GOLF-CATALOGUS

THE TORO COMPANY
Al 100 jaar levert The Toro Company innovatieve,
efficiënte oplossingen die particulieren en
professionals over de hele wereld helpen om
gezonde, mooie en ecologische landschappen te
creëren en te onderhouden.
Toro® baseert zijn productontwikkeling op een alomtegenwoordige
zoektocht naar innovatie en uitmuntendheid en een verlangen om
alle types eindgebruikers te voorzien van efficiënte oplossingen
voor hun speciale noden.
Al in de vroege dagen van ons bestaan produceerden
wij als eerste mechanische onderhoudsproducten voor
golfterreinen. Van oudsher zijn we wereldleider op het
vlak van onderhoudswerktuigen voor golfterreinen en
beregeningsproducten en vandaag verzorgt Toro het
kampioenengras op veel van ’s wereld meest vooraanstaande
golfbanen.
Omdat we onderhoudsoplossingen voor alle landschappen willen
bieden, diversificeerden we ons aanbod lang geleden al met
werktuigen en beregeningsproducten voor sportterreinen en
particulier, commercieel en openbaar gebruik.
Eerst leggen we ons oor te luisteren bij de klant. Pas daarna
ontwerpt en produceert Toro zijn producten, die zo voldoen aan
de werkelijke noden inzake groenonderhoud. Elk Toro-product is
ontworpen met veel aandacht voor langdurige betrouwbaarheid.
Daarnaast ontwerpt en fabriceert Toro al zijn producten voor
optimaal gebruikerscomfort en -veiligheid.
Toro speelt zijn rol als hoeder van het milieu. Wij kiezen voor
technologie en werkwijzen die ons in staat stellen zuiniger om
te springen met kostbare voorraden en zijn voorstander van
gebruiken zoals recyclen.
Een wereldwijd netwerk van vooraanstaande partners, waaronder
de distributeurs en wederverkopers van Toro, vormt de vitale en
directe verbinding tussen Toro en de eindklant. Deze partners
zorgen ervoor dat klanten de juiste producten kopen voor hun
behoeften inzake grasonderhoud. Ze bieden bovendien technische
en klantenondersteuning, en zorgen er op die manier voor dat de
producten van Toro betrouwbaar blijven presteren.
Na onze eerste ‘eeuw van innovatie’ staan we aan het begin van
een nieuw tijdperk, waarin we ons nog meer willen engageren
voor onderzoek en ontwikkeling. Toro wil nog vele generaties
lang vernieuwende, milieubewuste oplossingen op het vlak van
gazononderhoud blijven bieden.
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LOOPMAAIERS

GREENSMASTER®

LM

Greensmaster 800

Greensmaster 1000

Greensmaster 1600

Smal streeppatroon met superieur contour
volgsysteem en een maaibreedte van 46 cm.
De maaieenheid voorkomt dat de green wordt
gescalpeerd en met zijn smallere breedte kan
de machine het gras korter maaien op sterk
golvend terrein en holle vlakken.

Levert buitengewone maaiprestaties als u
perfect gemaaide greens wenst. Een reeks
accessoires biedt u de mogelijkheid de
uitvoering van deze machine aan te passen aan
uw specifieke toepassing.

Deze machine is veelzijdig inzetbaar voor grote
greens, tees, voorgreens en andere speciale
gazons.

SPECIFICATIES

Motor
Brandstof
Maaibreedte

Greensmaster 800

Greensmaster 1000

Greensmaster 1600

Subaru® Industrial

Subaru Industrial

Subaru Industrial

Benzine

Benzine

Benzine

46 cm

53 cm

66 cm

Maaihoogte*

1,6–32 mm

1,6–32 mm

3,2–32 mm

Maaisnelheid

2,1–5,3 km/uur

2,1–5,3 km/uur

2,1–5,3 km/uur

* Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogtes hoger dan 12,7 mm
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LOOPMAAIERS

INNOVATIE VAN TORO®

Eenvoudige afstelling van
contact tussen snijplaat en
messenkooi
Met de klikafstelling kan het contact tussen
de messenkooi en de snijplaat eenvoudig
en bijzonder nauwkeurig worden afgesteld.
Voorkomt verkeerde afstelling tijdens het
vastdraaien van de contramoer.

EdgeMax™ ondermes
Maak optimaal gebruik van het
ondermes. EdgeMax ondermessen van
gehard gereedschapsstaal blijven langer
scherp voor superieure prestaties en
een lange levensduur. Verkrijgbaar
voor Greensmaster® maaieenheden
in de opties Microcut of Tournament
om uw machine aan te passen aan de
omstandigheden van uw golfbaan.

ACCESSOIRES

TransPro™ 80
aanhangwagen
Met de Toro TransPro aanhangwagen
vervoert u uw Toro Greensmaster
veilig en gemakkelijk naar en van
de green. Het unieke ontwerp
beschermt uw investering en
behoudt de instellingen. De
TransPro 80 is geschikt voor het
vervoeren van één Greensmaster
maaier.

TransPro 100 aanhangwagen
Met de TransPro 100 kunt u twee
loopmaaiers vervoeren om nog meer tijd te
besparen en de productiviteit te verhogen.
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LOOPMAAIERS

GREENSMASTER EFLEX , FLEX

LM

®

™

Greensmaster eFlex 1800

Greensmaster Flex 1800

Greensmaster eFlex 2100

Greensmaster Flex 2100

Levert buitengewone maaiprestaties
als u perfect gemaaide greens
wenst. Een reeks accessoires biedt
u de mogelijkheid de uitvoering van
deze machine aan te passen aan uw
specifieke toepassing.

Deze maaier zorgt voor schitterende
greens waar de bal perfect over kan
rollen. De maaieenheid voorkomt
dat de green wordt gescalpeerd en
met zijn smallere breedte kan de
machine het gras korter maaien
op sterk golvend terrein en holle
vlakken.

Levert
dezelfde
perfecte
maairesultaten als de andere
Greensmaster Flex-modellen, is
stil, levert geen uitstoot en vereist
minimaal onderhoud.

Voor perfecte maairesultaten. De
flexibele maaieenheid voorkomt dat
de green wordt gescalpeerd, zelfs
bij buitengewoon lage maaihoogten.
Het DPA-systeem maakt het
mogelijk het contact tussen het
ondermes en de messenkooi
gemakkelijk en consistent af te
stellen.

SPECIFICATIES

Krachtbron

Greensmaster eFlex 1800

Greensmaster Flex 1800

Greensmaster eFlex 2100

Greensmaster Flex 2100

Lithium-ion-accu

Subaru®

Lithium-ion-accu

Subaru

Brandstof

Accu

Benzine

Accu

Benzine

Maaibreedte

46 cm

46 cm

53 cm

53 cm

Maaihoogte*

1,5–25,4 mm

1,5–25,4 mm

1,5–25,4 mm

1,5–25,4 mm

Maaisnelheid

1,2–6,0 km/uur

2,6–5,8 km/uur

1,2–6,0 km/uur

2,6–5,8 km/uur

* Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogtes hoger dan 12,7 mm
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LOOPMAAIERS

INNOVATIE VAN TORO®

1

2

4
3

1

Transmissie met eenvoudige aandrijfriem

3

Ingebouwde aanpassingsmogelijkheden

De eenvoudige en betrouwbare V-riem brengt vermogen over naar
de messenkooi en tractietrommel op het moment dat dit nodig is. Het
gemeenschappelijke aandrijfsysteem levert vermogen aan zowel de
tractietrommel als de messenkooi en zorgt zo voor een gelijkmatig
maairesultaat, ongeacht de rijsnelheid.

De nieuwe Flex™ duwmaaier beschikt over zes handige maaiinstellingen. Zo past u de maaihoogte en speelbaarheid van
het gras gemakkelijk aan elk evenement of de gewenste
speelomstandigheden aan. Drie kleurgecodeerde poelies kunnen
snel afgesteld worden met één sleutel. Stel uw maaisnelheden in
voor het gewenste resultaat.

2

4

Geavanceerde lithium-ion-accu
De lithium-ion-accu levert genoeg vermogen om 4180 m2
(9 gemiddelde greens) te maaien met één enkele oplaadbeurt!
De batterij heeft een levensduur van 5 jaar en levert voldoende
vermogen om greens te maaien en werktuigen en accessoires zoals
groomers en verlichtingssets aan te sluiten. Geen CO2-uitstoot, geen
gevaarlijk afval afvoeren, geen vloeistofpeil controleren, geen polen
die moeten worden gereinigd en geen accu verwisselen gedurende
de werkdag en de lijst met voordelen is nog veel langer.

Productiviteit met EZ-Turn™
Als u de gepatenteerde EZ-Turn-functie inschakelt, gaat de
machine langzamer aan het einde van een maaibaan en na een
gecontroleerde bocht automatisch weer sneller. Door meer controle
in de bochten ontstaat er minder schade aan de grasmat, met
name bij korte bochten in de buurt van bunkers of hindernissen.
De maaibaan terug is beter uitgelijnd.

9

ZITMAAIERS

GREENSMASTER®

ZM

Greensmaster 3150-Q

Greensmaster 3250-D

De nieuwe geluiddemper absorbeert meer verdragend en nietverdragend geluid dan ooit, waardoor deze Greensmaster de
geluidshinder voor zowel omstanders als bestuurder verkleint.

Deze buitengewoon veelzijdige machine heeft een bijzonder
krachtige dieselmotor voor superieure prestaties op veeleisende
greens en tees en omgeving.

SPECIFICATIES
Greensmaster 3150-Q
Motor

Greensmaster 3250-D

13,4 kW (18 pk)

17,5 kW (23,5 pk)

Brandstof

Benzine

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

Maaibreedte

150 cm

150 cm

Maaihoogte**

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

Maaisnelheid

3–8 km/uur

3–8 km/uur

Transportsnelheid

0–14 km/uur

0–14 km/uur
*Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).
** Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogtes hoger dan 7,5 mm
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ZITMAAIERS

INNOVATIE VAN TORO®

Eenvoudige afstelling van
contact tussen snijplaat en
messenkooi
Met de klikafstelling kan het contact
tussen de messenkooi en de snijplaat
eenvoudig en bijzonder nauwkeurig
worden afgesteld. Voorkomt verkeerde
afstelling tijdens het vastdraaien van de
contramoer.

EdgeMax™ ondermes
Maak optimaal gebruik van het
ondermes. EdgeMax ondermessen van
gehard gereedschapsstaal blijven langer
scherp voor superieure prestaties en
een lange levensduur. Verkrijgbaar
voor Greensmaster® maaieenheden
in de opties Microcut of Tournament
om uw machine aan te passen aan de
omstandigheden van uw golfbaan.

Wielen vormen een perfecte
driehoek
De Triangle wielsteun zorgt ervoor dat
het achterwiel binnen de straal van
de voorwielen blijft. Zo vermijdt het
systeem dat het achterwiel per ongeluk
in een zandbunker terechtkomt als u
de machine keert voor de volgende
werkgang.
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ZITMAAIERS

GREENSMASTER TRIFLEX

ZM

®

™

Greensmaster 3300

Greensmaster 3320

Deze machine is ontworpen om precisiemaaien naar een compleet
nieuw niveau te tillen. Voorzien van Flex-ophanging en maaidekken die
vrij zweven over golvend terrein. Levert een superieure maaikwaliteit en
een uitstekend maairesultaat. De maaieenheden kunnen snel en zonder
gereedschap worden verwisseld, waardoor het onderhoud eenvoudig is.

Voldoende vermogen en geen hydraulische lekkage dankzij de volledig
elektrische messenkooiaandrijving. De hybridemodellen besparen
energie, verhogen de productiviteit en de veelzijdigheid, en verbeteren de
gezondheid van het gras.

Greensmaster 3400

Greensmaster 3420

Dit model beschikt over dezelfde veelgeprezen functies en voordelen als
de Greensmaster 3300 en een dieselmotor voor extra duurzaamheid. De
machine biedt dezelfde maaikwaliteit, maar heeft vernieuwde maaidekken
en een vernieuwd ophangsysteem.

Deze machine heeft als extra voordeel de dieselmotor plus een
elektrische messenkooiaandrijving waardoor hydraulische lekkage tot het
verleden behoort. Dezelfde energiebesparing, verbeterde productiviteit,
veelzijdigheid en een gezonder gazon.

SPECIFICATIES
Greensmaster 3300

Greensmaster 3320

Greensmaster 3400

Greensmaster 3420

15,7 kW (21 pk)

15,7 kW (21 pk)

17,5 kW (23,5 pk)

17,5 kW (23,5 pk)

Benzine

Benzine

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

Hydraulisch

Elektrisch

Hydraulisch

Elektrisch

Maaibreedte

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

Maaihoogte**

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

Motor
Brandstof
Aandrijving
maaieenheden

Maaisnelheid

0–8 km/uur

0–8 km/uur

0–8 km/uur

0–8 km/uur

Transportsnelheid

0–16 km/uur

0–16 km/uur

0–16 km/uur

0–16 km/uur

*Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).
** Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogtes hoger dan 7,5 mm
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ZITMAAIERS

INNOVATIE VAN TORO®

Bewezen Flex-ophanging
(gepatenteerd)

Ophangsysteem met dubbele
A-armen

Superieure contourvolgmogelijkheden dankzij
het geïntegreerde Flex-systeem waarmee de
maaieenheden rond het midden van de voorrol
scharnieren zodat het speeloppervlak ook op
glooiend terrein niet wordt beschadigd.

Het ophangsysteem zorgt voor een
zweefwerking zodat de grasmat ook tijdens
het maaien op glooiend terrein niet wordt
beschadigd.

1

2

3

Banden met een ballonvorm
Het nieuwe ontwerp van de banden zorgt voor een
gelijkmatige belasting over het hele contactoppervlak,
wat voorkomt dat de zijde van de band zichtbare sporen
nalaat.
TriFlex

Overig

Druk gelijkmatig
verdeeld over gazon

Druk ongelijk verdeeld
over gazon

De maaieenheden kunnen snel en zonder gereedschap
worden verwisseld
Een bestuurder kan op zijn eentje in slechts enkele minuten omschakelen van greensmaaien met
een maaihoogte van 3,2 mm naar fairwaymaaien op 19 mm. Dankzij de maaidekken die snel en
zonder gereedschap kunnen worden verwisseld, is dit een fluitje van een cent.
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TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

REELMASTER • GROUNDSMASTER

TRM

®

®

Reelmaster 3100-D

Groundsmaster 3280-D

Uitstekende maaikwaliteit, superieur bestuurderscomfort, gepatenteerde
Series/Parallel™ driewielaandrijving en optionele Sidewinder®-maaidekken
maken deze trimmaaier onmisbaar.

De 3280-D is de volgende generatie van de meest betrouwbare
cirkelmaaiers op de markt. Een compacte machine die duurzaamheid,
kracht en goede prestaties biedt.

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 7210

Groundsmaster 360

Duurzaamheid, prestaties, kwaliteit en
afwerking: de essentie van de Groundsmaster
3400. De GM3400 is een uitmuntende,
betrouwbare en duurzame frontcirkelmaaier
die beschikt over alles wat u nodig hebt en nog
veel meer.

Een draaicirkel van 0 graden voor meer
wendbaarheid en een laag zwaartepunt voor
betere stabiliteit op hellingen.

Vindt grasmaaien opnieuw uit. De Quad-Steer™wielaandrijving op alle wielen zorgt voor een
maximale productiviteit. Heuvels oprijden zonder
te slippen, scherpe bochten nemen zonder de
grasmat te beschadigen, dicht bij obstakels en
oneffenheden maaien en toch volledig op je
gemak zitten. Tijd besparen zonder te beknibbelen
op kwaliteit dankzij intuïtieve bedieningsorganen
en ongeëvenaarde wendbaarheid.

SPECIFICATIES
Reelmaster 3100-D
Motor

Groundsmaster 360

16 kW (21,5 pk)

18,5 kW (24,8 pk)

26,5 kW (35,5 pk)

26 kW (35 pk)

26,8 kW (36 pk)

Diesel (geschikt voor
biodiesel)*

Diesel (geschikt voor
biodiesel)*

Diesel

Diesel (geschikt voor
biodiesel)*

Diesel (geschikt voor
biodiesel)*

Maaibreedte

183 cm, 216 cm

183 cm/132 cm, 152 cm,
157 cm

157 cm, 183 cm

158 cm, 183 cm

158 cm, 183 cm, 254 cm

Maaisnelheid

0–10 km/uur

0–8 km/uur

0–25,5 km/uur

0–20 km/uur

0–23 km/uur

142 cm

Tweewielaandrijving: 117 cm;
Vierwielaandrijving:
124 cm/121 cm

152,5 cm

146 cm

145 cm

Brandstof

Wielbasis

14

Groundsmaster 3280-D Groundsmaster 3400 Groundsmaster 7210

*Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).

TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

INNOVATIE VAN TORO®

Sidewinder ®

De sterkste asinrichting op de markt

Een gepatenteerde krachtpatser. De Reelmaster® 3100-D biedt een onovertroffen
veelzijdigheid en weergaloze prestaties met exclusieve Toro-technologie. De
Sidewinder-maaidekken kunnen naar beide kanten worden verschoven om
uitzonderlijke maaiwerkzaamheden te verrichten terwijl de Series/Parallel™aandrijving uitstekende stabiliteit en tractie biedt.

De asconstructies van Toro worden blootgesteld aan belastingen die de meeste
asconstructies zouden doen bezwijken. Een gietijzeren behuizing met een
massieve basis met een diameter van 23 cm absorbeert schokken en verdeelt de
stootbelasting over de robuuste kast van het maaidek. Bovendien gaan de Timken®
conische rollagers maar liefst zes maal langer mee dan kogellagers.

Quick Attach System (QAS)
De Groundsmaster® 7200/7210 kan zowel
maaien als groomen. Met het exclusieve QASsysteem kunt u binnen een minuut zonder
gereedschap werktuigen aan- en afkoppelen.
De werktuigen zijn onder andere: bladblazer,
egalisatieschuif, getande hark, sleepmat en
Rahn® groomer. Voor de winter bestaan de
Polar Trac-werktuigen met snelkoppeling uit
een sneeuwblazer, rolbezem, hoekschuif en
V-schuif.

Quad-Steer™-technologie
De Quad-Steer-technologie van de
Groundsmaster 360 zorgt voor betrouwbare
vierwielbesturing. Een draai aan het
stuurwiel en de binnenste en buitenste
wielen keren rond hetzelfde punt,
waardoor u scherpe bochten kunt maken
of rond obstakels maait zonder het gras te
beschadigen.
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TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

GROUNDSMASTER

®

Groundsmaster 3500-D

Groundsmaster 4300-D

Groundsmaster 4500-D/4700-D

Deze driedelige cirkelmaaier van topklasse biedt
u gemak en duurzaamheid. Deze machine heeft
een uitstekende stabiliteit op hellingen, dankzij
de gepatenteerde driewielaandrijving en de
flexibiliteit van het Sidewinder®-systeem.

Licht en superieur heuvels op- en afrijden en
een spectaculair maairesultaat. Vijf Contour™
Plus-maaidekken om zelfs op oneffen terrein
efficiënt te maaien. Steile hellingen of nat gras
vormen geen probleem met het CrossTrax™
vierwielaandrijfsysteem.

Dankzij de strakke maaikwaliteit, het eenvoudige
onderhoud en het slimme SmartCool™-systeem
blijft uw machine productief vooruit gaan. Het
Contour Plus-design van de maaidekken maakt
deze maaiers tot een combinatie van krachtige
productiviteit en verfijnde resultaten.

TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

SPECIFICATIES

Groundsmaster® 3500-D
Motor
Brandstof
Maaibreedte
Wielbasis
Maaisnelheid

Groundsmaster 4300-D

26,1 kW (35 pk)

33 kW (44,2 pk)

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

173 cm, 183 cm

229 cm

151 cm

152 cm

0–10 km/uur

0–11 km/uur
*Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).

Groundsmaster 4500-D
Model

30873

30881

Yanmar 4TNV84T,
35,8 kW (48 pk) bij
2600 tpm

Groundsmaster 4700-D
30857

30874

30882

30858

Yanmar 4TNV86CT,
Kubota 2403MT,
Yanmar 4TNV84T,
Yanmar 4TNV86CT,
Kubota 2403MT,
40,3 kW (54 pk) bij
41,8 kW (56 pk) bij
35,8 kW (48 pk) bij
40,3 kW (54 pk) bij
41,8 kW (56 pk) bij
2700 tpm
2600 tpm
2600 tpm
2700 tpm
2600 tpm
Diesel met een
Diesel met een
Geschikt voor biodiesel
Geschikt voor biodiesel Geschikt voor biodiesel
Geschikt voor biodiesel
ultralaag zwavelgehalte
ultralaag zwavelgehalte
Brandstof
t/m B20
t/m B20
t/m B20
t/m B20
(<15 ppm)
(<15 ppm)
®

Motor

Maaibreedte
Wielbasis
Maaisnelheid

®

277 cm

381 cm

172 cm

172 cm

0–11 km/uur

0–11 km/uur

INNOVATIE VAN TORO®

SmartCool™

SmartPower™

De Groundsmaster 4500-D en 4700-D van Toro zijn uitgerust met een exclusief
SmartCool™-systeem dat uw machine aan het werk houdt. Voordat de motor te heet
wordt, laat SmartCool de koelventilator korte tijd omgekeerd draaien om grasresten
en afval uit het luchtinlaatsysteem te blazen.

De Groundsmaster 4000-D, 4100-D, 4500-D en 4700-D van Toro beschikken
over het SmartPower-systeem. Deze functie voorkomt dat de machine vastloopt
in zware maaiomstandigheden en houdt de messen op optimale maaisnelheid
door automatisch de rijsnelheid te verlagen en meer vermogen te leveren aan de
messen.

17

TRM

18

TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

GROUNDSMASTER

®

Groundsmaster 4000-D/4100-D

Groundsmaster 5900

TM5490 en 7490

Levert vermogen waar het nodig is en
biedt alle maaiklussen het hoofd. Met
SmartPower™
technologie,
een
groot
motor
koppel en gepatenteerde, efficiënte
maaidek
aandrijfsystemen zijn deze maaiers
synoniem voor productiviteit. Het uitstekende
trimvermogen laat toe om gemakkelijk rond
obstakels te manoeuvreren zonder ongemaaid
gras achter te laten.

Eén van de grootste, krachtigste maaimachines
die verkrijgbaar is. Niettemin is deze machine
verrassend wendbaar en veelzijdig inzetbaar
voor een brede reeks toepassingen.

Deze maaiers met vijf of zeven eenheden zijn
ontworpen voor een productieve, trekker
gestuurde maaicombinatie. Het hydraulische
systeem met grote capaciteit drijft zowel de hefals maaieenheden aan en levert zowel in zware,
natte begroeiing als op speeloppervlakken met
een fijnere textuur optimale prestaties.

TEEMAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

SPECIFICATIES
Groundsmaster ® 4000-D

Groundsmaster 4100-D

Model

30603/30605

30607/30609

30446/30448

30602/30604

30606/30608

30447/30449

Motor

Yanmar® 4TNV84T,
35,8 kW (48 pk) bij
2600 tpm

Yanmar 4TNV86CT,
40,3 kW (54 pk) bij
2700 tpm
Diesel met
een ultralaag
zwavelgehalte
(<15 ppm)

Kubota® 2403MT,
41,8 kW (56 pk) bij
2600 tpm

Yanmar 4TNV84T,
35,8 kW (48 pk) bij
2600 tpm

Yanmar 4TNV86CT,
40,3 kW (54 pk) bij
2700 tpm
Diesel met
een ultralaag
zwavelgehalte
(<15 ppm)

Kubota 2403MT,
41,8 kW (56 pk) bij
2600 tpm

Brandstof

Geschikt voor biodiesel
t/m B20

Geschikt voor biodiesel Geschikt voor biodiesel
t/m B20
t/m B20

Geschikt voor biodiesel
t/m B20

Maaibreedte

346 cm

346 cm

346 cm

323 cm

323 cm

323 cm

Maaisnelheid

0–11 km/uur

0–11 km/uur

0–11 km/uur

0–11 km/uur

0–11 km/uur

0–11 km/uur

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Wielbasis

Motor
Brandstof

Groundsmaster 5900

TM5490

TM7490

73,8 kW (99 pk)

Getrokken maaicombinatie met
5 maaieenheden

Getrokken maaicombinatie met
7 maaieenheden

Maaidekken

20 cm diameter – 4, 6, 8 of 10
messen, vast of zwevend

25 cm diameter – 4, 6 of 8 vaste
messen

Minimale pk
tractor

45 pk bij 540 tpm van de aftakas

70 pk bij 540 tpm van de aftakas

Maaibreedte

350 cm

478 cm

Maaibreedte

505 cm

Maaisnelheid

0–17 km/uur

Wielbasis

Type

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

194 cm
*Geschikt voor biodiesel tot en met B-20
(mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).
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FWM

FAIRWAYMAAIERS

REELMASTER®

Reelmaster 5010-H

Meer informatie over
REELMASTER 3550-D

NIEUW!

De Reelmaster 5010-H combineert het vermogen en de prestaties die u wilt met de brandstofefficiëntie
en betrouwbaarheid die u nodig hebt. Dankzij het gepatenteerde PowerMatch®-systeem koppelt de
Reelmaster 5010-H het vermogen van de dieselmotor aan een accupack, waardoor de machine
indien nodig meer dan 31 kW kan leveren. Het resultaat is een betere brandstofefficiëntie, een stillere
machine, veel minder potentiële lekkagepunten en een ongeëvenaarde maaikwaliteit.
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Reelmaster 3550-D

Reelmaster 5410-D

Reelmaster 5510-D

De nieuwe Reelmaster 3550-D zweeft moeiteloos
over contouren in fairways en groenruimtes.
Door de productieve maaibreedte van 208 cm,
de gazonvriendelijke banden, de superieure
tractie van de Series/Parallel™ aandrijving en
het gewicht van 900 kg* maakt de Reelmaster
3550-D veel indruk, zonder zelf afdrukken achter
te laten in het gazon.

Het lichte ontwerp van de Reelmaster 5410
vermindert bodemcompactie en belasting en
beschadiging van de grasmat. Deze machine
beschikt over genoeg vermogen om alle
werktuigen aan te drijven die u nodig hebt voor
uw terrein.

De Reelmaster 5510 is ontworpen om de
prestaties te leveren die u van Toro verwacht.
Deze machine is uitgerust met de grotere
maaidekken met een diameter van 17,8 cm voor
zware maaiomstandigheden, voor het geval dat
extra capaciteit vereist is.

*Totaalgewicht van het voertuig bij een standaardconfiguratie met vijf maaidekken van
46 cm en zonder optionele accessoires.

FAIRWAYMAAIERS
Reelmaster® 5610-D

Reelmaster 6500-D/6700-D

Reelmaster 7000-D

Net als de andere machines van deze productlijn
levert de Reelmaster 5610-D uitstekende
prestaties en kwaliteit met de extra kracht van
de turbo-dieselmotor, voor uitdagend terrein en
grote hoogteverschillen.

Deze uiterst productieve fairwaymaaiers leveren
superieure maaikwaliteit en kunnen per uur een
oppervlak tot 3,7 ha maaien. Geschikt voor de
zware omstandigheden die gecreëerd worden
door zomergras en grote hoogteverschillen.
Verkrijgbaar als 5-delige of 7-delige configuratie.

Deze veelzijdige, zwaar uitgevoerde messen
kooimaaier heeft alles in huis: vermogen,
productiviteit en superieure maaikwaliteit, ook in
de zwaarste fairway- en roughomstandigheden.

SPECIFICATIES

Reelmaster
5010-H
Motor

18,5 kW (24,8 pk)
Kubota® met 48 V
accupack†

Brandstof Diesel* / Elektrisch
Maaibreedte

254 cm

Reelmaster
3550-D

Reelmaster
5410-D

Reelmaster
5510-D/5610-D

Reelmaster
6500-D/6700-D

Reelmaster
7000-D

18,5 kW (24,8 pk)

26,5 kW (36 pk) Kubota®/
27,5 kW (36,8 pk)
Yanmar®

26,5 kW (36 pk) Kubota/
32,9 kW (44 pk) Kubota/
27,5 kW (36,8 pk)
Yanmar

32,9 kW (44 pk)

36,5 kW (49 pk)

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Diesel*

208 cm

254 cm

254 cm

244 cm/338 cm

307–320 cm

Maaihoogte

6–25 mm***

6–25 mm**

6–25 mm**

6–25 mm***

6–25 mm***

6 mm–63,5 mm

Maaisnelheid

0–13 km/uur

0–11 km/uur

0–13 km/uur

0–13 km/uur

0–11 km/uur

0–11 km/uur

Diameter
messenkooi

12,7 of 17,8 cm

12,7 cm

12,7 cm

17,8 cm

17,8 cm

17,8 cm

Optie

Series/Parallel™

Optie

Optie

Optie

Standaard

Vierwielaandrijving

*Kubota-motoren zijn geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel). Yanmar-motoren zijn geschikt voor biodiesel tot B-7
** Tot 38 mm met de set voor een hoge maaistand. | *** Tot 51 mm met de set voor een hoge maaistand.
†
PowerMatch™-technologie stelt de RM 5010-H in staat om constant 18,5 kW te leveren en meer dan 31 kW als dat nodig is.

INNOVATIE VAN TORO®

EdgeMax™
Het EdgeMax ondermes maakt de
onderhoudsintervallen langer en zorgt
ervoor dat u langer een prima maaikwaliteit
behoudt. Het EdgeMax ondermes is
voorzien van een inzetstuk uit gehard
gereedschapsstaal en blijft langer scherp
voor superieure prestaties en een lange
levensduur.

Dual Precision Adjustment
(DPA)
Maaidekken met Dual Precision Adjustment
leveren precieze en betrouwbare prestaties
die uw gras groen en gezond houden. Voor de
DPA-maaidekken zijn maar twee afstellingen
nodig: de afstelling van de maaihoogte en
de afstelling van het contact tussen het
ondermes en de messenkooi. Dankzij de
precisiefabricage blijven de instellingen van
de DPA-maaidekken ongewijzigd en kunnen
alle accessoires soepel samenwerken om
de maaikwaliteit en het maairesultaat te
verbeteren.
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ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

SAND PRO

OB

®

Meer informatie over
SAND PRO 2040Z

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040

Sand Pro 5040

De Sand Pro 2040Z beschikt over een
ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit
met stuurbekrachtiging via afzonderlijke
bedieningshendels.
Het
nieuwe
‘flex’
harksysteem met ‘lift in turn’-functie laat de
bestuurder toe om scherpe bochten te maken
in bunkers zonder ongeharkte oppervlakken of
bandensporen achter te laten.

De Sand Pro 3040 levert krachtige prestaties en is
uitgerust met driewielaandrijving, een motor van
11,9 kW (16 pk) en speciale versnellingskleppen
voor soepeler starten en minder slippen.

De Sand Pro 5040 is een krachtige machine
met een motor van 13,4 kW (18 pk). De Series/
Parallel™ driewielaandrijving voorkomt dat u
gaat spinnen waardoor u de moeilijkste bunkers
kunt bewerken.

SPECIFICATIES
Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040

Sand Pro 5040

9,1 kW (12,2 pk)

11,9 kW (16 pk)

13,4 kW (18 pk)

Benzine

Benzine

Benzine

Tractieaandrijving

Tweewielaandrijving

Driewielaandrijving

Driewielaandrijving

Rijsnelheid

0–19,3 km/uur

0–16 km/uur

0–16 km/uur

147 cm

108 cm

108 cm

417 kg* / 439 kg**

422 kg

422 kg

Motor
Brandstof

Wielbasis
Gewicht
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* Met hark met flexibele tanden.

**Met sleephark

ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

INNOVATIE VAN TORO®

Quick Attach System (QAS)

Series/Parallel™ tractie met driewielaandrijving

Dankzij het Quick Attach System kunnen bestuurders in minder dan een minuut
een ander werktuig aankoppelen, zonder dat er gereedschap nodig is! Kies een
machine die het beste bij uw omstandigheden past om uw golfbaan snel weer
speelklaar te maken. Het QAS-systeem aan de achterzijde is standaard op de Sand
Pro® 3040 en Sand Pro 5040. Een QAS-systeem aan de voorzijde is optioneel op de
Sand Pro 5040.

De Series/Parallel driewielaandrijving zorgt voor meer tractie in natte of zware
omstandigheden, zodat u de klus snel kunt klaren. Bij traditionele machines met
driewielaandrijving gaat alle tractie verloren zodra er één wiel slipt. Dankzij het
Series/Parallel-systeem hebt u altijd tractie met ten minste één wiel, zodat uw
machine niet vast komt te zitten en u geen kostbare tijd verliest.

ACCESSOIRES

Flexblad aan voorzijde

Synthetische gazonconditioner

Geveerde hark

Rolbezem

Kokosmat

Egalisatieschuif

Bunkerpomp

Prikker

Massieve cultivator
en nivelleerschuif

Sleephark

Getande hark

Bladblazer

Met de hand bedienbaar blad

Stalen sleepmat

Driedelige bezem

Geveerde tanden

Hark met flexibele tanden
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ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

OB

PRO SWEEP®
PRO FORCE® BLADBLAZER
RAKE-O-VAC® • VERSA-VAC™

Pro Sweep

Pro Force bladblazer

360 Pro Force bladblazer

Doordat de Pro Sweep pluggen zeer snel
kan verzamelen, kan de golfbaan razendsnel
worden opgeruimd en speelklaar gemaakt. De
excentrische stand van de veger voorkomt dat
de pluggen worden platgereden door de tractor
voordat ze worden verzameld.

Levert dankzij het speciale ontwerp superieure
blaaskracht. Deze motoraangedreven blazer
kan achter elk bedrijfsvoertuig worden
vastgekoppeld of op de laadbak worden
gemonteerd en biedt uitstekende prestaties op
het gras of op de stoep. Dankzij het ontwerp kan
de bestuurder vanuit zijn stoel de richting van de
luchtstroom 360 graden aanpassen.

De uiterst wendbare en productieve zijdelingse
blazer maakt het mogelijk om de luchtstroom
beter te richten. Aan de voorzijde van de
Groundsmaster® 360 laat de bladblazer
grotere zichtbaarheid, veelzijdigheid en
seizoensgebonden gebruik toe.

Bladblazer 600

Rake-O-Vac*

Versa-Vac

Gebruik
een
Toro-bladblazer
met
aftakasaandrijving of eigen aandrijving om
bladeren weg te blazen met een snelheid van
maar liefst 246 km per uur.

De compacte Toro Rake-O-Vac kan zelfs de
lastigste gebieden opruimen. Dankzij de
hopper van 3,6 m3 kunnen er grote klussen
worden geklaard. Door de krachtige motor
wordt het gazon snel schoongeveegd en is de
Rake-O-Vac de meest wendbare veegwagen
met eigen aandrijving in zijn klasse. Het vuil
wordt kleingemaakt met behulp van een
propellerventilator, wat ruimte scheelt in de
hopper.

De Versa-Vac van Toro voldoet aan al uw
wensen wat het opruimen van vuil betreft.
Dankzij de grote laadbak zijn zelfs de zwaarste
opruimklussen snel geklaard. Eenvoudig voor
de bestuurder: het dek en de aanhanger worden
hydraulisch bediend vanaf de tractorstoel.
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*Alleen verkrijgbaar in landen waar geen CE-certificering vereist is.
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SPECIFICATIES
Pro Sweep®
Benodigd
trekvermogen

Voertuig: 30,3 l/min bij
137,9 bar (2000 psi);
Tractor: 18,6 kW (25 pk)

Veegbreedte

132 cm

Inhoud hopper

0,71 m

Werksnelheid

0–6,4 km/uur

3

Luchtstroom

18,6 kW (25 pk) tractor,
aftakasaandrijving
198,2 m3/min bij een
aftakasinput van 540

Toerental ventilator

1175 tpm

Diameter ventilator

91 cm

Ventilatortype

360 Pro Force bladblazer

18,5 kW (24,8 pk)

—

243,27 m /min

243,27 m3/min

Luchtstroom

3

Ventilatortype Eentrapsturbine met axiale stroming
Diameter ventilator

Bladblazer 600
Benodigd vermogen

Pro Force® bladblazer
Motor

Eentrapsturbine met axiale stroming

35,6 cm

35,6 cm

Rake-O-Vac® *
Motor

16,4 kW (22 pk)

Koppeling

19 mm diameter

Versa-Vac™*
Benodigd vermogen

26 kW (35 pk) tractor,
aftakasaandrijving

Werkbreedte

Hopper

3,6 m3

Inhoud hopper

Flex Tip-rol

155 cm

Propellerventilator

183 cm
5 m3
Ventilator met een diameter
van 81,3 cm en 8 bladen

Radiaal ontwerp met 8 bladen

INNOVATIE VAN TORO®
Draadloze afstandsbediening

Turbineventilator

De Pro Force bladblazer is voorzien van
een draadloze afstandsbediening waardoor
de machine eenvoudig met een druk op
de knop kan worden bediend. Met de
afstandsbediening kunnen de richting van de
spuitmond en de snelheid worden aangepast
tijdens het slepen, en kan de blazer worden inen uitgeschakeld.

Dankzij het ontwerp van de turbine levert de
ventilator extra blaaskracht, waardoor het werk
sneller klaar is. De Pro Force is ontworpen
voor meer productiviteit en efficiëntie bij
werk variërend van het reinigen van paden en
geplaveide gebieden, voor het wegblazen van
gemaaid gras, pluggen of andere organische
materialen van fairways of greens. 4 speciale
opzetstukken maken deze machines geschikt
voor diverse toepassingen.
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ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

PROCORE
AEROTHATCH • SEEDER
®

ProCore 648

ProCore 864

ProCore 1298

Het innovatieve ontwerp met binnen de
werkbreedte en vóór de beluchtingseenheid
geplaatste wielen maakt een einde aan het
meest voorkomende probleem bij beluchters:
platgereden pluggen en beschadigde openingen.

Perfect voor elke grasoppervlakte dankzij
een breedte van 152 cm en een ontwerp
met drie robuuste riemen. De machine is
bijzonder veelzijdig en zorgt voor pluggen van
indrukwekkende kwaliteit.

De ProCore 1298 is ontworpen voor grote
grasoppervlakten en biedt een buitengewone
productiviteit zonder dat de kwaliteit van de
instekingen nadelig wordt beïnvloed. Het ontwerp
met drie riemen vergroot de duurzaamheid in
moeilijke omstandigheden.

ProCore pluggenruimer

Aerothatch 83 • Seeder 93

Dit innovatieve product kan in één
tijdbesparende werkgang de pluggen opruimen,
verwerken en verspreiden, waardoor het gras
sneller weer speelklaar is dan met andere
methoden.

Deze unieke Toro combinatie bespaart tijd
doordat op efficiënte wijze in één werkgang
wordt geverticuteerd en gezaaid.

ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

SPECIFICATIES

Werksnelheid
Vermogen tractor
Werkbreedte
Beluchtingsdiepte
Tandenkoppen

ProCore® 648

ProCore 864

ProCore 1298

1,2–2,4 km/uur

1–4 km/uur

1–4 km/uur

Eigen aandrijving met motor van 17,2 kW (23 pk)

22,4–26,1 kW (30–35 pk)

29,8–37,3 kW (40–50 pk)

122 cm

163 cm

249 cm

tot 102 mm

tot 127 mm

tot 127 mm

6

8

12

ProCore pluggenruimer
Motor
Brandstof
Werksnelheid
Constructie
Treksystemen

26,1 kW (35 pk)

Aerothatch 83/Seeder 93
Baan

122 cm

Benzine

Aandrijving

Aftakasaandrijving

0–8 km/uur

Mesdiepte

0–76 mm

Frame van gelast staal
OnePass-koppeling

Inhoud zaadhopper
Zaadafgifte

45 kg
16 buizen en schijven

INNOVATIE VAN TORO®
TrueCore™-systeem
Het TrueCore-systeem behoudt automatisch de insteekdiepte tot 10 cm en
volgt het grondoppervlak.
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PROCORE®

ProCore SR48

ProCore SR54

ProCore SR70

Voor gebruik bij gemiddelde tot zware
bodemomstandigheden, waaronder harde
kleigrond of compacte oppervlakken. Met een
werkbreedte van 122 cm en diepte tot 36 cm.

De compacte SR54 is ontworpen voor gebruik op
greens, tees en andere grasterreinen met lichte
tot gemiddelde bodemomstandigheden. Met een
werkbreedte van 137 cm en een werkdiepte tot
25 cm, is deze machine ideaal voor kleinere
tractoren.

Voor gebruik op greens, tees en andere
grasterreinen met lichte tot gemiddelde
bodemomstandigheden met een werkbreedte
van 185 cm en een werkdiepte van 25 cm.
Vergelijkbaar ontwerp als de SR54, maar met
25% meer productiviteit dankzij de werkbreedte.

ProCore SR54-S/SR70-S

ProCore SR72

ProCore SR75

Dezelfde breedte- en dieptemogelijkheden als
de SR54/SR70 met een dubbele rol. Twee rollen
verdelen het gewicht van de machine gelijkmatig
voor superieure contourvolgmogelijkheden op
golvend terrein.

De SR72 is veelzijdig genoeg om lichte en zware
beluchtingstaken uit te voeren en is de meest
duurzame en ideale machine voor het beluchten
van fairways, sportvelden, greens, tees en
overige grasterreinen. Met een vergelijkbaar
design als de SR48, maar met een werkbreedte
van 183 cm, en geschikt voor dieptes tot 41 cm.

De SR75 is de meest robuuste beluchter uit de
ProCore SR-serie en ontworpen voor de zwaarste
beluchtingstaken. Met een werkbreedte van
198 cm en diepte tot 41 cm.

SPECIFICATIES
ProCore SR48
Werkbreedte
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ProCore
SR54/SR54-S

ProCore
SR70/SR70-S

ProCore SR72

ProCore SR75

122 cm

137 cm

185 cm

183 cm

198 cm

Werkdiepte

tot 356 mm

tot 254 mm

tot 254 mm

tot 406 mm

tot 406 mm

Insteekafstand

75–150 mm

64–102 mm

64–102 mm

75–150 mm

75–150 mm

Productiviteit (bij een
insteekafstand van 10 cm)

2325 m2/uur

3345 m2/uur

4460 m2/uur

3530 m2/uur

4460 m2/uur

Aanbevolen vermogen
tractor

18,6 kW (25 pk)

13,4 kW (18 pk)

26,1 kW (35 pk)

33,6 kW (45 pk)

41 kW (55 pk)

ONDERHOUDSMACHINES EN BLADBLAZERS

INNOVATIE VAN TORO®

Gewone beluchting

Beluchting met diepe tanden

Beluchting met diepe
tanden

Beluchting met diepe tanden is een steeds populairder wordende methode om
door de compacte laag te dringen die door traditionele beluchtingsmethodes
ontstaat. Door penetratie van deze laag verbetert de afvoer van water en de
uitwisseling van gassen en wordt een diepe wortelgroei gestimuleerd, wat
leidt tot een gezonder en krachtiger gazon.

Compacte laag
Suboppervlak

Grondbewerking
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BEDRIJFSVOERTUIGEN

WORKMAN

MV

®

Workman MD/MDX/MDX-D

Workman MDE

Workman HD-serie

Voertuigen voor middelzwaar gebruik met
de exclusieve Active In-Frame™-ophanging.
De Workman heeft in zijn klasse de grootste
capaciteit om een nuttige lading te vervoeren en
biedt u de mogelijkheid meer te doen met één
voertuig.

Dit voertuig voor middelzwaar gebruik heeft
een volledig elektrisch aandrijfsysteem, maar
biedt de kracht en prestaties van een Workman
met benzinemotor. Alles wat de Workman zo
formidabel maakt: een stil en milieuvriendelijk
voertuig.

Designonderdelen
zoals
de
speciaal
ontworpen DeDion achteras, een ruimtelijk en
multidimensionaal voorste frame, geïntegreerde
wiellagers en hydraulische schijfremmen op
alle vier de wielen zorgen voor de grootste
draagcapaciteit in de branche.

SPECIFICATIES
MDE

MD

MDX

MDX-D

48 V, gelijkstroom

357 cc

480 cc

590 cc

Accu

Benzine

Benzine

Diesel

Laadvermogen

363 kg

386 kg

567 kg

567 kg

Trekvermogen

182 kg

182 kg

182 kg

182 kg

Motor
Brandstof

HDX-Auto
Motor

HD-luchtgekoeld

14.9 kW (28 pk)

18 kW (24 pk)

18 kW (24 pk)

17 kW (23 pk)

Benzine

Diesel

Diesel

Benzine

Laadvermogen

Tweewielaandrijving: 1316 kg
Vierwielaandrijving: 1303 kg

1134 kg

1107 kg

1183 kg

Trekvermogen

Tweewielaandrijving: 1498 kg
Vierwielaandrijving: 1484 kg

1587 kg

1587 kg

1587 kg

Brandstof
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HDX-D tweewielaandrijving HDX-D vierwielaandrijving

BEDRIJFSVOERTUIGEN
Meer informatie over
WORKMAN® HDX AUTO

INNOVATIE VAN TORO®

Superieure rijkwaliteit

Ongeëvenaarde kracht

SRQ™ staat voor de superieure rijkwaliteit die u elke keer kunt verwachten als
u met een bedrijfsvoertuig uit de Workman MD-serie rijdt. Het SRQ-systeem is
voorzien van geveerde schokbrekers die hobbels in het terrein opvangen. Door
de combinatie met een Active In-Frame™-scharniergewricht waarmee elke
as onafhankelijk de contouren van de ondergrond volgt, ervaart de bestuurder
duidelijk een soepele rit en geniet hij de hele dag van comfort. Het Active In-Framescharniergewricht zorgt ervoor dat alle vier de wielen contact houden met de
grond, voor betere controle op ruw terrein.

De Workman HD-serie is zo extreem sterk dankzij de DeDion achteras met speciaal
ontwerp. Hierdoor is de Workman bijzonder geschikt voor verticale belastingen
doordat de motor, transmissie en het hoofdframe onafhankelijk zijn gemonteerd,
waardoor zware belasting geen invloed heeft. De Workman HD is ontworpen met
een ruimtelijk frame voor superieure kracht en starheid en een achterframe met
een C-kanaal voor onovertroffen prestaties bij het trekken van zware lasten.
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SPUITMACHINES

MULTIPRO

SM

®

Multi Pro 1750

Multi Pro WM

Multi Pro 5800-D

De Multi Pro 1750 integreert Toro’s geavanceerde
sproeierdesign van de bewezen Multi Pro
5800-D in een kleiner pakket. Samen met
hoogwaardige sproeierbediening en productieve
voertuigfuncties zorgt dit voor een van de
meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige
sproeiers op de markt.

Het geavanceerde sproeiersysteem van de
Multi Pro WM voor Toro’s Workman HD en
HDX multifunctionele voertuigen benut de
geavanceerde sproeiermogelijkheden van
Toro’s Multi Pro 5800-D en combineert deze
sproeierfuncties met hoogwaardige en intuïtieve
bedieningselementen, wat resulteert in de
meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige
laadbakgemonteerde sproeier voor een
multifunctioneel voertuig.

De Multi Pro 5800-D vormt een combinatie van
geavanceerde spuittechnologie en innovatie met
geoptimaliseerde nauwkeurigheid, krachtige
menging en snelle reactietijden om de gewenste
spuitdosis gelijkmatig en nauwkeurig te kunnen
aanbrengen. De zeer productieve werktuigen
en accessoires besparen tijd en geld doordat
het meng- en spuitproces is vereenvoudigd,
waardoor er minder arbeid en chemicaliën nodig
zijn.

SPECIFICATIES
Multi Pro 1750

Multi Pro WM

20 kW (27 pk)

—

26,5 kW (36 pk)

Brandstof

Benzine

—

Diesel (geschikt voor biodiesel)

Rijsnelheid

0–18,5 km/uur

—

0–16 km/uur

Motor

Tank van spuitmachine
Spuitboom
Pro Control™ XP
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Multi Pro 5800-D

662 liter

757 liter

1136 liter

5,6 m, driedelig

5,6 m, driedelig

5,6 m, driedelig

NVT

NVT

Optie

SPUIT-, DRESS- EN ONDERHOUDSMACHINES

INNOVATIE VAN TORO®
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1

2

3

4

Pro Control™ XP

Ovale chemicaliëntank

Ultrasone spuitboomset

Pomp met zes membranen

(voor MP 5800-D)

Deze compleet vernieuwde tanks
zijn voorzien van zijgemonteerde
mengdoppen die zorgen voor
een homogene vermenging van
chemicaliën, voor nauwkeurigheid en
gelijkmatigheid bij het sproeien.

Bewaart automatisch de optimale
spuitboomhoogte op golvend terrein
dankzij sensoren en een afzonderlijke
regelaar.

Een pionier in de sector van
grasonderhoud – deze groot
uitgevoerde pomp levert een
ongeziene sproeidosis en een rijkelijke
mengtoevoer. De pomp is uitgerust met
een droog carter en vult zichzelf.

Nieuwe software past de sproeidosis
ogenblikkelijk aan, voor een
nauwkeuriger resultaat van begin tot
eind.

5

6

7

QuickFind™

Waterspoelset

Cleanload™-straalpomp

Plaatst alle belangrijke systemen
van het voertuig en de sproeier
binnen handbereik, wat zorgt voor
gebruiksgemak en verbeterde controle.

Vereenvoudigt en automatiseert de
drievoudige spoeling, wat u uren
schoonmaakwerk bespaart.

Een geïntegreerde mengeenheid
waarmee u om het even welk product
veilig mengt zonder het te hoeven
voormengen.

8
Antidriftafdekking voor
spuitboom
Aan te brengen op de bestaande
spuitboom om drift tegen te gaan bij
sterke wind.

Verkrijgbare accessoires:
Afgesloten cabine, zonnescherm, elektrische slanghaspel, professionele schuimmarkeerderset en een ruime keuze in spuitdoppen.
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STROOIMACHINES

TOPDRESSER
PROPASS • MH-400

SM

Topdresser 1800

Topdresser 2500

ProPass 200

MH-400

Kan op een Toro Workman® worden
gemonteerd en levert precieze,
productieve prestaties met een
strooisnelheid tot wel 13 km/uur.
De externe in- en uitschakel
hendel
biedt
nauwkeurige
bediening/plaatsing vanuit de
bestuurdersstoel.

Voor maximale prestaties en
vermogen heeft de Topdresser
2500 een laadcapaciteit van
700 liter en een strooisnelheid van
13 km/uur, voor zelfs de zwaarste
werkzaamheden. De aandrijving op
alle wielen zorgt zelfs op oneffen
terrein voor een gelijkmatige
verspreiding.

De brede topdressers zijn geschikt
voor verschillende toepassingen,
van
ultralichte
bestuivingen
tot ultrazware opvulling van
beluchtingsopeningen.
De
ProPass 200 levert in één keer
een nauwkeurig strooipatroon.
Er is een getrokken versie en een
laadbakversie verkrijgbaar.

Veelzijdigheid
dankzij
de
grote capaciteit en de prima
prestaties. De lopende band is
ideaal voor het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden
aan
bunkers, greens en paden, voor
het aanbrengen van mulch en nog
veel meer. Monteer de dubbele
spinner voor het strooien van grote
oppervlakten.

SPECIFICATIES
Topdresser 1800

Topdresser 2500

Hydraulische aandrijving naar multifunctioneel voertuig
met afstandsbediening

Wielaangedreven, onafhankelijk hydraulieksysteem

Inhoud hopper

510 liter

700 liter

Strooibreedte

152 cm

152 cm

Strooisnelheid

13 km/uur

13 km/uur

ProPass 200

MH-400

Aandrijving

Inhoud hopper
Bedieningsorganen
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Nuttige lading

540 liter (afgestreken); 710 liter (opgehoopt)

3100 liter

Standaard of elektronisch draadloos

Standaard of elektronisch draadloos

907 kg

5353 kg

SPUIT-, DRESS- EN ONDERHOUDSMACHINES

INNOVATIE VAN TORO®

Draadloze afstandsbediening
Hiermee kunt u heel simpel aanpassingen uitvoeren op de ProPass 200 en de
MH-400, zodat u snel instellingen kunt wijzigen en instellingen kunt opslaan
voor toekomstig gebruik. De basismodellen zijn voorzien van bedrade
bediening.
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SPECIALE PRODUCTEN

SP

HoverPro®-serie
De Toro® HoverPro is perfect voor het onderhouden van gras op steile hellingen, sterk glooiend terrein en gebieden vlakbij water of bunkers. De machines
uit de HoverPro-serie kunnen hellingen tot 45° aan en zijn daarmee een veelzijdige oplossing voor het onderhouden van moeilijke terreinen. Door de lage
bodemdruk is de HoverPro eenvoudig te manoeuvreren. Het robuuste ontwerp garandeert jarenlang hoogwaardige prestaties.

HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda GCV135
(alleen CE-regio’s)
Honda GCV160
(niet-CE-regio’s)

Honda GCV160

Honda GCV160

25°

45°

45°

45°

Snijsysteem

Nylondraad

Nylondraad
(alleen CE-regio’s)
Metalen maaimessen
(niet-CE-regio’s)

Metalen maaimessen

Metalen maaimessen

Maaihoogte

18–30 mm

18–30 mm

16–34 mm

16–34 mm

Maaibreedte
Motor

Max. werkhoek

1

2

Set voor extra maaihoogte
Eenvoudig aan het aanwezige
maaidek bevestigen om de
hoogte te vergroten.
(alleen HP400 en HP450)

3

Transportwielen
Maken de machine
wendbaarder.
(HP450 / 500 / 550)

Extra lange handgreep
Hellingen maaien wordt nog
gemakkelijker.
(HP450 / 500 / 550)

GreensPro™ 1240
De GreensPro 1240 zitgreensrol houdt uw greens onberispelijk. Met zijn gebruiksvriendelijke
design helpt deze machine u om elke keer weer de kwalitatieve golfbaan te creëren die de meest
veeleisende spelers verlangen. De Toro GreensPro 1240 is het perfecte rolwerktuig voor kwetsbare
sportterreinen met gras zoals greens op de golfbaan, tennisbanen en bowlingbanen. Voor gazons die
een glad oppervlak moeten hebben om optimaal te kunnen worden bespeeld, is precisierollen met de
GreensPro de perfecte oplossing.

SPECIFICATIES

GreensPro 1240
Motor
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Honda GX200 4,8 kW (6,5 pk) luchtgekoeld, 4-slag OHV; mechanisch aangedreven.

Brandstof

Benzine

Rolbreedte

120 cm

Rijsnelheid

Rol: 0–10 km/u; Transport: 0–10 km/u. Achteruit: 0–10 km/u.

SPECIALE PRODUCTEN

Meer informatie over
GREENSPRO™ 1240

ProStripe® 560
De Toro® ProStripe 560 zorgt voor een uitstekend streeppatroon en is net zo eenvoudig te bedienen
als een aangedreven loopmaaier. Het is de geknipte keuze voor het onderhoud rond paviljoenen
en clubhuizen, waar het gras er piekfijn moet uitzien. Ook op de golfbaan is deze veelzijdige
kwaliteitsmaaier prima te gebruiken.

INNOVATIE VAN TORO

Gespleten achterrol
De unieke gespleten achterrol met geïntegreerd differentieel
maakt het mogelijk om korte bochten te maken zonder het gras
te beschadigen.

SPECIFICATIES
ProStripe 560
Motor

Briggs & Stratton 850-serie benzinemotor voor commerciële toepassingen, met Readystart™
®

Brandstof

Benzine

Inhoud zak

70 liter

Maaibreedte

56 cm

Maaihoogte

13–60 mm

Maaisnelheid

4,4 km/uur
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BEREGENINGSPRODUCTEN VOOR GOLFBANEN

Toro® en de golfmarkt: een
partnerschap gebaseerd op ervaring,
leiderschap en vertrouwen.
Bij Toro bent u aan het juiste adres
voor beregeningsoplossingen die zowel
het product als de dienst omvatten
die u nodig hebt om uw middelen
optimaal te benutten. Zo behandelt u
elk onderdeel van uw golfterrein met
precisie en zorgt u voor uitmuntende
speelomstandigheden.

Meer informatie op
TOROLYNX.COM

TORO BEREGENINGSRODUCTEN VOOR
GOLFBANEN –
Daar kunt u op vertrouwen.
NIEUW!
Bezoek vandaag nog www.toro.com.

Lynx 3.0

Meer informatie op
TOROINFINITY.COM

NIEUW!
Infinity-serie

NIEUW!
Flex 800-serie
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De beste servicegraad op de markt
Uw lokale distributeur kan rekenen op
het onderdelennetwerk van Toro en staat
altijd klaar met precies het onderdeel dat
u zoekt.

Toro is always there to help you care for your landscapes the way you want,
when you want, better than anyone else.

2015

More information at

TORO.COM

Competitieve prijzen
De prijzen van Toro zijn vergelijkbaar
met die van leveranciers van universele
onderdelen.
OEM-kwaliteit
Originele Toro-vervangonderdelen
zijn dezelfde als diegene die op de
oorspronkelijke machines gemonteerd zijn,
waardoor optimale prestaties en minder
uitvaltijd worden gegarandeerd.
Ongeëvenaarde klantendienst
Reken op Toro’s gespecialiseerde
ondersteuning voor uw
vervangonderdelen.
Gemoedsrust
Originele Toro-onderdelen gebruiken, geeft
u de gemoedsrust van het juiste onderdeel
met de juiste eigenschappen. U kunt ervan
op aan dat het onderdeel werkt.

Watch the Video at

Youtube.com/TORO

toro.com
Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
Walk Power Mower

Zero-Turn

Tractor (Lawn)

Hand Held Product

Printed in U.S.A.
©2014 The Toro Company.
All Rights Reserved.
GB 200-5940
Products depicted in this literature are for demonstration purposes only. Actual products offered
for sale may vary in use, design, required attachments and safety features. We reserve the right to
improve our products and make changes in specifications, design and standard equipment without
notice and without incurring obligation. See your dealer for details on all our warranties.

Toro TITAN® tandencatalogus
••
••
••

Meer dan 150 tanden in uiteenlopende
soorten en maten, voor diverse
beluchtingsmogelijkheden
Holle en volle tanden in standaard en
diepe lengte voldoen precies aan uw
beluchtingsbehoeften
Gemakkelijke selectie door ordening naar
beluchter- en houdergrootte

T O R O.C O M

Beschikbaarheid van onderdelen
De meeste lokale distributeurs kunnen
onderdelen binnen 24 uur leveren. Toro
schraagt deze belofte met een levering
binnen 48 uur.

T O R O P E R FO R M A N C E PA R T S S A L E C ATA L O G

Originele Toro®-kwaliteit

2015

Toro catalogus speciale onderdelen 2015
Een volledige lijst originele Toro-onderdelen
en -accessoires die ervoor zorgen dat uw
Toro-machines elke dag op volle toeren blijven
draaien. In deze catalogus vindt u:
••
••
••
••

Meer dan 4600 kwaliteitsonderdelen van
Toro die aan de hoogste normen voldoen
Een nieuwe keuzetabel voor spuitdoppen
en referentietabel voor messenkooien,
als aanvulling op de naslaghandleiding
Volledig overzicht MVP-sets
Onderdelen voor nieuwe Tier 4-producten
van de Reelmaster®, Groundsmaster® en
Workman®
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Toro staat altijd klaar om u te helpen bij het onderhoud van uw groenvoorzieningen wanneer en
op de wijze die u wenst, beter dan wie dan ook.

toro.com
Internationale hoofdzetel
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2015 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
NL 200-6084
De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen
afwijken qua gebruik, ontwerp, 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 verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.

facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

