ProStripe® 560
Streepmaaier

KIES DE JUISTE SPELER
Toro ProStripe® maait nauwkeurig en zorgt voor een schoon streeppatroon, waardoor uw
gazon er opperbest uitziet. Deze compacte en wendbare maaier beschikt over een tweedelige
geribde rol die een net streeppatroon nalaat. Met de nieuwe MatchCut™ technologie stelt u
de maaihoogte precies in zodat het gazon schoonmaken na een wedstrijd kinderspel wordt.
Het gras wordt overeind gezet, gemaaid en netjes opgevangen dankzij de verbeterde
luchtstroom die gecreëerd wordt door een uniek ontworpen mes, grasvanger en
maaidek. En de grote grasvanger van 80 liter vermindert de tijd die nodig is om
de zak leeg te maken. Gebruikerscomfort en productiviteit komen samen in
de ergonomische duwboom en de transmissie met mesremkoppeling,
die de maaier zowel comfortabel als gebruiksvriendelijk maken.
U kunt op beide oren slapen: het gietaluminium dek en de
Kawasaki motor zijn gemaakt voor veeleisend professioneel
gebruik, en de ProStripe 560 geniet onze levenslange garantie
op de krukas†. Sportvelden en gevoelig gras en zelfs residentiële
grasmatten: deze hoogwaardige, veelzijdige machine kan
alles aan.

toro.com/prostripe
K E N M E R K E N
Precisie
Verkrijg een perfect gazon met
streeppatroon dankzij de vinnen die de
luchtstroom leiden, de tweedelige geribde
rol en MatchCut™ technologie. De voorste
vinnen zetten het gras overeind voor een
vlekkeloze maaiwerking, terwijl de achterrol
perfecte strepen achterlaat en de tractie
en wendbaarheid verbetert zonder sporen
in het gras te maken. Met MatchCut kiest u
uit verschillende maaihoogten zodat u deze
snel, makkelijk en precies kunt afstellen.
Duurzaamheid
Het robuuste gietaluminium dek en de
verstevigde duwboom maken de ProStripe
duurzaam maar niet log. De wielen zijn
bestand tegen zwaar, professioneel
gebruik en hebben een afgerond profiel dat
spoorvorming tot een minimum beperkt en
voor een beter maairesultaat zorgt.

Productief
Minder uitvaltijd en herstarts met
de grote graszak van 80 liter en het
transmissiesysteem met mesremkoppeling.
De graszak heeft een ingewerkte
‘zeilvoering’ die een goede opvang
verzekert en stof weg van de gebruiker
leidt. Ledig de graszak of rij van de ene
werklocatie naar de andere zonder de
motor uit te schakelen dankzij de intuïtieve
mesremkoppeling. Stel de transmissie
met 3 versnellingen af naargelang de
weers- en gazonomstandigheden. Met een
snelheidsbereik van 3 tot 5 km/u is de
ProStripe 560 de snelste in zijn klasse*.

Betrouwbaarheid
Professionele Kawasaki FJ180V KAI
viertaktmotor met een cilindrisch luchtfilter
met twee elementen, een gietijzeren
cilindervoering, een robuust uitgevoerde
handstart en verbeterd bovenlager aan de
krukas. Bovendien geeft de levenslange
garantie op de krukas u gemoedsrust† .

*Op basis van gemiddelde snelheid, gemeten op verharde ondergrond.
†
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor alle informatie over de garantie.

PROSTRIPE® 560

PROSTRIPE 560, MODEL 02657
MAAIBREEDTE

56 cm

MOTOR

Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc

STARTINRICHTING

Handstart, ZS

AANDRIJVING

Transmissie met 3 versnellingen

MAAIDEK

Roestvrij aluminium

MAAIHOOGTE

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

SNELHEID

3, 4 en 5 km/u

BRANDSTOF/INHOUD

Benzine/1,7 liter

GEWICHT

66 kg

ACHTERROL

Staal, tweedelig. Geribd voor superieure tractie en een perfect streeppatroon

BANDEN

Band van 22,9 cm met gladde schouders

MAAIDEKCONSTRUCTIE

Maaidek van gegoten aluminium

MES

3,2 mm dikke geperste stalen messen

MESINSCHAKELING

Mesremkoppeling (BBC)

SMERING

Druksmering met oliepomp

LUCHTFILTER

Twee elementen

INHOUD ZAK

80 liter

GARANTIE

Twee jaar beperkte garantie. Levenslange garantie op de krukas. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

TWEEDELIGE ROL

MATCHCUT™

GROOMERBORSTELSET

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

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

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

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn
afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.
De machines kunnen afwijken qua ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Raadpleeg uw plaatselijke Toro dealer.
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