 liter

GEWICHT

733 kg

733 kg

722 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 17 399

€ 18 399

€ 17 799

› = verbeterde eigenschap

Z MASTER® PROFESSIONAL
8000-SERIE

8000-SERIE
DE IDEALE OPLOSSING
VOOR EEN PERFECT
MAAIRESULTAAT
Voor hoogwaardige gazons is een
strakke, perfecte look heel belangrijk. De
8000-serie Z Master® levert een superieure
maaikwaliteit en een verfijnde afwerking,
zelfs met hogere snelheden.
De krachtige turbine verplaatst meer lucht,
waardoor er meer materiaal in de opvangbak
wordt gegooid.
Dankzij het achterlossende maaidek kunt
u aan beide zijden trimmen zonder dat er
maaisel terechtkomt op bloembedden of
trottoirs. U kunt veel langer maaien door de
enorme capaciteit van het opvangsysteem.
De grasmaaiers uit de 8000-serie hebben
een rijsnelheid van wel 8 km/uur en vormen
daarmee een ideale oplossing om in kortere
tijd een perfect maairesultaat te bereiken.

BEIDE ZIJDEN TRIMMEN met het achterlossende maaidek zonder dat er
maaisel terechtkomt op bloembedden of trottoirs.

SNIJDT HET GRAS FIJN door de hogere messnelheid en optimale
Recycler-sets voor een consistent superieur maairesultaat.

MINDER UITVALTIJD door de onderhoudsarme onderdelen zoals een
zwaar uitgevoerde, afgedichte versnellingsbak en een eenvoudig, betrouwbaar
aandrijfsysteem met riem.
LANGER MAAIEN dankzij de brandstoftank van 28 liter en minder stops

door de enorme capaciteit van het systeem voor het opvangen en versnijden
van het maaisel.

MEER PRODUCTIVITEIT met een rijsnelheid tot wel 8 km/uur en een
hydrostatisch aandrijfsysteem voor efficiënte, nauwkeurige bediening.

Z MASTER® PROFESSIONAL
8000 SERIE DIRECT COLLECT Z

VULREDUCTIESYSTEEM

MOEITELOZE BEDIENING

ONTWERP MET FRONTMAAIER

Schakelt over van 100% grasvangen naar 50%
recyclen en 50% grasvangen, zodat de opvangbak
minder vaak geleegd hoeft te worden.

Hiermee kunt u bijzonder handig en gemakkelijk
manoeuvreren, zelfs op plaatsen met weinig ruimte.

Kan manoeuvreren en maaien op plaatsen waar
een traditionele maaier met nuldraaicirkel niet
kan komen.

EXTRA GROTE OPVANGBAK

ROBUUSTE, DIEPE MAAIDEKKEN

ACHTERLOSSEND MAAIDEK

Vervaardigd uit gelast staal van 7/10-gauge. Het
ontwerp van 11,7 cm diep kan langer gras aan en
zorgt voor een beter vacuüm, voor een onberispelijk
maairesultaat.

Hiermee kunt u aan beide zijden trimmen en
komt er geen maaisel terecht op bloembedden
of trottoirs.

Omdat u minder tijd kwijt bent met legen, blijft er
meer tijd over voor het maaien. Door het exclusieve
ontwerp van het schot wordt de opvangbak van
33 cm3 gelijkmatig van achteren naar voren gevuld
voor maximale efficiëntie.

8000-SERIE ACCESSOIRES
MULCHSET
(INCLUSIEF SNIJMESSEN)

ROLBEUGELSET
117-8459

130-8463

VERLICHTINGSSET
130-8469

SET MET
HOPPERVERGRENDELING
130-8488

SPECIFICATIES
MODEL

74311TE

MAAIBREEDTE

122 cm

BREEDTE GRASGELEIDER

N.v.t.

MOTOR

20,5 pk Kohler Command Pro-motor van 640 cc*

RIJSNELHEID

0-8 km/uur

MAAIDEKTYPE

Professioneel achterlossend maaidek

MAAIDEKHOOGTE

188 mm

MAAIHOOGTE

25-100 mm

AANDRIJFBANDEN

45,7 x 26,7 - 25,4

ZWENKWIELBANDEN

20 x 7,6 - 10, semi-pneumatisch

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine/28 liter

GEWICHT

544 kg

PRIJS (INCL. BTW)

€ 17 805

EENVOUDIG KIEZEN

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OM DE MAAIER TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERKGEBIED PAST.

NIEUW!

HD PROLINE

HD PROLINE

TURFMASTER™

PROSTRIPE®

MAAIBREEDTE

53 cm

53 cm

› 76 cm

56 cm

MOTOR

Kawasaki® viertaktmotor,
179 cc, FJ180V

Kawasaki viertaktmotor, 179 cc,
FJ180V

Kawasaki viertaktmotor, 179 cc,
FJ180V

Kawasaki® FJ180V KAI OHV
viertaktmotor, 179 cc

STARTINRICHTING

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, mesremkoppeling

Starterkoord, mesremkoppeling

Starterkoord, Zone start,
mesremkoppeling

AANDRIJVING

Vaste snelheid,
achterwielaandrijving

› 3 versnellingen,
achterwielaandrijving

Vaste snelheid,
achterwielaandrijving

Transmissie met 3 versnellingen

MAAIDEKTYPE

Recycler/grasvanger, aluminium

Recycler/grasvanger, aluminium

› Recycler/Grasvanger/
Zijuitworp, staal

Roestvrij aluminium.

MAAIHOOGTE

25-114 mm, 4-punts

25-114 mm, 4-punts

38-127 mm, 2-punts

13 standen; 13-60 mm in
stappen van 3,25 mm

SNELHEID

0-6,0 km/uur vooruit

0-6,0 km/uur vooruit

0-6,0 km/uur vooruit

3,0; 4,0; 5,1 km/uur vooruit

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine/1,8 liter

› Benzine/3,8 liter

Benzine/3,8 liter

Benzine/1,7 liter

TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN

2,7 m/s2

2,7 m/s2

4,5 m/s2

—

GEWICHT

50 kg

56 kg

72 kg

66 kg

BANDEN

23 cm x 6 cm rubberbanden
met poly wielen

23 cm x 6 cm rubberbanden
met poly wielen

23 cm x 6 cm rubberbanden
met poly wielen

27 cm x 8 cm rubberbanden
met gegoten wielen

MODEL

ACHTERROL

22291

—

22280

—

22205TE

—

02657

13 cm Stalen ribbels

23 cm x 6 cm rubberbanden
met poly wielen

23 cm x 6 cm rubberbanden
met poly wielen

27 cm x 8 cm rubberbanden
met gegoten wielen

—

MAAIDEKCONSTRUCTIE

Roestvrij aluminium 6 mm

Roestvrij aluminium 6 mm

› 13-gauge zwaar uitgevoerd
staal, gegoten aluminium frame

Roestvrij aluminium 6 mm

MESSEN

3,4 mm dikke stalen messen
met mesversteviger

3,4 mm dikke stalen messen
met mesversteviger

3,4 mm dikke stalen messen
met mesversteviger

3,2 mm dikke geperste stalen
messen

MESINSCHAKELING

Starterkoord (ZS)

› Mesremkoppeling (BBC)

Mesremkoppeling (BBC)

Mesremkoppeling (BBC)

SMERING

Spatsmering

Druksmering (met oliefilter)

Druksmering (met oliefilter)

Druksmering met oliepomp

LUCHTFILTER

Twee elementen

Twee elementen

Twee elementen

Twee elementen

INHOUD ZAK

77 liter

77 liter

88 liter

80 liter

COMMERCIËLE GARANTIE

1 jaar volledige garantie,
2 jaar startgarantie**

1 jaar volledige garantie,
2 jaar startgarantie**

1 jaar volledige garantie,
2 jaar startgarantie**

2 jaar beperkte garantie*

PRIJS (INCL. BTW)

€ 1 479

€ 1 814

€ 2 299

€ 1 889

AANDRIJFBANDEN

MAAIDEKKEN

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
** STARTGARANTIE. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

HOVERPRO 400

HOVERPRO 450

HOVERPRO 500

HOVERPRO 550

MOTOR

Honda GXV57

Honda GVC-160 OHC

Honda GVC-160 OHC

Honda GVC-160 OHC

AANDRIJVING

Duwmodel

Duwmodel

Duwmodel

Duwmodel

MAAIBREEDTE

40 cm

› 46cm

› 51cm

› 53 cm

SNIJSYSTEEM

Nylon draad

Nylon draad

› Stalen maaimes

Stalen maaimes

MAAIHOOGTEBEREIK

18-30 mm

18-30 mm

› 16-34 mm

16-34 mm

INHOUD BRANDSTOFTANK

0,27 liter

0,77 liter

0,77 liter

0,77 liter

HELLINGSHOEK

25°

› 45°

45°

45°

GEWICHT

12,5 kg

17,6 kg

19 kg

19 kg

MODEL

02615

02612

02604

02606

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES
STARTERKOORD

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

OPVOUWBARE DUWBOOM

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

OPSLAGSTAND DUWBOOM

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

ZACHTE HANDGREEP

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

DODEMANSHENDEL

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

VERLENGSET VOOR DUWBOOM

—

› Optie

Optie

Optie

TRANSPORTWIELSET

—

› Optie

Optie

Optie

SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE

Optie

Optie

—

—

COMMERCIËLE GARANTIE

2 jaar, beperkt

2 jaar, beperkt

2 jaar, beperkt

2 jaar, beperkt

PRIJS (INCL. BTW)

€ 704

€ 879

€ 919

€ 979

› = verbeterde eigenschap

EENVOUDIG KIEZEN

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OM DE MACHINES TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERKGEBIED PASSEN.

23522

TYPE

MOTOR
AANGEDREVEN
ROLBEZEM 38700

MAAIBREEDTE

71 cm

Besturing

Stuurbekrachtiging met
koppeling links en rechts

3 liter

WERKHOOGTE

9,5 cm

Transmissie

Frictieplaat

46 cm

46 cm

MOTOR

Toro 10,8 kW (14,5 cv)

Inhoud
brandstoftank

4,0 liter

MAAIDEKHOOGTE

0,32-0,64 cm

0,64-1,3 cm

ELEKTRISCHE
START

Standaard

Bezemhoek

40° totaal –
20° links/20° rechts

BREEDTE

71 cm

71 cm

MAAIDEK

345 N/mm2 sterk staal,
+/- 10 graden kantelend
met veerterugslag

Borstelbreedte

94 cm met
18 bezemringen

HOOGTE

59,7 cm (handgreep
ingeklapt), 101,6 cm
(handgreep in bedrijf)

59,7 cm (handgreep
ingeklapt), 101,6 cm
(handgreep in bedrijf)

ASDIAMETER

6 cm

Diameter borstel

63,5 cm

LENGTE

82,5 cm (handgreep
ingeklapt); 109,2 cm
(handgreep in bedrijf)

92,7 cm (handgreep
ingeklapt); 119,4 cm
(handgreep in bedrijf)

INHOUD
BRANDSTOFTANK

3,8 liter

Borstelsnelheid

200 tpm

GEWICHT

58 kg

77 kg

TRANSAXLE

Hydro-Gear T2

Bezemaandrijving

Direct

RIJSNELHEID

Duwaandrijving

Duwaandrijving

AFMETINGEN

226 cm x 76 cm x 107 cm

Gewicht

158,7 kg

11,3 kg

GEWICHT

170 kg

Startinrichting

Handstart

9 verticuteermessen

BANDEN

Met afdichtmiddel gevuld

Banden

38 cm x 12,7 cm

MECHANISCHE
VERTICUTEERDER

MECHANISCHE
DOORZAAIMACHINE
23511

TYPE

Honda GX160
horizontale as

Honda GX160
horizontale as

INHOUD
3 liter
BRANDSTOFTANK
WERKBREEDTE

TYPE
MOTOR

23513

INHOUD
ZAADHOPPER
MESSEN

–
32 klepelmessen,
tussenafstand van 2,5 cm

COMMERCIËLE
GARANTIE
PRIJS (INCL. BTW) € 2 049

BRC-28
RUWTERREINMAAIER

1 jaar garantie op de eenheid, 2 jaar garantie op de motor via de fabrikant

€ 3 049

PRIJS

€ 5 049

PRIJS

€ 4 185

MIDDELGROTE HYDRO MAAIER

MIDDELGROTE LOOPMAAIER MET MIDDELGROTE LOOPMAAIER T2
T-STANG (GESCHAKELD)
HYDRO
30070

30071

MAAIBREEDTE

› 82, 91 of 122 cm

91 cm

91 cm

MOTOR

Kawasaki®, viertakt, 603 cc, FS541V, OHV
V-Twin

Kawasaki, viertaktmotor, 603 cc, FS481V,
met luchtkoeling

Kawasaki, viertaktmotor, 603 cc, FS481V,
met luchtkoeling

STARTINRICHTING

› Elektrisch

Handstart

Handstart

AANDRIJVING

Dubbele Hydro-gear® pompen met
Parker® wielmotoren

Peerless® vijfversnellingsbak, met
achteruit

Dubbele Hydro-gear® pompen met Parker
wielmotoren

MAAIDEKTYPE

Achteruitworp of klepelmaaier

› TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler

TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler

MAAIHOOGTE

Achteruitworp: 25-108 mm; Klepel: 12140 mm

25-114 mm

25-114 mm

SNELHEID

› Vooruit: 0-10 km/uur;
Achteruit: 3,5 km/uur

Vooruit: 0-7,5 km/uur;
Achteruit: 3,7 km/uur

Vooruit: 0-8,0 km/uur;
Achteruit: 3,2 km/uur

BRANDSTOF/CAPACITEIT

› Benzine/19 liter

Benzine/19 liter

Benzine/19 liter

GEWICHT

261 kg, 263 kg of 27 kg

267 kg

303 kg

AANDRIJFBANDEN

Gazon, profiel of smal met optionele
dubbele wielen

40,6 cm x 16,5 - 20,3 cm,
4-ply ProTech

40,6 cm x 16,5 - 20,3 cm,
4-ply ProTech

ZWENKWIELEN

Afhankelijk van maaidektype

23 cm x 9 - 10 cm, 4-ply,
glad met smeerbare lagers

23 cm x 9 - 10 cm, 4-ply,
glad met smeerbare lagers

BESTURINGSSYSTEEM

Pistoolhandgrepen

T-stang

Dubbele hendel

MAAIDEKCONSTRUCTIE

› 2, 3 of 4 maaimessen, constructie van
7 gauge (4,5 mm) gelast staal

2 maaimessen, constructie van 7 gauge
(4,5 mm) gelast staal

2 maaimessen, constructie van 7 gauge
(4,5 mm) gelast staal

AFGERONDE BUMPER

-

› Standaard

Standaard

VERSTELBARE UITWERPPLAAT

-

› Standaard, geen gereedschap vereist

Standaard, geen gereedschap vereist

RUBBEREN UITWERPKANAAL

-

› Standaard

Standaard

ASBEHUIZING

Gietijzer met diameter van 24 cm

Gietijzer met diameter van 24 cm

Gietijzer met diameter van 24 cm

ASLAGER

Gesloten kogellagers

Gesloten kogellagers

Gesloten kogellagers

MESSEN

Maaidek 02710: (2) 5,2 mm
(2) 6 mm van veredeld staal
Maai-eenheden 02711 en 02712 (3) 6,3 mm

(2) 6 mm van veredeld staal

MESINSCHAKELING

-

-

-

SMERING

Druksmering (met oliefilter)

Druksmering (met oliefilter)

Druksmering (met oliefilter)

LUCHTFILTER

Twee elementen

Twee elementen

Twee elementen

INHOUD ZAK

-

Optie, 106 liter

Optie, 106 liter

COMMERCIËLE GARANTIE

2 jaar

2 jaar

2 jaar

PRIJS (INCL. BTW)

€ 6 495

€ 5 999

€ 6 999

TYPE

31914

MAAIDEKKEN

› = verbeterde eigenschap

EENVOUDIG KIEZEN

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OM DE MAAIER TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW
WERKGEBIED PAST.

74542TE

74453TETE

NIEUW!

NIEUW!

GRANDSTAND

GRANDSTAND

GRANDSTAND

GRANDSTAND

GRANDSTAND

TITAN® HD
1500 SERIE

TITAN HD
1500 SERIE

Z MASTER
6000-SER

MAAIBREEDTE

91 cm

91 cm

› 102 cm

› 122 cm

122 cm

122 cm

› 132 cm

122 cm

BREEDTE
GRASGELEIDER

131 cm

96 cm

› 141 cm

› 160 cm

127 cm

160 cm

› 172 cm

160 cm

MOTOR

Kawasaki®, 603 cc,
FS541V

Kawasaki®, 603 cc,
FS541V

Kawasaki, 603 cc,
FS541V

Kawasaki, 726 cc,
FX691V

Kawasaki, 726 cc,
FX691V

TORO 708 cc

TORO 708 cc

Kawasaki,
FX651V

RIJSNELHEID

0-8 km/uur

0-8 km/uur

0-8 km/uur

› 0-12 km/uur

0-12 km/uur

0-13 km/uur

0-13 km/uur

0-16 km/u

MAAIDEKTYPE

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
achterlossend
maaidek

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
achterlossend
maaidek

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
zijuitworp

TURBO FO
zijlossende
maaidekke

MAAIDEKHOOGTE

127 mm

127 mm

127 mm

140 mm

140 mm

127 mm

127 mm

140 mm

MAAIHOOGTE

25-127 mm

25-127 mm

25-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

› 25-140 m

ASLAGERS

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

Smeerbaa

AANDRIJFBANDEN

TurfMaster®
46 x 22 - 20

TurfMaster
46 x 24 - 20

TurfMaster
46 x 24 - 20

TurfMaster
51 x 26,7 - 20,3

TurfMaster
51 x 25 - 20,3

56 x 24 - 30

56 x 27 - 30

TurfMaster
61 x 24 - 3

ZWENKWIELBANDEN

Zwenkwielen voor:
28 x 10 - 12,7,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Zwenkwielen voor:
28 x 10 - 12,5,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Zwenkwielen voor:
28 x 10 - 12,7,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Zwenkwielen voor:
28 x 12,7 - 12,7,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Zwenkwielen voor:
28 x 12,7 - 12,7,
semi-pneumatisch,
lekvrij

22 x 9,5 - 12,
semi-pneumatisch,
lekvrij

22 x 10,5 - 12,
semi-pneumatisch,
lekvrij

33 x 12,5 semi-pneu
lekvrij

BRANDSTOF/
CAPACITEIT

Benzine/29,5 liter

Benzine/29,5 liter

Benzine/29,5 liter

› Benzine/39,7 liter

37,9 liter

Benzine/26,5 liter

Benzine/26,5 liter

› Benzine/

GEWICHT

343 kg

352 kg

351 kg

407 kg

415 kg

406 kg

429 kg

508 kg

POMPINHOUD
HYDRAULISCH
AANDRIJFSYSTEEM
(CC/OMW)

10 cc / rev pomp

10 cc / rev pomp

10 cc / rev pomp

10 cc / rev pomp

10 cc / rev pomp

12 cc / rev pomp

12 cc / rev pomp

12 cc / rev

Standaard, geen
gereedschap vereist

N.v.t.

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

N.v.t.

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard
gereedsch

Opklapbaar platform met
vering, ook te gebruiken als
loopmaaier, rubberen mat
op platform, sturen met
twee hendels, variabele
snelheidsregeling en
elektrisch startsysteem.

Opklapbaar platform met
vering, ook te gebruiken als
loopmaaier, rubberen mat
op platform, sturen met
twee hendels, variabele
snelheidsregeling en
elektrisch startsysteem.

Opklapbaar platform met
vering, ook te gebruiken als
loopmaaier, rubberen mat
op platform, sturen met
twee hendels, variabele
snelheidsregeling en
elektrisch startsysteem.

Opklapbaar platform met
vering, ook te gebruiken als
loopmaaier, rubberen mat
op platform, sturen met
twee hendels, variabele
snelheidsregeling en
elektrisch startsysteem.

Opklapbaar platform met
vering, ook te gebruiken als
loopmaaier, rubberen mat
op platform, sturen met
twee hendels, variabele
snelheidsregeling en
elektrisch startsysteem.

Geïsoleerde stoel,
armleuningen, luchtfilter
voor gebruik in zware
omstandigheden,
opvouwbare rolbeugel met
twee standen, bekerhouder,
opbergruimte, standaard
Z Stand

Geïsoleerde stoel,
armleuningen, luchtfilter
voor gebruik in zware
omstandigheden,
opvouwbare rolbeugel met
twee standen, bekerhouder,
opbergruimte, standaard
Z Stand

Luchtfilter voo
zware omstand
digitaal inform
en brandstofm
constructie van
zwaar uitgevoe
van 25 mm, op
rolbeugel met
bekerhouder, o
en maaidekhef
met voetpedaa
Z Stand, stoel m
3D-isolatie, arm
optioneel susp

COMMERCIËLE
GARANTIE

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

4 jaar, 500 uur

4 jaar, 500 uur

5 jaar,
1400 uur

PRIJS (INCL. BTW)

€ 8 399

€ 8 599

€ 8699

€ 9 299

€ 9 499

€ 9 899

€ 10 499

€ 11 299

MODEL

74534TE

74540TE

74536TE

74504TE

74542TE

74453TE

74454TE

74902TE

MAAIDEKKEN
VERSTELBARE
UITWERPPLAAT

BEDIENINGSGEMAK

74942TE

R
RIE

74264TE

74311TE

Z MASTER
6000-SERIE

Z MASTER 6000
SERIES MYRIDE®

Z MASTER
6000-SERIE

Z MASTER
6000-SERIE

Z MASTER
7000-SERIE

Z MASTER
7000-SERIE

Z MASTER
7000-SERIE

Z MASTER
8000-SERIE

› 132 cm

132 cm

› 152 cm

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

› 172 cm

172 cm

› 192 cm

192 cm

173 cm

173 cm

193 cm

N.v.t.

Kawasaki, 726 cc,
FX691V

Kawasaki, 726 cc,
FX691V

Kawasaki, 852 cc,
FX801V

Kawasaki, 852 cc,
FX801V

16,6 kW (23 pk)
Kubota®, 898 cc,
diesel

16,6 kW (23 pk)
Kubota, 898 cc,
diesel

16,6 kW (23 pk)
Kubota, 898 cc,
diesel

Kohler Command
Pro 624 cc

uur

0-16 km/uur

0-16 km/uur

› 0-18,5 km/uur

0-18,5 km/uur

0-18 km/uur

0-18 km/uur

0-18 km/uur

0-8 km/uur

ORCE
e
en

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
achterlossend
maaidek

TURBO FORCE
achterlossend
maaidek

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE
zijlossende
maaidekken

Professioneel
achterlossend
maaidek

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

› 188 mm

mm

25-140 mm

25-140 mm

25-140 mm

25-140 mm

› 38-127 mm

38-127 mm

38-127 mm

25-100 mm

ar

Smeerbaar

Smeerbaar

Smeerbaar

Smeerbaar

Afgedicht

Afgedicht

Afgedicht

N.v.t.

r
30,5

TurfMaster
61 x 24 - 30,5

TurfMaster®
61 x 24 - 30,5

TurfMaster
61 x 30,5 - 30,5

TurfMaster
61 x 30,5 - 30,5

TurfMaster
58 x 24 - 30,5, 4-ply.

TurfMaster
58 x 24 - 30,5, 4-ply.

TurfMaster
61 x 30 - 30,5, 4-ply.

Multi Trac
45,7 x 26,7 - 25,4

- 15,
umatisch,

33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Multi Trac
33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

Multi Trac
33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

33 x 16,5 - 15,
semi-pneumatisch,
lekvrij

20 x 7,6 - 10,
semi-pneumatisch

/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/45 liter

Benzine/28 liter

517 kg

553 kg

569 kg

588 kg

733 kg

733 kg

722 kg

544 kg

v pomp

12 cc / rev pomp

12 cc / rev pomp

16 cc / rev pomp

16 cc / rev pomp

16 cc / rev pomp

16 cc / rev pomp

16 cc / rev pomp

12 cc / rev pomp

d, geen
hap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

N.v.t.

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

Standaard, geen
gereedschap vereist

› Vulreductieschotten,
standaard

or gebruik in
digheden,
matiecentrum
meter, stalen
n 4,5 mm dik,
erde spilas
pvouwbare
twee standen,
opbergruimte
fsysteem
al. Standaard
met
msteunen,
pensiesysteem.

Stoel met 3D-isolatie,
armsteunen, luchtfilter
voor gebruik in zware
omstandigheden, digitaal
informatiecentrum en
brandstofmeter, stalen
constructie van 4,5 mm dik,
zwaar uitgevoerde spilas
van 25 mm, opvouwbare
rolbeugel met twee standen,
bekerhouder, opbergruimte
en maaidekhefsysteem met
voetpedaal.

MyRIDE® ophanging.
Stoel met 3D-isolatie,
armsteunen, luchtfilter
voor gebruik in zware
omstandigheden, digitaal
informatiecentrum en
brandstofmeter, stalen
constructie van 4,5 mm dik,
zwaar uitgevoerde spilas
van 25 mm, opvouwbare
rolbeugel met twee standen,
bekerhouder, opbergruimte
en maaidekhefsysteem met
voetpedaal.

Stoel met 3D-isolatie,
armsteunen, luchtfilter
voor gebruik in zware
omstandigheden, digitaal
informatiecentrum en
brandstofmeter, stalen
constructie van 4,5 mm dik,
zwaar uitgevoerde spilas
van 25 mm, opvouwbare
rolbeugel met twee standen,
bekerhouder, opbergruimte
en maaidekhefsysteem met
voetpedaal.

Luchtfilter voor gebruik in
zware omstandigheden,
digitaal informatiecentrum
en brandstofmeter, stalen
constructie van 4,5 mm dik,
zwaar uitgevoerde spilas
van 25 mm, opvouwbare
rolbeugel met twee standen,
bekerhouder, opbergruimte
en maaidekhefsysteem
met voetpedaal. Stoel met
3D-isolatie, armsteunen,
optioneel suspensiesysteem.

Aandrijving: dubbele
hydraulische pomp;
2 wielmotoren,
zwaar uitgevoerde
elektromagnetische
koppeling, Toro Z Stand,
luxe geveerde stoel met
armleuning, urenteller.

Aandrijving: dubbele
hydraulische pomp;
2 wielmotoren,
zwaar uitgevoerde
elektromagnetische
koppeling, Toro Z Stand,
luxe geveerde stoel
met armleuning,
urenteller. Optioneel:
DFS-opvangsysteem en
Recycler-set

Aandrijving: dubbele
hydraulische pomp;
2 wielmotoren,
zwaar uitgevoerde
elektromagnetische
koppeling, Toro Z Stand,
luxe geveerde stoel
met armleuning,
urenteller. Optioneel:
DFS-opvangsysteem en
Recycler-set

Luchtfilter voor gebruik in
zware omstandigheden,
opvangbak met enorme
capaciteit van 335 l,
ontwerp met voormaaidek,
mogelijkheid tot grasvangen,
versnijden of allebei.

5 jaar,
1400 uur

5 jaar,
1400 uur

5 jaar,
1400 uur

5 jaar,
1400 uur

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

5 jaar,
1200 uur

2 jaar,
1200 uur

€ 11 899

€ 12 799

€ 12 999

€ 13 399

€ 17 799

€ 17 399

€ 18 399

€ 17 805

726 cc,

74919TE

75969TE

74925TE

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

>= verbeterde eigenschap

ONDERDELEN EN
DIENST-NA-VERKOOP

8000-SERIE
ONTDEK WAT TORO
UNIEK MAAKT …
BIJ UW LOKALE
TORO-DEALER

ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN

Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van
uw investering en het optimale prestatievermogen van uw
maaimachine. Toro levert vervangingsonderdelen die precies
voldoen aan de fabricagespecificaties van uw machine:
betrouwbaarheid gegarandeerd. Eis daarom originele Toroonderdelen voor een zorgeloos gebruik.

TORO-DEALERS HELPEN U VERDER
Wie een product van Toro koopt, ontvangt
de volledige service van Toro erbovenop.
Toro-dealers weten hoe ze hun klanten in
de watten moeten leggen. Elke dag rollen
ze de rode loper uit om u uitzonderlijke
klantenondersteuning, competitieve prijzen,
speciale financieringsmogelijkheden en nog
veel meer te bieden. Bij Toro zit u het hele
jaar door gebeiteld. Bezoek uw onafhankelijke
dealer voor producten die precies aan uw
wensen voldoen, of ga naar toro.com

Toro-dealers beschikken over de vaardigheden, de scholing en het engagement om uw machines in
topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro’s onovertroffen servicegraad van 98% is uw
Toro-dealer marktleider in de beschikbaarheid van onderdelen.

KLANTENONDERSTEUNING

Toro heeft een uitgebreid netwerk van fabrieksopgeleide professionele dealers die u de onderdelen en
diensten leveren die uw Toro-product in topconditie houden. Ga naar Toro.com om een Toro dealer in uw
buurt te vinden

KLIK OP WWW.TORO.COM

Hebt u een vraag? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Of raadpleeg andere nuttige
informatie zoals onze dealerzoekmachine, onderdelencatalogus, productregistratie, downloadbare
gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, speciale financieringsaanbiedingen en interactieve
producthandleidingen.

GA NAAR UW LOKALE TORO-DEALER

Reken op ons nationale netwerk van erkende dealers voor originele Toro-onderdelen en support.
Toro-dealers van professionele groenbeheermachines worden regelmatig uitvoerig technisch onderricht
zodat ze op de hoogte blijven van het onderhoud en het gebruik van nieuwe producten.

HOOGWAARDIGE HYDRAULISCHE OLIE

Toro biedt nu ook hoogwaardige hydraulische olie aan
die speciaal samengesteld is om de prestaties van
onze commerciële grasmaaiers te optimaliseren. Toro
HYPR-OIL 500™ biedt hogere thermische stabiliteit,
grotere afschuifsterkte en betere slijtageweerstand dan
andere hydraulische olie, en dat voor een vergelijkbare
prijs. De unieke samenstelling verdubbelt het
onderhoudsinterval bovendien naar 500 uur voor machines uit 2009
en later, zoals de Z Master® G3 en GrandStand®-grasmaaiers.

VEILIGHEID EN TESTS

MVP-PAKKET MET MESSEN EN RIEMEN

Op alles voorbereid met Toro’s speciale MVP-aanbod (Maintenance,
Value en Performance) met messen en riemen voor de meeste
benzinemodellen van de Toro Z Master®. Een pakket bevat onderdelen
die regelmatig moeten worden vervangen: drie standaard messen,
een hydraulisch oliefilter, een maaidekriem en een tractie- of
pompaandrijfriem.

WAAROM ZIJN DE MESSEN EN RIEMEN VAN TORO DE
BESTE KEUZE?

De riemen van Toro worden speciaal voor Toro-maaiers ontworpen.
Dat garandeert minimale speling en slippen, de beste pasvorm en dus
betrouwbare prestaties. Toro-messen zijn gemaakt van een stijve en
krasbestendige legering van veredeld staal en garanderen een fris en
onberispelijk maairesultaat.

VEILIGE PRODUCTEN WAAR U OP KUNT BOUWEN
Toro staat er al geruime tijd om bekend uitsluitend veilige producten
te ontwerpen. Een voorbeeld: Alle Toro Z Master® zitmaaiers
met nuldraaicirkel zijn standaard uitgerust met een inklapbare
omkantelbeveiliging. Alle Toro LCE-producten zijn CE-conform.

TORO® VOLLEDIGE GARANTIE

Toro heeft het volledige vertrouwen in zijn machines en biedt
bijgevolg een volledige garantie (vraag uw Toro-dealer om meer
informatie).
• Vijf jaar of 1200 uur1 beperkte garantie op de GrandStand®
en de meeste Z Master® grasmaaiers (vier jaar of 400 uur1
beperkte garantie op andere Z Master modellen), met een
tweejarige commerciële garantie op de motor2 en een beperkte
levensduurgarantie op het frame3
• Twee jaar beperkte garantie2 op middelgrote maaiers
• Eén jaar beperkte commerciële garantie op professionele
duwmaaiers van 53 cm (2 jaar beperkte motorgarantie op zwaar
uitgevoerde modellen van 53 cm)
• Eén jaar beperkte garantie op accu’s en werktuigen
1 De optie die zich het eerst aandient moet worden aangehouden.
2 Voor bepaalde motoren van Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de

VEILIGHEIDSTRAINING VOOR U EN UW WERKNEMERS
Toro-maaiers worden ontworpen met oog voor veiligheid en ze voldoen
op die manier aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Maar daar
stopt het niet. We bieden daarnaast talrijke handige tools om u en uw
medewerkers te trainen – en uw bedrijf te beschermen. Van interactieve,
veeltalige handleidingen en veiligheidsquizzen op het internet tot
productveiligheid en -training. Ga naar de productveiligheidspagina op
toro.com voor meer informatie.

motor.
3 Uitsluitend de oorspronkelijke eigenaar. Levenslange garantie op het frame. Als het hoofdframe
– bestaand uit onderdelen die aan elkaar zijn gelast en die samen de structuur van de tractor
vormen waaraan andere onderdelen zoals de motor zijn bevestigd – scheuren of breuken
vertoont na normaal gebruik, wordt het frame gerepareerd of vervangen zonder kosten voor
onderdelen of arbeid. Deze garantie dekt geen schade aan het frame die is veroorzaakt door
verkeerd gebruik of misbruik of reparaties die nodig zijn vanwege roest of corrosie.

PRESTATIEBEOORDELINGEN DOOR PROFESSIONALS,
VOOR PROFESSIONALS

f

JAAR

UUR

BEPERKTE GARANTIE

CHASSIS

LEBENSLANG
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Elk nieuw product van Toro wordt in het hoofdkantoor van het bedrijf
uitvoerig onderworpen aan geavanceerde testprocedures en complete
praktische evaluaties bij diverse gazontypes en omstandigheden. Zelfs
na al deze tests laten we groenbeheerders productmonsters uitproberen
om zeker te zijn dat onze machines aan alle wensen voldoen.

STREPENSET
Zorgt voor een levendig streeppatroon dat
doet denken aan een honkbalveld.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

108-2162

Strepenset – Z5000 en 7000 serie TURBO FORCE® maaidekken
– rubber
Strepenset – 7000 serie TURBO FORCE maaidekken – rol

115-7470

Strepenset – 121,9 cm - 152,4 cm G3, 3000/5000/6000 serie

117-8560

Strepenset – 91,4 cm en 101,6 cm GrandStand®
Strepenset – 121,9 cm, 132,1 cm en 152,4 cm GrandStand
(modellen 2016)
Strepenset – TITAN® HD

107-1630

133-1436
126-7882

ORIGINELE TORO -ONDERDELEN
®

Originele onderdelen van Toro zijn de beste
waarborg van uw investering en het optimale
prestatievermogen van uw maaimachine. Toro levert
vervangingsonderdelen die precies voldoen aan
de specificaties van uw machine: betrouwbaarheid
gegarandeerd. Eis daarom originele Toro-onderdelen
voor een zorgeloos gebruik.

E-Z VAC GRASVANGERS
Professionele grasvangers in gaas met
versterkte voor- en onderzijde; ventilator
met asaandrijving en maaidekmontage.

VERLICHTINGSSET
De lampen zijn gemakkelijk aan te
brengen op het frame van de maaier en de
bekabeling kan snel worden aangesloten op
het bestaande circuit voor de accessoire.
ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

107-9880

Verlichtingsset – 7000 serie en Z100-Z500

116-1154

Verlichtingsset – 6000 serie

126-5382

Ledlampset – TITAN HD

130-8469

Verlichtingsset – 8000 serie Direct Collect Z

114-3505

Verlichtingsset – Grandstand van 91 cm en 102 cm

133-1437

Verlichtingsset – Grandstand van 122 cm (2016 en nieuwer)

133-1495

Knipperlichtset – Grandstand van 122 cm (2016 en nieuwer)

78434 afgebeeld

LEKVRIJE BANDEN

TITAN® HD GRASVANGERS
ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

126-9360

CE-set E-Z VAC grasvanger (74453TE)

126-9361

CE-set E-Z VAC grasvanger (74454TE)

78481

E-Z VAC grasvanger – standaard

78483

E-Z VAC grasvanger – standaard aanvulset (74453TE)

78484

E-Z VAC grasvanger – standaard aanvulset (74454TE)

78431

E-Z VAC grasvanger – voor zware toepassingen
E-Z VAC grasvanger – aanvulset voor zware toepassingen
(74453TE)
E-Z VAC grasvanger – aanvulset voor zware toepassingen
(74454TE)

78433
78434

6000 SERIE GRASVANGERS
ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

127-0336

CE-conformiteitsset voor grasvanger (74902TE)

127-0337

CE-conformiteitsset voor grasvanger (74919TE & 75969TE)

127-0338

CE-conformiteitsset voor grasvanger (74925TE)

78544

E-Z VAC DFS (Dump From Seat) opvangsysteem

78551

Blazer- en aandrijvingsset (74902TE)

78552

Blazer- en aandrijvingsset (74919TE & 75969TE)

78553

Blazer- en aandrijvingsset (74925TE)
122 cm en 132 cm E-Z VAC dubbel grasvangersysteem
(74902TE, 74919TE & 75969TE)
152 cm E-Z VAC drievoudig grasvangersysteem (74925TE)
122 cm en 132 cm E-Z VAC DFS opvangsysteem
(74902TE, 74919TE & 75969TE)

78562
78563
78566
78567

152 cm E-Z VAC DFS opvangsysteem (74925TE)

Semi-pneumatische, lekvrije zwenkwielbanden
helpen lekke banden, en de enorme
productiviteitsverliezen die ermee gepaard gaan,
voorkomen. Van ontwerp duurzaam als volle
banden en zacht dempend als luchtbanden. De
meeste machines voor de professionele markt
zijn standaard uitgerust met lekvrije banden.
ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

109-9126

6000 serie (2012-15)

109-9127

6000 serie (2012-15) 7000 serie (2012-15)

127-9531

6000 serie (2014-16)

127-9528

6000 serie (2014-16)

126-9368

TITAN HD 1500 serie

ZONNESCHERM
Het optionele stoffen zonnescherm voor
rolbeugels met twee stangen beschermt de
bestuurder tegen de elementen.

ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

115-4510

ZONNESCHERM – Alle Z Masters met rolbeugel

126-8077

ZONNESCHERM – TITAN HD

DELUXE MAAIERDEKZEIL

GRANDSTAND GRASVANGERS

Dit robuuste zeil is niet alleen
waterbestendig maar ook schuur- en
scheurbestendig. Het geventileerde ontwerp
gaat oververhitting en vochtophoping tegen.

ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

30104

Grasvanger van zacht materiaal van 106 liter

121-7515

Adapterset voor grasvanger (74534TE)

110-2025

Adapterset voor grasvanger (74536TE)

108-4091

Upgradeset voor grasvanger (74504TE)

78524

E-Z VAC dubbele grasvanger (74504TE)

ONDER
DEELNR.

BESCHRIJVING

78525

E-Z VAC blazer- en aandrijvingsset (74504TE)

490-7319

Deluxe hoes voor zitmaaier – Alle Z Masters en Titan® HD

* Niet voor achterlossende modellen

HEAVY-DUTY MOTORGRASMAAIERS
MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

22291

125-8840

Antiscalpeercup

130-9700

Motorbescherming

130-9374

Achteruitworpset

130-9701

Zijkappen

130-9374

Achteruitworpset

22280

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
TITAN® HD MET MyRIDE®

PROSTRIPE® 560 EN HD PROLINE WBM

MODEL

MODEL

74453TE/
74454TE

136-1664
136-1654

Set met emmerhouder en bevestiging voor
afvalgrijper

136-1682

Set met bevestiging voor trimmer

136-7860

HD luchtfilter

136-1683

Set met rolbeugelpennen

117-0097

Stoelhoes met armsteun

Mes – Atomic

126-8379

Montageset voor vuilniszak

108-1117

Mes – grote stroom (pakket van 6)

126-8639

Gewichtenset voor zwenkwielen

110-0406

Mes – kleine stroom (pakket van 6)

126-8701

Recycler-set (74453TE)

105-7795-03

Mes – kleine stroom

126-8702

Recycler-set (74454TE)

110-0409

Mes – medium stroom (pakket van 6)

127-9303

Set voor gebruik op grote hoogte

105-7794-03

Mes – medium stroom

110-0408

Mes – recycler (pakket van 6)

127-6666

Krikset

105-7779-03

Set met MVP riem en mes, 122 cm

127-6794

Set met MVP riem en mes, 132 cm

30104

Mes – recycler
Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
(alleen 30070)
Grasvanger van zacht materiaal

127-6795

30110

Tru Trak sulky

112-7059-01

Gewicht – gegoten

02710

Maaidek met achteruitworp voor middelgrote
grasmaaiers (81 cm)

02711

Maaidek met achteruitworp voor middelgrote
grasmaaiers (91 cm)

02712

Maaidek met achteruitworp voor middelgrote
grasmaaiers (122 cm)

02720

Klepelmaaier voor middelgrote grasmaaiers

02929

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING
Achteruitworpset

02657

Groomerborstelset

134-3722

MIDDELGROOT
MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

30070/
30071

110-2026

Upgradeset voor grasvanger

110-2080

Recycler-set (91 cm)

108-1118

Mes – Atomic (pakket van 6)

105-7796-03

115-4190

136-1665

Z MASTER 6000-SERIE
MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

74902TE/
74919TE/
74925TE/
74969TE

109-9487

Trekhaakset

116-1154
115-7466

Verlichtingsset
Door de bestuurder te bedienen
uitwerpkanaal
Recycler mulchset (122 cm)

115-7467

Recycler mulchset (132 cm)

115-7468

Recycler mulchset (152 cm)

Gazonbandenset

115-7470

Strepenset

02930

Set met profielbanden

121-4811

Z Stand set

02931

Dubbele wielset

116-9730

Bumperset

02932

Set met smalle banden

109-9487

Trekhaakset

30109

Tru Trak sulky

116-1154

Verlichtingsset

110-2085

Gewichtenset

125-9305

Recycler-set (122 cm)

121-4811

Z Stand set

74942TE

GRANDSTAND
MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

74534TE/
74536TE/
74540TE

121-7515

Adapterset voor grasvanger, uitgezonderd
74540TE

121-7530

Montageset voor vuilniszak

114-3505

Verlichtingsset

133-1495

74504TE/
74542TE

BESCHRIJVING
Set met drievoudige functionaliteit (omvat
emmerhouder, universele bevestiging en
bevestiging voor trimmer)
Set met universele bevestiging

22280/ 22291 130-9734

31914

Onderdeelnr.

117-3600

Z MASTER 7000-SERIE
MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

74264TE/
74265TE

107-1634

Voorrandset

99-8925

Trekhaakset

Knipperlichtset

107-9880

Verlichtingsset

98-9099

Vonkenvanger

99-4664

110-2070

Recyclerset, 74534TE, 74536TE

78521

117-3620

Gewichtenset

107-1610

Filterindicator
Door de bestuurder te bedienen
uitwerpkanaal
Recycler-set (132 cm)

117-8560

Strepenset

107-1611

Recycler-set (122 cm)

117-8565

Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
met grasvanger, uitgezonderd 74540TE

108-2162

Rolstrepenset

134-3217

Recyclerset voor 74540TE

107-1630

Rubber strepenset

121-7515

Adapterset voor grasvanger, uitgezonderd
74542TE

99-8925

Trekhaakset

133-1435

Montageset voor vuilniszak

107-9880

Verlichtingsset

99-4664

Filterindicator

133-1437

Verlichtingsset

98-9099

Vonkenvanger

Z MASTER 8000-SERIE

115-7466

Recyclerset. 74504TE

MODEL

Onderdeelnr.

BESCHRIJVING

134-3529

Recyclerset. 74542TE

Rolbeugel

Gewichtenset

74311TE

130-8459

113-1428

126-1339

Set met rolbeugelpennen

133-1436

Strepenset

Set met hoppervergrendeling

133-1434

Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
met grasvanger, uitgezonderd 74504TE

130-8488
130-8463

Recyclerset

Elektrische toestellenuitgang

130-8469

Verlichtingsset

Antiscalpeerset

130-8464

Mes – recycler links, 63,5 cm

Rek voor trimmer

130-8465

Mes – recycler rechts 63,5 cm

Set met bevestiging voor emmer

130-8468

MVP-set

133-1438
133-1440
133-1441
139-1507

74279TE

ALS WE ZEGGEN “DAAR KUNT U OP VERTROUWEN”, DAN MENEN WE DAT
Elk product van het merk Toro kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze
betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het
allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken
op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor
ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud. Echte mensen. Echte ondersteuning.
Slimme functies. Bewezen betrouwbaarheid.

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2019 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
19-601-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor
zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw dealer voor
nadere informatie over al onze garanties.

