GOLF CATALOGUS
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EXPERTS IN GAZONONDERHOUD
Sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en stap ook
over 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 voetbalterreinen in de hele wereld tot de velden van
St. Andrews en Wimbledon: de maaimachines van Toro worden
gebruikt voor het onderhoud van enkele van de meest prestigieuze
grasterreinen ter wereld. Met dezelfde passie en ervaring hebben we
ook kwaliteitsproducten voor particulier gebruik ontwikkeld om uw tuin
eenvoudig en zo moeiteloos mogelijk te onderhouden, zodat u meer tijd
overhoudt om te genieten van de schoonheid ervan.

lf Resort,

Spa Go
Terre Blanche Hotel
Frankrijk

Professionals en particulieren over de hele wereld
vertrouwen op ons
Leer meer over de
geschiedenis van Toro.
Bekijk de video.
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INNOVATIE
Met ruim 1500 patenten op het gebied van
grasonderhoud 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 van
iedereen.

KLANTVRIENDELIJKHEID
Ons wereldwijde netwerk van dealers en distributeurs
biedt alle ondersteuning die nodig is om uw machines
in topconditie te houden. Ga naar toro.com om een
Toro-dealer in uw buurt te vinden.

EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID
Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company
met 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
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INHOUD

TORO® GOLFCATALOGUS
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Multi Pro® 1750
Multi Pro 5800-D
Multi Pro WM
Topdresser 1800/2500
ProPass 200
MH-400

HoverPro®
NIEUW! GreensPro® 1260
ProStripe® 560

5

LOOPMAAIERS VOOR GREENS, VASTE MAAI-EENHEID

GREENSMASTER

®

800 ∙ 1000 ∙ 1600

Dankzij de Greensmaster loopmaaiers houdt de golfer de score van het spel in eigen hand.
De geavanceerde maaidekken zorgen ervoor dat de bal zelfs op de meest glooiende greens
zo recht en voorspelbaar mogelijk kan rollen. Ook inzetbaar voor het maaien van de tee's. Met
gebruikersvriendelijke modellen en innovatieve ontwerpen zorgen de Toro® Greensmaster
grasmaaiers voor een constante, ongeëvenaarde maaikwaliteit – green na green.

EENVOUDIGE AFSTELLING VAN CONTACT TUSSEN SNIJPLAAT EN MESSENKOOI
De instelling van de messenkooi en snijplaat is bijzonder eenvoudig en nauwkeurig
door de klikstops. Voorkomt verkeerde afstelling tijdens het vastdraaien van de
contramoer.

EDGEMAX™ ONDERMES
Gehard staal voor een superieure snijkant, prestaties en een langere levensduur.
Verkrijgbaar voor Greensmaster maaidekken in de opties Microcut of Tournament
om uw machine aan te passen aan de omstandigheden van uw golfbaan.

SPECIFICATIES

GREENSMASTER 800

GREENSMASTER 1000

GREENSMASTER 1600

Subaru® Industrial

Subaru Industrial

Subaru Industrial

Benzine

Benzine

Benzine

Maaibreedte

46 cm

53 cm

66 cm

Maaihoogte

1,98 – 25,4 mm *

1,98 – 25,4 mm *

3,2 – 31,8 mm 1

2,4 – 5,3 km/u

2,4 – 5,3 km/u

2,4 – 5,3 km/u

Motor
Brandstof

Maaisnelheid

* Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogten hoger dan 25,4 mm
1
Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogten hoger dan 31,8 mm
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GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS
ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

Meer informatie

Toro.com/GOLF
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Frankrijk

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

SPUIT- EN STROOIMACHINES

TransPro 100 aanhangwagen

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

SPECIALE PRODUCTEN

TransPro 80 aanhangwagen

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ACCESSOIRES
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LOOPMAAIERS VOOR GREENS, ZWEVENDE MAAI-EENHEID

GREENSMASTER
EFLEX/FLEX

®

1800 ∙ 1820 ∙ 2120

Bij het maaien van greens betekent de Greensmaster eFlex met lithium-ion-accu een revolutie:
u kunt wel negen greens maaien met één acculading. Maaien, opladen, herhalen: zo simpel
is het. En dat is nog maar een deel van het innovatieve karakter van de eFlex, de machine
waarmee u uw speelveld verbetert en geld bespaart gedurende de gehele levensduur van het
product. De verbeterde bediening, automatische EZ-Turn-functie, betere grasvangmogelijkheid,
vereenvoudigde riemaandrijving, kickstandaard, geavanceerd accubeheersysteem en vele
andere functies maken dit tot een uitstekende en milieuvriendelijke greensmaaier.

Meer informatie

Toro.com/GOLF
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GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS

1

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

2

4

2

3

4

Afstelling met ingebouwde klemmen

Geavanceerde lithium-ion-accu

De nieuwe Flex™ loopmaaier beschikt over zes
handige maai-instellingen. 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 om de maaisnelheid te kiezen
voor het gewenste resultaat.

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

De lithium-ion-accu levert genoeg vermogen om
4,180 m2 (9 gemiddelde greens) te maaien met één
enkele lading. De accu heeft een levensduur van vijf
jaar en levert voldoende vermogen om greens te
maaien en is geschikt voor werktuigen en accessoires
zoals groomers en verlichtingssets. 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 voordelen is nog veel langer.

Brengt naar behoefte vermogen over naar
de messenkooi en tractietrommel. Het
gemeenschappelijke aandrijfsysteem levert vermogen
aan zowel de tractietrommel als de messenkooi en
zorgt zo voor een gelijkmatig maairesultaat, ongeacht
de rijsnelheid.

Gepatenteerde EZ-Turn
Verlaagt de snelheid van de machine automatisch aan
het einde van een maaigang en versnelt dan weer op
de retourgang, na een beheerste bocht. Door meer
beheersing in de bochten ontstaat er minder schade
aan de grasmat, met name in scherpe bochten bij
bunkers of waterhindernissen. Verder is de maaigang
terug beter uitgelijnd.

BEDRIJFSVOERTUIGEN

Poly-V riemaandrijving

SPUIT- EN STROOIMACHINES

1

FAIRWAYMAAIERS

3

Krachtbron

GREENSMASTER

GREENSMASTER

GREENSMASTER

GREENSMASTER

EFLEX 1800

FLEX 1820

EFLEX 2120

FLEX 2120

Lithium-ion-accu

Subaru®

Lithium-ion-accu

Subaru

Brandstof

Accu

Benzine

Accu

Benzine

Maaibreedte

46 cm

46 cm

53 cm

53 cm

Maaihoogte*

1,6 – 7,5 mm

1,6 – 7,5 mm

1,6 – 7,5 mm

1,6 – 7,5 mm

Maaisnelheid

1,4 – 5,9 km/uur

2,5 – 5,9 km/uur

1,4 – 5,9 km/uur

2,5 – 5,9 km/uur

SPECIALE PRODUCTEN

SPECIFICATIES

* Set voor hoge maaistand vereist voor maaihoogten hoger dan 7,5 mm
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ZITMAAIERS VOOR GREENS

GREENSMASTER

®

3120 ∙ 3150-Q ∙ 3250-D

De zeer productieve Toro® Greensmaster zitmaaier biedt u de nauwkeurige maaiprestaties die
u verlangt. Deze machines hebben niet alleen een licht ontwerp, maar hun kracht, comfort en
prestaties maken hen voor u tot de meest voor de hand liggende keuze. Golfbaanbeheerders en
greenkeepers weten en vertrouwen erop dat de driedelige Toro greensmaaiers rustig en snel
werken en schitterende maairesultaten leveren, seizoen na seizoen.

MESSENKOOIEN
De gepatenteerde DPA-maaidekken zijn uiterst nauwkeurig ontworpen voor een
perfecte uitlijning en de beste maaikwaliteit met een minimum aan afstelling.
Kies uit messenkooien met 8, 11 of 14 messen voor het gewenste maairesultaat.

EENVOUDIGE AFSTELLING VAN CONTACT TUSSEN SNIJPLAAT EN MESSENKOOI
De instelling van de messenkooi en snijplaat is bijzonder eenvoudig en nauwkeurig
door de klikstops. Voorkomt verkeerde afstelling tijdens het vastdraaien van de
contramoer.

WIELEN VORMEN EEN PERFECTE DRIEHOEK
Het achterwiel blijft binnen de straal van de voorwielen. Zo vermijdt het systeem
dat het achterwiel per ongeluk in een zandbunker terechtkomt als u de machine
keert voor de volgende werkgang.

EDGEMAX™ ONDERMES
Gehard staal voor een superieure snijkant, prestaties en een langere levensduur.
Verkrijgbaar voor Greensmaster maaidekken in de opties Microcut of Tournament
om uw machine aan te passen aan de omstandigheden van uw golfbaan.

EdgeSeries Reels
TM

NIEUW!

De Toro EdgeSeries-messenkooien behouden beter hun
snijrand en zijn de nieuwe norm inzake maaikwaliteit
en duurzaamheid. Naast nieuwe materialen
beschikken de EdgeSeries-messenkooien over
een nieuwe geometrie en worden ze anders
vervaardigd, waardoor ze preciezer
maaien.
Nu leverbaar op alle Greensmasters en
Reelmasters®.
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toro.com/edgeseries

GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS
Meer informatie

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

Toro.com/GOLF

SPUIT- EN STROOIMACHINES

BEDRIJFSVOERTUIGEN

SPECIFICATIES

Motor
Brandstof

GREENSMASTER 3150-Q

GREENSMASTER 3250-D

Briggs & Stratton ® 11,9 kW (16 pk)

Briggs & Stratton 13,4 kW (18 pk)

Kubota 18,5 kW (24,8 pk)

Benzine

Benzine

Diesel (geschikt voor biodiesel)*

Maaibreedte

150 cm

150 cm

150 cm

Maaihoogte**

1,6 – 7,5 mm**

1,6 – 7,5 mm**

1,6 – 7,5 mm**

Maaisnelheid

3,2 – 8 km/uur

3,2 – 8 km/uur

3 – 8 km/uur

Transportsnelheid

Max. 11,3 km/u

Max. 14,4 km/u

Max. 14,4 km/u

SPECIALE PRODUCTEN

NIEUW!
GREENSMASTER 3120

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

GREENSMASTER TRIFLEX
®

™

3300 ∙ 3320 ∙ 3400 ∙ 3420

Door de ophanging met dubbele A-armen en de Flex-technologie kunnen de maaidekken het
terrein nauwkeurig volgen. Zo worden de productiviteit van een zitmaaier en de precisie van
een loopmaaier gecombineerd. Een Toro® Greensmaster TriFlex® draagt bij aan een beter
putting-oppervlak en een hoger rendement en is leverbaar in benzine-, diesel- en hybride
modellen. Deze zitmaaier is zeer productief, enorm veelzijdig, eenvoudig te onderhouden en
tilt de standaard voor greensmaaiers naar een nieuw plan.

OPHANGING MET DUBBELE A-ARMEN
Het ophangsysteem zorgt voor een zweefwerking zodat de grasmat ook tijdens het
maaien op glooiend terrein niet wordt beschadigd.

BEWEZEN FLEX-OPHANGING (GEPATENTEERD)
Uitstekende contourvolgmogelijkheden dankzij het geïntegreerde Flex-systeem
waarmee de maai-eenheden draaien rond het midden van voorrol. Hierdoor
wordt het oppervlak perfect gevolgd, ook op glooiend terrein, en zijn er geen
beschadigingen door zijdelingse bewegingen.

TriFlex

Overige

BANDEN MET EEN BALLONVORM
De banden zorgen voor een gelijkmatige belasting over het hele contactoppervlak,
wat voorkomt dat de zijkant van de band zichtbare sporen nalaat.
Druk gelijkmatig
Druk ongelijk verdeeld
verdeeld over gazon
over gazon

SNEL EN ZONDER GEREEDSCHAP MAAIDEKKEN VERWISSELEN
Een bestuurder kan op zijn eentje in slechts enkele minuten omschakelen van
greensmaaien met een maaihoogte van 1,6 mm naar fairwaymaaien op 19 mm.
Dat wordt kinderspel met de maaidekken die snel en zonder gereedschap kunnen
worden vervangen.

1
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2

3

GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS
ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

Meer informatie

BEDRIJFSVOERTUIGEN

Toro.com/GOLF

GREENSMASTER 3320

15,7 kW (21 pk)

15,7 kW (21 pk)

18,5 kW (24,8 pk)

18,5 kW (24,8 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 maaidekken

Maaisnelheid
Transportsnelheid

GREENSMASTER 3400

GREENSMASTER 3420

0 – 8 km/uur

0 – 8 km/uur

0 – 8 km/uur

0 – 8 km/uur

Max. 16,1 km/u

Max. 16,1 km/u

Max. 16,1 km/u

Max. 16,1 km/u

SPECIALE PRODUCTEN

GREENSMASTER 3300

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES

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

GROUNDSMASTER &
®
REELMASTER
®

GROUNDSMASTER 3280-D
REELMASTER 3100-D

Al sinds 1973 hebben de Toro® Groundsmasters zich bewezen op de beste golfbanen ter
wereld met een constant, geweldig maairesultaat en indrukwekkende roughs. De innovatieve
Groundsmaster cirkelmaaiers bieden veelzijdigheid met een compacte bodemdruk.
Als u een trim-kooimaaier zoekt die in maaiprestaties en wendbaarheid elke andere machine
overtreft, dan is de Toro® Reelmaster® 3100-D een voor de hand liggende keuze. Deze
machine is de enige kooimaaier met Sidewinder® technologie die de maaidekken tijdens
het maaien naar links en naar rechts kan schuiven om gras te maaien dat buiten het bereik
van andere maaidekken ligt. Daarom is de 3100-D perfect voor maaiwerkzaamheden rond
greens en bunkers, waar een nauwkeurige werk absoluut noodzakelijk is.
DE STERKSTE ASINRICHTING OP DE MARKT
Kan een belasting weerstaan waarbij de meeste andere maai-assen het zouden
begeven. 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.

MULTIFUNCTIONEEL: QUICK ATTACHMENT SYSTEM (QAS)
WISSEL DE WERKTUIGEN IEDER SEIZOEN
• Bladblazer met Quick Attach System (QAS) voor montage achterop

QUAD-STEER-TECHNOLOGIE
De Groundsmaster 360 stuurt alle wielen de bocht in. 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.

SIDEWINDER MET DPA-MAAIDEKKEN
De maaidekken kunnen naar links en naar rechts schuiven voor een buitengewoon
groot trimbereik. De DPA maaidekken zijn snel en gemakkelijk in te stellen.
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GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS
Reelmaster®
3100-D

Groundsmaster®
3280-D

Groundsmaster
3400

Groundsmaster
7210

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

The Castle Course, St. Andrews, Schotland

Groundsmaster
360

REELMASTER
3100-D

GROUNDSMASTER
3280-D

GROUNDSMASTER
3400

GROUNDSMASTER
7210

GROUNDSMASTER
360

16 kW (21,5 pk)

18,5 kW (24,8 pk)

26,5 kW (35,5 pk)

27,5 kW (36,8 pk)

18,5 kW (24,8
pk)/27,5 kW (36,8 pk)

Geschikt voor
B20-diesel

Geschikt voor
B20-diesel

Diesel

Geschikt voor
B20-diesel

Geschikt voor
B20-diesel

Maaibreedte

183 cm, 216 cm

132 cm, 183 cm, 152
cm, 157 cm

157 cm, 183 cm

Maaisnelheid

0 – 10 km/uur

0 – 16,1 km/uur

0 - 25,5 km/u

0 – 20 km/uur

0 – 16/19,3 km/h

142 cm

tweewielaandrijving:
117 cm;
vierwielaandrijving:
121 cm

152,5 cm

144,8 cm

145 cm

Brandstof

Wielbasis

152,4 cm, 158 cm,
183 cm

183 cm, 254 cm

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

SPECIALE PRODUCTEN

Motor

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES
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TRIM-MAAIERS EN ROUGH-MAAIERS

GROUNDSMASTER

®

GROUNDSMASTER 3500-D ∙ 4300-D ∙ 4500-D/4700-D
Moderne golfbanen hebben een uniek karakter en vaak zijn trims en roughs de moeilijkste
terreinen om te maaien. De Groundsmaster-producten van Toro® zijn opgewassen tegen elke
taak met een serie maaimachines met verschillende werkbreedten en vermogens. Kies één
van onze zeer productieve cirkelmaaiers om korte metten te maken met de rough.

SMARTCOOL®-SYSTEEM
Werken zonder onderbrekingen met de Toro Groundsmaster 4500-D en 4700D. Voordat de motor te heet wordt, laat SmartCool de koelventilator korte tijd
omgekeerd draaien om grasresten en afval uit het luchtinlaatsysteem te blazen.

SMARTPOWER®
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. De Groundsmaster 4000-D,
4100-D, 4500-D en 4700-D zijn voorzien van het SmartPower™-systeem.

Meer informatie

Toro.com/GOLF
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GREENS - LOOPMAAIERS

Groundsmaster® 3500-D

GREENS - ZITMAAIERS

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

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

Groundsmaster 4300-D

FAIRWAYMAAIERS

Licht, superieur heuvel op- en af 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® vierwielaandrijvingssysteem.

Groundsmaster 4500-D/4700-D

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

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 grasmaaiers tot een combinatie van krachtige
productiviteit en verfijnde resultaten.

GROUNDSMASTER 4300-D

18,5 kW (24,8 pk)

33 kW (44,2 pk)

Diesel/ ULZ-diesel (geschikt voor biodiesel)*

Diesel/ULZ-diesel (geschikt voor biodiesel)*

173 cm, 183 cm

229 cm

Motor
Brandstof
Maaibreedte
Wielbasis
Maaisnelheid

151 cm

152 cm

0 – 10 km/uur

0 – 11,3 km/uur

SPUIT- EN STROOIMACHINES

GROUNDSMASTER 3500-D

BEDRIJFSVOERTUIGEN

SPECIFICATIES

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

GROUNDSMASTER 4700-D

Type

30873

30881

Motor

Yanmar® Tier 4 Interim EU
Stage IIIA, 35,8 kW (48 pk) @
2600 TPM

Yanmar Tier 4 Final EU
Stage IIIB, 41,1 kW (55 pk)
@ 2700 TPM

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Maaibreedte

277 cm

277 cm

381 cm

381 cm

Wielbasis

172 cm

172 cm

172 cm

172 cm

0 – 11,3 km/uur

0 – 11,3 km/uur

0 – 11,3 km/uur

0 – 11,3 km/uur

Brandstof

Maaisnelheid

30874

30882

Yanmar Tier 4 Interim EU
Yanmar Tier 4 Final EU Stage
Stage IIIA, 35,8 kW (48 pk) @ IIIB, 41,1 kW (55 pk) @ 2700
2600 TPM
TPM

SPECIALE PRODUCTEN

GROUNDSMASTER 4500-D

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

GROUNDSMASTER

®

GROUNDSMASTER 4000-D/4100-D ∙ 5900 ∙ 5490 & 7490
Met Toro® maaiers voor grote oppervlakken kunt u uw werk snel, efficiënt en veilig doen.
Deze modellen hebben een hoge capaciteit en kunnen ook dik gras aan en onder moeilijke
omstandigheden snel werken.

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
motorkoppel en gepatenteerde, efficiënte
maaidekaandrijfsystemen zijn deze
grasmaaiers 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 grasmaaiers met vijf of zeven
eenheden zijn ontworpen voor
een productieve, tractorgetrokken
maaicombinatie. Het hydraulische systeem
met grote capaciteit drijft zowel de
hefinrichting als de maaidekken aan en
levert zowel in zware, natte begroeiing
als op speeloppervlakken met een fijnere
textuur optimale prestaties.
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GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS

Meer informatie

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

Toro.com/GOLF

SPECIFICATIES

30603/30605

30607/30609

30602/30604

30606/30608

Motor

Yanmar® Tier 4 Interim EU
Stage IIIA, 35,8 kW (48 pk)
@ 2600 TPM

Yanmar Tier 4 Final EU
Stage IIIB, 41 kW (55 pk)
@ 2000 TPM

Yanmar Tier 4 Interim EU
Stage IIIA, 35,8 kW (48 pk)
@ 2600 TPM

Yanmar Tier 4 Final EU
Stage IIIB, 41 kW (54 pk)
@ 2000 TPM

Brandstof

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Geschikt voor B20-diesel

Maaibreedte

335 cm

335 cm

315 cm

315 cm

Maaisnelheid

0 – 11 km/uur

0 – 13,4 km/uur

0 – 11 km/uur

0 – 13,4 km/uur

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Wielbasis

GROUNDSMASTER 5900
Motor 73,8 kW (99 pk)* Tier 3
Brandstof
Maaibreedte

TM7490

Getrokken
maaicombinatie met
5 maaidekken

Getrokken
maaicombinatie met
7 maaidekken

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

25 cm diameter – 4, 6
of 8 messen, vast of
zwevend

Minimale pk
tractor

33,5 kW (45 pk) bij
540 tpm van de
aftakas

52,2 kW (70 pk) bij
540 tpm van de
aftakas

Maaibreedte

350 cm

478 cm

Band

Diesel/ULZ-diesel
(geschikt voor biodiesel)**
145 cm, 234 cm, 366 cm, 488 cm

Maaisnelheid
Wielbasis

53,7 kW (72 pk)* Tier 4

TM5490

Maai-eenheden

0 – 17 km/uur
194 cm

196 cm

*Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor
demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik,
ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken.
Vraag uw dealer om informatie over alle garanties.
**Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).

SPUIT- EN STROOIMACHINES

Type

BEDRIJFSVOERTUIGEN

GROUNDSMASTER 4100-D

SPECIALE PRODUCTEN

GROUNDSMASTER® 4000-D
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Fairwaymaaiers

REELMASTER

®

REELMASTER 3550-D ∙ 3555/3575 ∙ 5010-H ∙ 5410-D ∙
5510-D ∙ 5610-D ∙ 6700-D ∙ 7000-D
Prestaties, productiviteit en kwaliteit zijn holle woorden als een machine zich niet in de
praktijk heeft bewezen bij gebruikers. De Reelmaster fairwaymaaiers worden al jaren tot volle
tevredenheid gebruikt door onze klanten en hebben een uitstekende reputatie opgebouwd voor
uitstekende prestaties, de hoogste productiviteit en een perfect uiterlijk van het gemaaide gras.

BEWEZEN BETROUWBAARHEID EN PRESTATIES
De duurzaamheid, prestaties en veelzijdigheid van onze ontwerpen zijn over de
jaren bewezen.

UITSTEKENDE MAAIKWALITEIT
De combinatie van Dual Precision Adjustment (DPA) maaidekken en de
gloednieuwe EdgeSeries™-messenkooien van Toro zorgen altijd voor een prima
maaikwaliteit en -resultaat, terwijl minder onderhoud nodig is omdat de snijrand
van de messenkooi langer meegaat.

SPECIFICATIES

3555-/
3575-D

3550-D

5010-H

5410-D

5510-D/ 5610-D

6700-D

7000-D

31,7 kW (42,5 pk)

36,5 kW (49 pk)
41 kW (55 pk)

18,5 kW (24,8 pk)
Kubota®

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

27,5 kW (36,8 pk)
Yanmar®

26,5 kW (36 pk)
Kubota/
36,5 kW (49 pk)
Kubota/
27,5 kW (36,8 pk)
Yanmar/
33 kW (44,2 pk)
Kubota

Brandstof Diesel*

Diesel*

Diesel* /
Elektrisch

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Maaibreedte 210 cm

254 cm

254 cm

254 cm

254 cm

244/291/338 cm

307 – 320 cm

6 – 25 mm**

6 – 25 mm***

6,4 – 25,4 mm**

6 – 25 mm***

9,5 – 44,5 mm

6,35 – 63,5 mm

0 – 11,3 km/u

0 – 12,8 km/uur

0 – 12,8 km/uur

0 – 13 km/uur

0 – 16 km/uur

0 – 11 km/uur

12,7 of 17,8 cm

12,7 of 17,8 cm

12,7 cm

17,8 cm

17,8 cm

17,8 cm

Driewielaandrijving
Series-Parallel

Cross-Trax®
optioneel

Cross-Trax
optioneel

Cross-Trax
optioneel

Standaard

Standaard

Motor 18,5 kW (24,8 pk)

Maaihoogte 6 – 25 mm**
Maaisnelheid 0 – 11,3 km/uur
Diameter
12,7 cm
messenkooi
Vierwielaandrijving

Driewielaandrijving
Series-Parallel

*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 Reelmaster 5010-H in staat om constant 18,5 kW te leveren en meer dan 31 kW als dat nodig is.

20

GREENS - LOOPMAAIERS

Scan de code voor een video van de

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

GREENS - ZITMAAIERS

NIEUWE Reelmaster® 5010-H

Meer informatie

Reelmaster 5410-D

• Maaibreedte 208 cm
• Grasvriendelijke banden
• Superieure tractie door
Series/Parallel™-systeem
• Gewicht slechts 900 kg*

• 12,7 cm messenkooien voor
het maaien van grassoorten
in noordelijke gebieden en
koele seizoenen
• Precieze controle en
bediening
• Ongeëvenaard
bestuurderscomfort
• Eenvoudig onderhoud

Scan de code voor een
video van de NIEUWE
Reelmaster 3555/3575

Reelmaster 5510-D

Reelmaster 5610-D

Reelmaster 6700-D

Reelmaster 7000-D

• Grote 17,8 cm messenkooien
voor het maaien van grassoorten
in zuidelijke gebieden en warme
seizoenen
• Precieze controle en bediening
• Ongeëvenaard
bestuurderscomfort
• Eenvoudig onderhoud

• Turbomotor voor de
moeilijkste terreinen en
hoger gelegen gebieden
• Grote messenkooien van
17,8 cm
• Precieze controle en
bediening
• Ongeëvenaard
bestuurderscomfort
• Eenvoudig onderhoud

• Productiviteit tot 3,7 ha/uur
• Geschikt voor gras in warme
seizoenen en hoog gelegen
gebieden
• Verkrijgbaar als 5-delige of
7-delige configuratie

• Zware, meervoudig inzetbare
kooimaaier
• Ontworpen voor het zwaarste
werk op de fairways en
roughs
• Precieze controle en
bediening
• Ongeëvenaard
bestuurderscomfort
• Eenvoudig onderhoud

BEDRIJFSVOERTUIGEN

Reelmaster 3550-D

• PowerMatch levert meer dan
31 kW (40 pk) aan vermogen,
maar alleen als dat nodig is
• Gemiddelde
brandstofbesparing 20 tot
30%
• Elektrische maaidekken
vermijden meer dan 100
potentiële lekpunten
• Lagere onderhoudskosten

SPUIT- EN STROOIMACHINES

Reelmaster 5010-H

• Compact chassis met drie
wielen voor een uitstekende
manoeuvreerbaarheid
• Series-Parallel rij-aandrijving
om snel heuvels op te rijden,
met een hoge stabiliteit
• Lichtgewicht

SPECIALE PRODUCTEN

Reelmaster 3555 / 3575-D

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

FAIRWAYMAAIERS

Toro.com/GOLF
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ONDERHOUDS/BLAAS- EN ZUIGMACHINES

SAND PRO

®

SAND PRO 2040Z ∙ 3040 ∙5040
De Toro® Sand Pro-serie heeft alles om uw golfbaan perfect te onderhouden. In combinatie
met de verschillende werktuigen is de Sand Pro een veelzijdige machine die even vaak buiten
als in de bunker kan worden ingezet. De Toro Sand Pro zorgt ervoor dat uw bunkers elke dag
opnieuw in wedstrijdconditie zijn.
QUICK ATTACH SYSTEEM (SNELKOPPELING)
Binnen één minuut hulpstukken verwisselen, zonder gereedschap! 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.
SERIES/PARALLEL DRIEWIELAANDRIJVING
Verbetert de tractie op natte en moeilijke ondergronden zodat u het werk snel
kunt voltooien. Bij traditionele machines met driewielaandrijving gaat alle tractie
verloren zodra er één wiel slipt. Het Series/Parallel-systeem garandeert dat u altijd
tractie hebt met ten minste één wiel. Zo kan de machine niet vast komen te zitten
en vermijdt u dat u kostbare tijd verliest.

HULPSTUKKEN
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Flexblad aan voorzijde

Synthetische
gazonconditioner

Geveerde hark

Rolbezem

Kokosmat

Egalisatieschuif

Bunkerpomp

Spiker

Massieve cultivator en
nivelleerschuif

Sleephark

Getande hark

Bladblazer

Handbediende schuif

Stalen sleepmat

Driedelige bezem

Geveerde tanden

Hark met flexibele tanden

GREENS - LOOPMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

GREENS - ZITMAAIERS

Scan de code voor een video
van de SAND PRO® 2040Z

Meer informatie

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.

SPUIT- EN STROOIMACHINES

Sand Pro 2040Z

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

FAIRWAYMAAIERS

Toro.com/GOLF

Motor
Brandstof
Tractie-eenheid
Rijsnelheid
Wielbasis
Gewicht

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

tweewielaandrijving

Driewielaandrijving

Driewielaandrijving

0 – 19,3 km/uur

0 – 16 km/uur

0 – 16 km/uur

147 cm

108 cm

108 cm

417 kg* / 439 kg**

421,8 kg

SPECIALE PRODUCTEN

SPECIFICATIES

421,8 kg
* Met hark met flexibele tanden.

**Met sleephark
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ONDERHOUDS/BLAAS- EN ZUIGMACHINES

BLAAS- EN ZUIGMACHINES
PRO SWEEP® ∙ PRO FORCE® BLADBLAZER
RAKE-O-VAC® ∙ VERSA-VAC

Voor alles van tee tot green kunt u vertrouwen op Toro®. Verzamel en stort pluggen op
efficiënte wijze met de Pro Sweep. Verwijder dauw en bladeren van greens en fairways met
de bladblazers van Toro. Verzamel in het najaar bladeren en afval met de zuigmachines en
veegmachines van Toro. Of u nu kiest voor een machine met aftakasaandrijving of eigen
aandrijving, Toro heeft een geschikte bladblazer voor u.

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
U kunt de Pro Force met een druk op de knop bedienen. Met de afstandbediening
kunnen de richting van de zuigmond en de snelheid worden aangepast en kan de
blazer worden in- en uitgeschakeld.

TURBINEVENTILATOR
Door de grotere luchtstroming wordt het vuil beter verplaatst en bent u sneller
klaar. 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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GREENS - LOOPMAAIERS
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.

Debris Blower 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 opvangbak 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 opvangbak.

De Toro Versa-Vac is opgewassen
tegen uitdagingen op het gebied van
afvalverwerking en kan worden gebruikt
voor al uw opruimwerkzaamheden. De
hopper heeft een grote inhoud en zorgt
ervoor dat zelfs de grootste opruimklus
een fluitje van een cent is. Met het oog
op het gebruiksgemak worden het dek
en de trailer hydraulisch bediend vanaf
een handige bedieningspaneel op de
bestuurdersplaats.

GREENS - ZITMAAIERS

360 Pro Force bladblazer

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.

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

Pro Force® bladblazer

Veegt de pluggen snel op zodat het
gras binnen korte tijd schoon en klaar
voor de spelers is. De excentrische
stand van de veger voorkomt dat de
pluggen worden platgereden door de
tractor voordat ze worden verzameld.

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

FAIRWAYMAAIERS

Pro Sweep®

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

Veegbreedte

132 cm

Inhoud hopper

0,71 m3

Werksnelheid

0 – 6,4 km/uur

Motor
Ventilatortype
Diameter
ventilator

Debris Blower 600
Voedingsbron

18,6 kW (25 pk) tractor,
aftakasaandrijving

Luchtstroom

198,2 m3/min

Toerental
ventilator

1,173 tpm bij een aftakas van
540 tpm

Diameter
ventilator

91 cm

Ventilatortype

360 Pro Force bladblazer

18,3 kW (24,6 pk)

—

Eentrapsturbine met axiale
stroming

Eentrapsturbine met axiale
stroming

35,5 cm

35,5 cm

Rake-O-Vac*
Motor
Trekhaak

SPUIT- EN STROOIMACHINES

Benodigd trekvermogen

Pro Force bladblazer

Versa-Vac*

17,2 kW (23 pk)

Voedingsbron

26,1 kW (35 pk) tractor,
aftakasaandrijving

19 mm diameter

Werkbreedte

183 cm

Hopper

4,4 m3

Inhoud hopper

Flex Tip-rotor

155 cm

Propellerventilator

SPECIALE PRODUCTEN

Pro Sweep

BEDRIJFSVOERTUIGEN

SPECIFICATIES

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

Radiaal ontwerp met 8 bladen
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ONDERHOUDS/BLAAS- EN ZUIGMACHINES

ONDERHOUDSMACHINES
PROCORE 648 ∙ 864 ∙1298 ∙ PLUGGENRUIMER
AEROTHATCH 83 SEEDER 93

Voor greens, fairways, tees en roughs biedt Toro® een complete serie beluchtings- en
onderhoudsoplossingen om uw golfbaan er piekfijn uit te laten zien. De ProCore-serie beluchters
geldt al tijden als toonaangevend vanwege de kwaliteit van de gaten, de duurzaamheid en
de productiviteit. En als u een machine zoekt die maar één werkgang nodig heeft, is de Toro
Aerothatch 83/Seeder 93 moeilijk te overtreffen.

TRUECORE-SYSTEEM
Het TrueCore-systeem behoudt automatisch de insteekdiepte tot 10 cm en volgt
het grondoppervlak.

SPECIFICATIES

Werksnelheid
Vermogen tractor
Beluchtingsbreedte
Beluchtingsdiepte
Insteekwerk
tuighouders

PROCORE® 648

PROCORE 864

PROCORE 1298

1,23 – 2,42 km/uur

1 – 4 km/uur

1 – 4 km/uur

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

22,4 – 26,1 kW (30 – 35 pk)

29,8 – 37,3 kW (40 – 50 pk)

122 cm

163 cm

249 cm

maximaal 102 mm

maximaal 127 mm

maximaal 127 mm

6

8

12

ProCore pluggenruimer
Motor
Brandstof
Werksnelheid

26

26,1 kW (35 pk)

AEROTHATCH 83/SEEDER 93
Werkbreedte

122 cm

Benzine

Aandrijving

Aftakasaandrijving

0 – 8 km/uur

Mesdiepte

0 – 7,6 cm

Constructie

Gelast stalen frame

Inhoud zaadhopper

Treksystemen

OnePass-koppeling

Zaadafgifte

45,4 kg
16 buizen en schijven

GREENS - LOOPMAAIERS

Meer informatie

ProCore 1298

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 efficiëntie wijze in één werkgang
wordt geverticuteerd en gezaaid.

SPUIT- EN STROOIMACHINES

ProCore 864

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.

SPECIALE PRODUCTEN

ProCore® 648

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

FAIRWAYMAAIERS

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

GREENS - ZITMAAIERS

Toro.com/GOLF
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ONDERHOUDS/BLAAS- EN ZUIGMACHINES

PROCORE

®

PROCORE SR48 ∙ SR54 ∙ SR70 ∙ SR54-S/SR70-S ∙ SR72 ∙ SR75
De beluchters met diepe tanden uit de ProCore SR serie bieden ultieme prestaties
en kwaliteit. Van lichte precisiemachines voor kwetsbare gazons tot robuuste, zwaar
uitgevoerde machines om de grond van zelfs de meest compacte oppervlakken te breken: de
machines uit de ProCore SR-serie klaren elke klus!

Gewone beluchting

Beluchting met diepe tanden

Beluchting met diepe
tanden

Steekt door de verdichte laag die wordt gevormd
door conventionele beluchtingsmethoden. Door
penetratie van deze laag verbetert de afvoer van
water en de uitwisseling van gassen en stimuleert
een diepe wortelgroei, wat leidt tot een gezonder
en krachtiger gazon.

Compacte laag
Suboppervlak

Grondbewerking
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GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS

ProCore SR70

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
grondvolgmogelijkheden 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.

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

ProCore SR54

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

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

FAIRWAYMAAIERS

ProCore® SR48

PROCORE
SR54/SR54-S

PROCORE
SR70/SR70-S

PROCORE SR72

PROCORE SR75

122 cm

137 cm

185 cm

183 cm

198 cm

Werkdiepte

25 – 356 mm

25 –250 mm

25 – 250 mm

25 – 406 mm

25 – 406 mm

Insteekafstand

75 – 150 mm

64 – 102 mm

64 – 102 mm

75 – 150 mm

75 – 150 mm

2,325 m2/u

3,345 m2/u

4,460 m2/u

3,530 m2/u

4,460 m2/u

18,6 kW (25 pk)

13,4 kW (18 pk)

26,1 kW (35 pk)

33,6 kW (45 pk)

41 kW (55 pk)

Productiviteit
(bij insteekafstand van 10 cm)
Aanbevolen
Vermogen tractor

SPECIALE PRODUCTEN

Werkbreedte

PROCORE SR48

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES
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BEDRIJFSVOERTUIGEN

WORKMAN

®

WORKMAN GTX

De nieuwe Workman GTX biedt een ongeëvenaarde combinatie van comfort, doelmatigheid en
raffinement die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Het verbeterde vermogen
en stuurgedrag en de exclusieve vering- en remsystemen maken de Workman GTX tot het
meest veelzijdige, praktische en comfortabele bedrijfsvoertuig in zijn klasse. De Workman GTX
is leverbaar met een benzine- of elektrische motor, in meer dan 300 configuraties, er zijn onder
andere hulpstukken die voor of achter worden gekoppeld, een vlakke laadbak en een vierzitsuitvoering. Of u nu holecups gaat plaatsen, het beregeningssysteem controleert, allerlei taken
uitvoert op het terrein of mensen of materiaal vervoert: de Workman GTX heeft het vermogen en
de veelzijdigheid om de klus beter te klaren!
SUPERIEURE OPHANGING
De combinatie van schokdempers en veren op alle vier wielen leidt tot een groter
veringsbereik en betere instelbaarheid, voor een soepele rij-ervaring en minder
vermoeiing van de gebruiker. Bovendien is dit het enige voertuig in zijn klasse met
een gedeeld frame, wat het rijcomfort nog verbetert.

BEKIJK DE VIDEO
Toro.com/GTX
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GREENS - LOOPMAAIERS
FAIRWAYMAAIERS

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

GREENS - ZITMAAIERS

BIJZONDER VEELZIJDIG
De Workman GTX is geschikt voor elke taak. De twee- en vierzitsmodellen
kunnen worden uitgerust met zitbankjes of afzonderlijke stoelen. Voor- en
achteraansluitpunten voor vuilnisemmers, slanghaspels en strooiers zorgen voor
extra ruimte in de laadbak. Er zijn platte laadbakken van 1,2 m en 1,8 m verkrijgbaar.
Er zijn meer dan 300 unieke configuraties dus er is altijd een voor uw toepassing.

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

SUPERIEUR TOT IN DE DETAILS
Hydraulische schijfremmen om het onderhoud te minimaliseren en constante, veilige remprestaties te
garanderen. De motor is goed bereikbaar om het onderhoud gemakkelijker te maken. Het voertuig biedt
veel opbergruimte en is standaard voorzien van twee USB-poorten dus u kunt uw telefoon altijd opladen.

Brandstof
Laadbak
Trekvermogen

INSTRUMENTEN/
DASHBOARD

Optionele
accessoires

MODEL 07131

429 cc, luchtgekoelde Kohler® ééncilinder benzinemotor.
Voldoet aan de huidige richtlijnen inzake uitlaat- en
verdampingsemissies van EPA en CARB.

48 V borstelloze AC inductieaandrijving.

Benzine

Elektrisch

Breedte: 97,8 cm Lengte: 101,6 cm Hoogte: 27,9 cm Laadvermogen: 363 kg
454 kg Klasse 1 – 32 mm aansluiting.
Urenteller, brandstofmeter, usb-aansluiting,
schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar,
versnellingsschakelaar en parkeerremhendel. Twee
bekerhouders, radiohouder en drie opslagruimtes in het
dashboard.

Urenteller, accupeilindicator, usb-aansluiting,
schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar,
versnellingsschakelaar en parkeerremhendel. Twee
bekerhouders, radiohouder en drie opslagruimtes in het
dashboard.

SPECIALE PRODUCTEN

AANDRIJFSYSTEEM

MODEL 07130

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES

Kap, stevige inklapbare voorruit, vierzitsconfiguratie, plat laadvlak, plat laadvlak van 183 cm, zitbank, doos,
bevestigingsbeugel voor ballenraper, bevestigingsbeugel voor slanghaspel, drager voor strooier, bevestiging
voor vuilnisemmer, rek voor laadbak, elektrische laadbaklift, borstelkap, 12 V aansluiting, remlicht/achterlicht/
richtingaanwijzers, gecertificeerde harde cabine met rolbeugel, claxon, set voor achteruitrijsignaal, set voor
parkeerremalarm, L-rail bevestigingssysteem, bandenset voor alle terreinen, set voor rolbeugel met twee stangen.
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BEDRIJFSVOERTUIGEN

WORKMAN

®

WORKMAN MDX SERIE ∙ HD-SERIE
Een goed voertuig is een verlengstuk van uw personeel. Elke dag rekent men op veiligheid,
betrouwbaarheid, veelzijdigheid en solide prestaties – en dit alles biedt de Toro® Workman.
Neem een mid-duty model voor middelzwaar gebruik of een heavy-duty model voor de zwaarste
klussen. Het grote laadvermogen en de talrijke werktuigen zullen een Toro voertuig tot één van de
meest waardevolle leden van uw team maken.
SUPERIEURE RIJKWALITEIT
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 de hele dag comfort.
Het Active In-Frame-scharniergewricht zorgt ervoor dat alle vier de wielen contact
houden met de grond, voor betere controle op ruw terrein.
ONGEËVENAARDE KRACHT
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.

HULPSTUKKEN

Kap
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Grillebeschermer

Stijve cabine

Voorruit

Elektrische laadbaklift

GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS

Workman® MDX serie

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

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. Leverbaar met benzine- of dieselmotor.

FAIRWAYMAAIERS

Workman HD-serie

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

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.

Brandstof

MDX

MDX-D

480 cc

600 cc

Benzine

Diesel

Laadvermogen

567 kg

567 kg

Trekvermogen

182 kg of 545 kg met zware koppeling

182 kg of 545 kg met zware koppeling

Motor
Brandstof
Laadvermogen

Trekvermogen

HDX AUTO

HDX-D
tweewielaandrijving

HDX-D
vierwielaandrijving

HD - luchtgekoeld

21,3 kW (28,5 pk)

17,4 kW (23,3 pk)

17,4 kW (23,3 pk)

17,2 kW (23 pk)

Benzine

Diesel

Diesel

Benzine

tweewielaandrijving:
1,316 kg
Vierwielaandrijving:
1,303 kg

1,256 kg

1,229 kg

1,342 kg

SPECIALE PRODUCTEN

Motor

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES

1587,6 kg
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SPUIT-, DRESS- EN ONDERHOUDSMACHINES

MULTI PRO

®

MULTI PRO 1750 ∙ WM ∙ 5800-D
Toro® biedt als marktleider van speciale spuitmachines een compleet assortiment producten die
tegemoet komen aan de wensen en eisen van deze tijd en passen binnen elk budget. Elke Multi Pro
is voorzien van de laatste snufjes op het gebied van spuittechnologie en heeft tanks met een inhoud
van 600 tot 1100 liter. Deze machines zijn nog gemakkelijker te gebruiken en onderhouden met
hulpstukken zoals de Cleanload-straalpomp en waterspoelset die tijd en kosten sparen.

Multi Pro 1750

Multi Pro WM

Multi Pro 5800-D

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

Combineert het geavanceerde
spuitsysteem van de Toro Multi Pro
5800-D met een moderne en intuïtieve
bediening. Het is daarmee een van
de meeste geavanceerde, efficiënte
en nauwkeurige spuiteenheden voor
plaatsing op de laadbak van een
bedrijfsvoertuig. Geschikt voor Workman®
HD en HDX bedrijfsvoertuigen.

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.

Meer informatie

Toro.com/GOLF
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GREENS - LOOPMAAIERS

1

GREENS - ZITMAAIERS

5
6
4

TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS

2

3

4

Ultrasone spuitboomset

Deze uitgekiende tanks zijn
voorzien van zijgemonteerde
mengdoppen die zorgen
voor 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.

5

Pomp met zes
membranen

FAIRWAYMAAIERS

Ovale chemicaliëntank

Een primeur bij
grasonderhoud – deze groot
uitgevoerde pomp combineert
een hoog spuitdebiet met een
ruim mengdebiet. De pomp is
uitgerust met een droog carter
en vult zichzelf.

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

(voor Multi Pro 5800-D)
Een nauwkeurige dosering is
nu eenvoudig en consistent
mogelijk. De stapsgewijze
kalibratie en geheugens voor
de twee meest gebruikte
doseringen sparen tijd en
verhogen de nauwkeurigheid.

3

7

6

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.

GeoLink® Precision
spuitsysteem

BEDRIJFSVOERTUIGEN

ExcelaRate™
doseerregeling

2

Het eerste precisie
spuitsysteem voor gras. Als
professional op het gebied van
grasonderhoud kunt u veel
chemicaliën sparen door de
unieke regeling per sproeikop
en een precisie die uniek is bij
Toro. Beperkt verkrijgbaar.

SPUIT- EN STROOIMACHINES

1

NIEUW!

Verkrijgbare accessoires:
Spuitboomafdekking, afgesloten cabine, zonnescherm, elektrische slanghaspel, professionele schuimmarkeerderset en een ruime
keuze in sproeiers.

MULTI PRO 1750
Motor

MULTI PRO WM

MULTI PRO 5800-D

20 kW (27 pk)

—

27,2 kW (36,5 pk)

Brandstof

Benzine

—

Diesel

Rijsnelheid

0 – 18,5 km/uur

—

0 – 16,1 km/uur

662 liter

757 liter

1136 liter

5,6 m, driedelig

5,6 m, driedelig

6,1 m, driedelig

Tank van
spuitmachine
Spuitboom

SPECIALE PRODUCTEN

SPECIFICATIES

35

SPUIT-, DRESS- EN ONDERHOUDSMACHINES

TOPDRESSER ∙
PROPASS ∙ MH-400

TOPDRESSER 1800 ∙ TOPDRESSER 2500 ∙ PROPASS 200 ∙ MH-400
Van lichte strooiwerkzaamheden tot het hanteren van ultrazware materialen en alles
daartussenin, alle klussen kunnen worden geklaard met de lijn strooimachines en
topdressers 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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Topdresser 1800

Topdresser 2500

Kan op een Toro Workman® worden gemonteerd en levert
precieze, productieve prestaties met een strooisnelheid tot
wel 13 km/uur. De externe in- en uitschakelhendel 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
vierwielaandrijving zorgt zelfs op oneffen terrein voor een
gelijkmatige verspreiding.

ProPass 200

MH-400

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 laadbak-versie 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 opbrengen van mulch en nog veel meer. Monteer de
dubbele spinner voor het strooien van grote oppervlakken.

GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS
ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES
Meer informatie

BEDRIJFSVOERTUIGEN

Toro.com/GOLF

Inhoud hopper

TOPDRESSER 2500

Hydraulische aandrijving naar bedrijfsvoertuig met
afstandsbediening

Wielaangedreven, onafhankelijk hydraulieksysteem

502 liter / 670 kg

698 liter / 930 kg

Strooibreedte

152 cm

152 cm

Strooisnelheid

13 km/u

13 km/u

Inhoud hopper
Bedieningshendels
Nuttige lading

PROPASS 200

MH-400

540 liter (afgestreken); 710 liter (opgehoopt)

3,060 liter

Standaard of elektronisch draadloos

Standaard of elektronisch draadloos

905 kg

5,353 kg

SPECIALE PRODUCTEN

Aandrijving

TOPDRESSER 1800

SPUIT- EN STROOIMACHINES

SPECIFICATIES
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Speciale producten

HOVERPRO

®

HOVERPRO® 400 ∙ 450 ∙ 500 ∙ 550
De Toro® HoverPro is perfect voor het onderhouden van gras op steile hellingen, 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.

Hoogteset
Eenvoudig aan het
aanwezige maaidek
bevestigen om de hoogte
te vergroten.
(alleen HP400 en HP450)

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

Verlengde handgrepen
En hellingen maaien wordt
nog gemakkelijker.
(HP450 / 500 / 550)

HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500*

HoverPro 550

40 cm

46 cm

53 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda GCV160

Honda GCV160

Honda GCV160

25°

45°

45°

45°

Snijsysteem

Nylon draad

Nylon draad
(alleen CE-regio's)
Stalen mes
(niet-CE-regio's)

Stalen mes

Stalen mes

Maaihoogte

18 – 30 mm

18 – 30 mm

16 – 34 mm

16 – 34 mm

Maaibreedte
Motor
Max. werkhoek

*alleen CE-regio's

PROSTRIPE

®

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.
ProStripe 560
Motor
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Briggs & Stratton OHV 850-serie ReadyStart™, 190 cc
®

Brandstof

Benzine

Inhoud zak

70 liter

Maaibreedte

56 cm

Maaihoogte

1,3 – 6 cm

Maaisnelheid

4,4 km/u

GREENS - LOOPMAAIERS
GREENS - ZITMAAIERS
TRIM-MAAIERS EN
ROUGH-MAAIERS
FAIRWAYMAAIERS

GREENSPRO
GREENSPRO 1260

ONDERHOUDS/BLAAS- EN
ZUIGMACHINES

®

NIEUW!

SPUIT- EN STROOIMACHINES

BEDRIJFSVOERTUIGEN

De GreensPro 1260 is een klasse apart en levert uitzonderlijk
snel perfect egale greens af. De gespleten, overlappende
egalisatierollen met grondvolgvermogen volgen ongelijkheden
in het terrein perfect, wat zorgt voor ongezien gladde putting
greens. De bestuurderspositie is volledig instelbaar voor ongekende veiligheid en comfort. Dankzij
het transportsysteem met QuickLatch-koppeling rijdt u ongelooflijk snel en eenvoudig van de
ene green naar de andere. De motor wordt direct hydraulisch aangedreven, dit is gebruiks- en
onderhoudsvriendelijk. De GreensPro 1260 biedt buitengewoon goede egalisatie van greens en de
hoogste prestaties.

SPECIFICATIES
NIEUW!
GreensPro 1260
Honda® GX200 4,1 kW (5,5 pk) bij 3600 tpm, luchtgekoeld, 4-slag OHV; mechanisch aangedreven.

Brandstof

Benzine

Rolbreedte

120 cm

Rijsnelheid

Rollen: 0 – 12,8 km/uur

SPECIALE PRODUCTEN

Motor
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Laat van je horen

@ToroGolf

©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.
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MEEST INFINITY®-serie met Smart Access®
BELANGRIJK Alle sprinkleronderdelen zijn bereikbaar vanaf
de bovenkant.

VOOR U Het verschil tussen goed en revolutionair.
Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt.
INFINITY-serie sprinklers met Smart Access. U kunt alle sprinkleronderdelen (solenoïde, pilotklep en decoder) steeds vanaf de bovenkant bereiken zonder dat u het gazon hoeft aan te tasten of
de golfspelers te storen. Met Smart Access kunnen taken die eerder 30 of 40 minuten duurden, nu
in een paar minuutjes worden uitgevoerd, vrijwel zonder uitvaltijd. Bovendien kunnen er nieuwe
mogelijkheden toegevoegd worden aan de INFINITY®-serie. Geen graafwerk nodig!

MEER INFORMATIE OVER DE INFINITY OP TORO.COM
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ORIGINELE TORO
U KOCHT NIET ZO MAAR
EEN MAAIER. KOOP DUS
OOK NIET ZO MAAR
ONDERDELEN.

42

O ONDERDELEN
®

MET 100% TORO VOELT U ZICH ZEKER.
U hebt een Toro-machine gekocht omdat u ervan op aan kunt dat die de beste prestaties levert
en waar voor uw geld geeft. Is dat geen prima reden om ook originele Toro reserve-onderdelen
te kopen? Voeg er onze concurrerende prijzen en snelle levertijd aan toe en u zal zien dat er geen
betere optie is. Gebruik originele Toro reserve-onderdelen. De juiste keuze.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ORIGINELE TORO ONDERDELEN GA NAAR WWW.TORO.COM
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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.

toro.com
Internationale hoofdvestiging
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Tel: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2017 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in de VS
200-7873 NL
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.

44

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

