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kunnen bijhouden. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren
om onze klanten productiever te laten werken. Van moeilijke
werkomstandigheden tot frequente personeelswisselingen en onervaren
medewerkers: wij begrijpen de uitdagingen waar u mee te maken krijgt.
De machines van Toro® geven u de duurzaamheid om alle terreintypes
aan te pakken, én de betrouwbare prestaties en gebruiksvriendelijkheid
die uw medewerkers dag in dag uit aan de slag houden.

Het recept van Toro
Ondersteuning. Wij bieden service en ondersteuning via lokale dealers
die zich inzetten voor uw bedrijf en die hun klanten eerlijk en respectvol
behandelen.
Training. Uw onderhoudstechnici kunnen bij ons terecht voor
gecertificeerde trainingen zodat u uw Toro-machines optimaal benut.
Opties. Toro heeft een volledige lijn oplossingen, van machines voor het
zware werk tot maaiers voor fijn gras.
Ervaring. The Toro Company heeft meer dan 100 jaar expertise in
terreinonderhoud en groenbeheer. Enkele van 's werelds mooiste
sportvelden worden met onze machines onderhouden.
Onderzoek. Wij hebben oor voor uw behoeften als terreinbeheerder en
gebruiken uw feedback om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de
productiviteit verbeteren en kostbare middelen zoals water, brandstof en
elektriciteit besparen.
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LOOPMAAIERS

LOOPMAAIERS EIGENSCHAPPEN

ProLine™

ROBUUST ALS EEN PROFESSIONELE MACHINE

Bied de zwaarste omstandigheden het hoofd met de zwaar uitgevoerde
maaiers van Toro® ProLine™, met professionele motor, stalen wielen en
tot 6 mm dikke maaidekken in gietaluminium. Ontworpen voor een schoon,
fris maairesultaat en ideaal voor het trimmen en maaien van kleine
oppervlakken die onbereikbaar zijn met zitmaaiers.
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TurfMaster™

MEER GRAS MAAIEN IN MINDER TIJD

Maai tot 40% sneller met de Toro TurfMaster™. Het brede maaidek
van 76 cm maait op elke werkgang meer gras dan een maaier van
53 cm. Het DualForce™ maaisysteem met dubbel mes zorgt voor
een uitstekende maaikwaliteit bij recyclen, grasvangen én maaien
met zijafvoer.

LOOPMAAIERS

GROOTSE PRESTATIES
VOOR HET KLEINE WERK
Trimmen op kleine oppervlakken of rond bomen en andere
obstakels vergt tijd, zeker in zware omstandigheden.
De loopmaaiers van Toro bieden u de robuustheid en
professionele prestaties om de klus snel en efficiënt te klaren.

LOOPMAAIERS SPECIFICATIES
Model

ProLine™

ProLine™

TurfMaster™

22291

22280

22205TE

Motor
Brandstof
Maaibreedte
Mesremkoppeling
Mogelijkheden
Tractie-aandrijving

Kawasaki 179 cc viertaktmotor FJ180V
Benzine / 1,8 liter

Benzine / 3,8 liter

53 cm

53 cm

-

Benzine / 3,8 liter
76 cm
Standaard
Recycling / grasopvang /
zijuitworp

Recycling en grasopvang
Vaste snelheid

3 versnellingen

Vaste snelheid

Mid-SIze
Hydraulische
aandrijving

Mid-SIze
Geschakelde
aandrijving

Mid-SIze
Hydraulische
aandrijving

GrandStand®

GrandStand

Model

31914

30070

30071

74534TE

74536TE

74504TE

Motor

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

Kawasaki® 603 cc
viertaktmotor, OHV V-Twin
luchtgekoeld, FS481V

Kawasaki® 603 cc
viertaktmotor, OHV V-Twin
luchtgekoeld, FS481V

Kawasaki® 603 cc
viertaktmotor, OHV V-Twin
luchtgekoeld, FS541V

Kawasaki® 603 cc
viertaktmotor, OHV V-Twin
luchtgekoeld, FS541V

Kawasaki® 726 cc
viertaktmotor, OHV V-Twin
luchtgekoeld, FX-691

Benzine / 19 liter

Benzine / 18 liter

Benzine / 18 liter

Benzine / 29,5 liter

Benzine / 29,5 liter

Benzine / 40.0 liter

Brandstof/capaciteit

GrandStand

Maaibreedte

82 cm, 91 cm, 122 cm

91 cm

91 cm

91 cm

102 cm

122 cm

Maaisnelheid

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

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

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

0-10 km/uur

0-8 km/uur

0-16 km/uur

Twin Hydro-gear

5 versnellingen, met
achteruit

Twin Hydro-gear

Onafhankelijke pompen en
wielmotoren

Onafhankelijke pompen en
wielmotoren

Onafhankelijke pompen en
wielmotoren

Achteruitworp
82cm/91cm/122cm
Klepelaccessoire

91 cm – Recyclingset

91 cm – Recyclingset

91 cm – Recyclingset

102 cm – Recyclingset

102 cm – Recyclingset

Tractie-aandrijving
Maaidekopties

KRACHT EN DUURZAAMHEID IN ÉÉN

Gemakkelijk in gebruik, groots in duurzaamheid: dat zijn de productieve
Toro® middelgrote maaiers met hydrostatische of geschakelde
aandrijving. De exclusieve besturing met T-stang is eenvoudig te
leren en is minder vermoeiend voor de bestuurder. En de Recycler®
mulchingsets zorgen voor een ongeëvenaarde maaikwaliteit en ze
verminderen de maaitijd.

COMFORTABEL EN PRODUCTIEF, DE HELE DAG LANG

De Toro GrandStand® stamaaier koppelt de snelheid en het comfort van
een zero-turn zitmaaier aan het gemakkelijk op- en afstappen van een
loopmaaier voor grote oppervlakken. Hij is snel, wendbaar en compact
genoeg om door toegangspoorten te rijden en kleine oppervlakken te
maaien. De vering houdt de bestuurder alert, en de maaikwaliteit is van
het allerbeste wat er op de markt te vinden is.
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SPECIALE GRASMAAIERS

OPTIONELE HOVERPRO®ACCESSOIRES

SET VOOR EXTRA
MAAIHOOGTE
Gewoon op het
bestaande maaidek
schroeven om de
maaihoogte met
35 mm uit te breiden
(alleen 02600/02602)

TRANSPORTWIELEN
Maakt het
gemakkelijker om
machines van en
naar werkgebieden te
manoeuvreren.(niet
verkrijgbaar op 02615)

EXTRA LANGE
HANDGREEP
Maakt werken op
hellingen of moeilijk
te bereiken plekken
nog gemakkelijker.
(niet verkrijgbaar
voor 02615)

SPECIALE GRASMAAIERS EIGENSCHAPPEN
BBC

PRO

BBC

PRO

BBC

PRO

MAAISYSTEMEN
45

45

45

NYLON DRAAD

(HoverPro 400 en 450)

HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

STALEN MAAIMES

(HoverPro 500 en 550)
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MAAIEN OP HELLINGEN TOT
45 GRADEN STEIL

De Toro® HoverPro™-serie zijn
geknipt voor terreinen waar
maaiers met wielen een pover
resultaat leveren of gewoon
niet tot hun recht komen. Ze zijn
geschikt voor hellingen (vanaf
model 450) en gebieden rond
bloemperkjes en in de buurt van
water. Hun lage gewicht maakt ze
gemakkelijk te besturen.

Op zoek naar een oplossing op maat voor
de perfecte afwerking? Bij Toro® bent
u aan het juiste adres. Maaien op steile
hellingen of een streeppatroon maken:
met de speciale mogelijkheden van deze
producten is de klus in een wip geklaard.

HET PERFECTE STREEPPATROON

De veelzijdige ProStripe® 560 maaier heeft een geïntegreerde
achterrol waarmee u het perfecte streeppatroon aanbrengt rond
paviljoenen, clubhuizen en gazons die er onberispelijk moeten
uitzien. Met een gemakkelijk te verstellen maaihoogte van amper
13 tot 60 mm en superieure maai- en opvangprestaties is deze
maaier ideaal voor fijn gras.

SPECIALE GRASMAAIERS SPECIFICATIES
HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Model

02615

02612

02604

02606

Maaibreedte

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda® GCV160

Honda® GCV160

Honda® GCV160

57 cc

160 cc

160 cc

160 cc

Snijsysteem

Nylon draad

Nylon draad

Metalen maaimessen

Metalen maaimessen

Maaihoogte

18-30 mm

18-30 mm

16-34 mm

16-34 mm

Motor
Cilinderinhoud

SPECIALE GRASMAAIERS

PROFESSIONELE
RESULTATEN,
ALTIJD EN OVERAL

ProStripe® 560
Model

02656

Motor

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

Inhoud zak

70 liter

Maaibreedte

56 cm

Maaihoogte

13-60 mm

Maaisnelheid

4,4 km/uur

BELANGRIJKE INNOVATIE VAN TORO

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

PRO

45
Streeppatroon	Geschikt
voor max. 45°

45

BBC

45

PRO
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ZERO-TURN GRASMAAIERS

ZERO-TURN GRASMAAIERS EIGENSCHAPPEN
VOORDELEN Z MASTER®-SERIE

• Uitzonderlijk gebruikerscomfort met dik gevoerde stoel
• De hoogte van het maaidek instellen gaat snel en eenvoudig met het
standaard hefpedaal
• Robuust en duurzaam met uiterst sterke stalen maaidekken en assen

DOE HET ZWARE WERK, OP ÉN NAAST DE MAAIER

Op de Titan® HD 1500-serie zero-turn maaiers kunt u werktuigen en
accessoires direct bevestigen: bespaar tijd en werk efficiënter met de
exclusieve gereedschapsbevestigingen. Deze maaiers zijn duurzaam
als een professionele machine en toch gemakkelijk te bedienen en
comfortabel dankzij de standaard geveerde stoel.

MYRIDE® OPHANGING

Het MyRIDE ophangingssysteem heeft een geveerd bestuurdersplatform en
instelbare achterste schokdempers, die hobbels en trillingen absorberen
zodat de bestuurder niets voelt van het ruwe terrein. Dit is de kracht die u
van een Toro-product verwacht met een ongelooflijke rijkwaliteit.
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Titan® HD 1500-Serie
met MyRIDE®

De meest geavanceerde Toro® zero-turn
maaiers verzekeren de prestaties die
nodig zijn voor het zwaarste maaiwerk.
De Z Master®-productlijn combineert
professionele duurzaamheid met
uitzonderlijke kracht en ongeëvenaard
comfort om uw medewerkers de hele dag
productief te houden. Dankzij de innovatieve
gereedschapsbevestigingen is de Titan® HD
1500-serie nog veelzijdiger.

TURBO FORCE®-MAAITECHNOLOGIE

• Volledig gelaste, uiterst sterke maaidekbehuizing is
bestand tegen schokken
• De robuuste afgeronde voorbumper beschermt tegen
frontale botsingen
• Zorgt voor een egaler, frisser maairesultaat met
ultrasterke maaimessen
• Schokbestendig met de sterkste assen op de markt
• Stel de maaiwerking af op de werkomstandigheden
met de gepatenteerde verstelbare uitwerpplaat
(sommige modellen)

ZERO-TURN GRASMAAIERS SPECIFICATIES
Titan® HD
1500-Serie
MyRIDE®

Titan HD
1500-Serie
MyRIDE

Z Master®
Professional 6000
serie

Z Master
Professional
6000 serie

Z Master
Professional
6000 serie - MyRIDE

Z Master
Professional
6000 serie

Model

74465TE

74466TE

74902TE

74919TE

75969TE

74925TE

Motor

Toro® 708 cc

Toro® 708 cc

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki® FX801V (852 cc)

26.5 liter

26.5 liter

Benzine / 45 liter

Benzine / 45 liter

Benzine / 45 liter

Benzine / 45 liter

122 cm

132 cm

122 cm

132 cm

132 cm

152 cm

TURBO FORCE® zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE® zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

0-13 km/uur

0-13 km/uur

0-16 km/uur

0-18,5 km/uur

0-18,5 km/uur

0-18,5 km/uur

Inhoud brandstoftank
Maaibreedte
Maaidek
Maaisnelheid

Z Master Professional
6000 serie

Z Master Professional
7000 serie

Z Master Professional
7000 serie

Z Master Professional
7000 serie

Z Master Professional
8000 serie

Model

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

Motor

Kawasaki® FX801V (852 cc)

Kubota 16,6 kW (23 pk)

Kubota 16,6 kW (23 pk)

Kubota 16,6 kW (23 pk)

Kohler 15,3 kW (20,5 pk)

Benzine / 45 liter

Diesel / 45 liter

Diesel / 45 liter

Diesel / 45 liter

Benzine / 45 liter

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

TURBO FORCE achterlossend
maaidek

Achteruitworp

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

TURBO FORCE zijlossende
maaidekken

Professioneel achterlossend
maaidek

0-18,5 km/uur

0-18 km/uur

0-18 km/uur

0-18 km/uur

0-8 km/uur

Inhoud brandstoftank
Maaibreedte
Maaidek
Maaisnelheid

Z Master® Professional 6000serie

De Professional 6000-serie werd
verbeterd met extra functies voor soepele,
krachtige prestaties, zoals een robuuste
maaidekophanging die een schoon
maairesultaat levert op hellingen.

Z Master Professional 7000 serie

De Professional 7000-serie maaiers leveren
extra koppel in extreme omstandigheden. Een
dieselmotor en de uiterst duurzame constructie
maken deze machine de geknipte keuze voor
de zwaarste klussen.

ZERO-TURN GRASMAAIERS

VOOR HET
ZWARE WERK

Z Master Professional 8000 serie

De Professional 8000-serie bespaart
tijd dankzij een opvangsysteem met grote
capaciteit en rijsnelheden tot 8 km/u. Dankzij
het achterlossende maaidek kunt u aan
beide zijden trimmen zonder dat er maaisel
terechtkomt op bloembedden of trottoirs.
*ROPS is standaard op 74311te vanaf modeljaar 2018. ROPS-set
(117-8459) is beschikbaar voor voorgaande modeljaren.
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CIRKELMAAIERS

CIRKELMAAIERS EIGENSCHAPPEN
WERKPAARD VOOR TERREINONDERHOUD

Groundsmaster® 3280-D

COMPACTE WERKER VOOR ALLE SEIZOENEN

Wendbaarheid, kracht en prestaties liggen binnen handbereik
met de Groundsmaster 3280-D compacte cirkelmaaier. Een
tweerichtings-vrijloopkoppeling voelt de tractiebehoefte en een
optionele, uitschakelbare vierwielaandrijving zorgt voor extra
controle. Kies uit een aanbod van werktuigen voor alle seizoenen.
10

Groundsmaster 7200/7210

Trimmen rond bomen en andere obstakels is
eenvoudig met de smalle wielbasis en zero-turn
besturing van de Groundsmaster 7200/7210
cirkelmaaiers. Krachtige dieselmotoren, zwaar
uitgevoerde gelaste maaidekken (7 gauge) en de
sterkste assen op de markt bieden betrouwbare
prestaties en een lange levensduur. Achterlossende,
zijlossende en Guardian® Recycler® maaidekken
leverbaar.

GROUNDSMASTER® 7200/7210 POLAR TRAC™-SYSTEEM

• Tovert de maaier in minder dan vier uur om in een krachtige sneeuwruimer
• Geschikt voor winteromstandigheden dankzij een verwarmde cabine, rubberen
rupsbanden en werktuigen met een snelkoppelsysteem

Ook na het maaiseizoen blijven Groundsmaster®maaiers aan het werk. Verwissel gewoon de
werktuigen om de machine geschikt te maken
voor uiteenlopende taken als groomen, sneeuw
ruimen en bladeren blazen. Dit robuuste
werkpaard presteert als geen ander en het laat u
meer doen met één machine, zodat u maximaal
profiteert van uw investering.

HIGH-LIFT GRASOPVANGSYSTEEM

Dit systeem, dat verkrijgbaar is op de ProLine H800 en
voor Groundsmaster 360 Quad-Steer™ modellen met
vierwielaandrijving, maakt grasopvang eenvoudig doordat het
bestuurders toelaat om met één druk op de knop volle hoppers
tot wel 810 liter (ProLine H800) of 1000 liter (Groundsmaster
360) direct achterin een werkvoertuig te lossen.

CIRKELMAAIERS

HET HELE JAAR
DOOR VEELZIJDIG

MAAIDEKOPTIES

De Groundsmaster 360 en 7200 zijn leverbaar met Guardian®
Recycler® maaidek en een gepatenteerde verticale uitworp
die maaisel steeds weer opnieuw versnijdt, wat opvang en
afvoer overbodig maakt. Ook leverbaar met achterlossend en
zijlossend maaidek.

CIRKELMAAIERS SPECIFICATIES
Groundsmaster®
7200/7210

Groundsmaster
328O-D

Groundsmaster
3400

Groundsmaster
360

31050

ProLine H800

Model

30495TC/30487TC

30344/30345

30651

2WD / 4WD / 4WD+CAB 31230 /
31223 / 31236

Motor

Kubota® 18,5 kW (24,5 pk) / 24,5 kW
(33 pk)

Kubota 18,5 kW (24,8 pk)

Kubota V1505 26,5 kW (35,5 pk)

Kubota V1505 26,5 kW (35.5 pk)

Yanmar®17.5 kW (23.8 pk)
Diesel / 41 liter

Inhoud brandstoftank

Diesel / 51,1 liter

Diesel / 51,1 liter

Diesel / 51,1 liter

Diesel / 51,1 liter

Maaibreedte

152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm

152 cm / 157 cm / 183 cm

1157cm/183cm

152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm

126 cm

Maaisnelheid

2,2 – 2,6 hectare/uur**

2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur*

2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur*

2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur**

1,4 hectare/uur

Tweewielaandrijving

Tweewielaandrijving/
vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Tweewielaandrijving/
vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

0-20 km/uur

0-20 km/uur

0-20 km/uur

0-22,5 km/uur

0-15 km/h

Tractie-aandrijving
Rijsnelheid

*Uitgaande van een maaisnelheid van 8 km/uur. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.
**Uitgaande van een maaisnelheid van 14 km/uur. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

PRECIEZE
VIERWIELBESTURING

Groundsmaster® 360

Til uw productiviteit naar een
hoger plan met de Groundsmaster
360. De Quad-Steer besturing
op alle wielen laat u hellingen
beklimmen zonder te slippen,
bochten van 180° nemen zonder
gras te beschadigen, en tijdens
het maaien comfortabel korte
bochten nemen vlak naast
obstakels. Een veiligheidscabine
voor alle seizoenen en tal van
werktuigen zijn tevens leverbaar
om de maaier het hele jaar door te
kunnen gebruiken.

SUPERIEURE TRACTIE EN
CONTROLE

Groundsmaster 3400

De Groundsmaster 3400 is voorzien
van een volledig hydrostatische,
uitschakelbare transmissie met
vierwielaandrijving die superieure
tractie levert. Rij gemakkelijk over
stoepranden dankzij de grote
wielen en ruime bodemvrijheid.
Daarnaast is een optionele cabine met
rolbeugel leverbaar met standaard
geluiddempingsset, verwarming en
cabinekantelsysteem. (Optionele airco
verkrijgbaar)
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CIRKELMAAIERS

CIRKELMAAIERS EIGENSCHAPPEN
VOORDELEN VAN DE GROUNDSMASTER® VOOR GROTE
OPPERVLAKKEN

• Manoeuvreer rond kleine obstakels met uitstekende
trimprestaties
• Maai met vertrouwen op hellingen en nat gras dankzij
de gepatenteerde hydraulische tractie en permanente
vierwielaandrijving
• Bespaar tijd en verklein het risico op oververhitting met de
Smart Cool® ventilator met automatisch omkeermechanisme,
die maaisel en vuil van het luchtinlaatrooster blaast
• Bied zware omstandigheden het hoofd met een
turbodieselmotor met groot koppel

12

Doe meer met minder: de Groundsmaster®maaiers zijn geschikt voor grote oppervlakken
met lang gras dat minder vaak gemaaid wordt.
Laat u niet misleiden door zijn robuuste uiterlijk.
Deze maaiers zijn verrassend wendbaar en
houden de productiviteit hoog dankzij een
nuldraaicirkel. Met een maaibreedte tot wel
488 cm kunt u een hectare gras maaien in
minder dan 8 minuten.

PRODUCTIEF, OOK VOOR ONERVAREN GEBRUIKERS

Smart Power® past de rijsnelheid van de tractie-eenheid
automatisch aan zodat de messen indien nodig meer vermogen
krijgen en optimaal blijven maaien in alle omstandigheden. Dat
maakt de machine zuiniger in brandstofverbruik én productiever
voor zowel onervaren als doorgewinterde bestuurders.

CIRKELMAAIERS

PRODUCTIVITEIT
OP GROTE SCHAAL

GROUNDSMASTER® 4010-D, 4110-D EN 5910 CABINES

Deze modellen houden bestuurders comfortabel en productief
met een veiligheidscabine met laag dak, kantelbeveiliging en
klimaatregeling. Het luchtfiltersysteem onder druk houdt stof
en vuil weg.

CIRKELMAAIERS SPECIFICATIES
Groundsmaster® 4000-D/4010-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D

Model

30605/30609/30635/30636

30608/30644

Motor

30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T
30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT

30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT

30605 en 30635: Diesel;
30609 & 30636: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15
ppm)

30602, 30604, 30447 & 30449: Diesel;
30606 & 30608: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15
ppm)

Brandstof

Groundsmaster 5900-D/5910-D
31698 / 31699TE CAB
Yanmar 53,7 kW (72 pk)

Cummins® 73,8 kW (99 pk)
Diesel

Maaibreedte

346 cm

323 cm

145-488 cm

Maaisnelheid

4,3 hectare/uur**

4,0 hectare/uur*

8,4 hectare/uur**

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Tractie-aandrijving

Groundsmaster® 4100-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D maaiers zijn
uitgerust met een volledig voorop geplaatst
maaidek dat de bestuurder prima zicht biedt.

Groundsmaster 4000-D

Groundsmaster 4000-D/4010-D maaiers
hebben onafhankelijke centrale en
zijmaaidekken die de grond volgen, zodat u
efficiënt maait op golvend terrein.

Groundsmaster 5900-D/5910-D

Groundsmaster 5900/5910 hebben drie
onafhankelijk bewegende achterlossende
maaidekken die op elk gewenst moment snel
omhoog en omlaag kunnen worden gebracht.
Deze modellen beschikken tevens over een
onboard InfoCenter™ met meldingen en
diagnostische mogelijkheden voor maximale
nuttige werktijd.
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CIRKELMAAIERS

CIRKELMAAIERS EIGENSCHAPPEN

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

PRECIES TRIMMEN

De Groundsmaster 3500-D beschikt over het gepatenteerde Sidewinder®
maaisysteem waarmee u de maaidekken tot 30,5 cm naar links en rechts
van het midden kunt verschuiven om zo moeilijk bereikbare plaatsen te
trimmen. Verder kunt u het wielspoor binnen de maaibaan verplaatsen
om beschadiging van de grasmat te verminderen.
14

Groundsmaster 3500-D

SNEL STREEPPATROON VAN TOPKWALITEIT

De Groundsmaster 3505-D beschikt over drie onafhankelijke
maaidekken die tot amper 1,9 cm hoog kunnen maaien en een
productieve totaalbreedte van 183 cm bieden. Volledige maaidekrollen
leveren een precies maairesultaat en een hoogwaardig streeppatroon
op sportvelden.

CIRKELMAAIERS

MINDER KOSTEN, MEER
PRODUCTIVITEIT
Houd sportvelden en -terreinen in
topvorm met de Groundsmaster®maaiers met grondvolgfunctie.
Hun vrijzwevende Contour™
Plus-maaidekken leveren een
superieur maairesultaat op golvend
terrein en scalperen het gras niet.
Bovendien zijn ze net zo eenvoudig te
onderhouden als een cirkelmaaier.

BBC

PRO

45

MINDER UITVALTIJD MET SMART COOL®

Het Smart Cool-systeem voorkomt oververhitting
door de koelventilator kortstondig in de andere
richting te laten draaien, waarbij maaisel en vuil van de
luchtinlaatroosters wordt geblazen. Zo hoeft de bestuurder
niet te stoppen en de machine te verlaten om vuil te
verwijderen. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

CIRKELMAAIERS SPECIFICATIES
Model
Motor
Brandstof

Groundsmaster® 3500-D

Groundsmaster 3505-D

Groundsmaster 4300

Groundsmaster 4500-D

30839

30849

30853

30873/30881

30874/30882

30881: Yanmar® 4TNV86CT
30873: Yanmar 4TNV84T

30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T

Kubota 26,1 kW (35 pk)

Kubota 18,5 kW (24,8 pk)

Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 pk)

Diesel

Diesel

Diesel

BBC
PRO
30873: Diesel;
30881: Diesel met een ultralaag
zwavelgehalte (<15 ppm)

Groundsmaster 4700-D

30874: Diesel;
30882: Diesel met een ultralaag
zwavelgehalte (<15 ppm)

Maaibreedte

173 cm

183 cm

229 cm

277 cm

381 cm

Maaisnelheid

1,7 hectare/uur

1,7 hectare/uur

2,2 hectare/uur

3,1 hectare/uur

4,3 hectare/uur

Driewielaandrijving

Tweewielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Tractieaandrijving

Groundsmaster® 4300

SUPERIEURE KLIMPRESTATIES

De Groundsmaster 4300-D is uitgerust met CrossTrax® aandrijving op
alle wielen. Dit systeem brengt het vermogen automatisch over van de
voorwielen naar de tegenoverliggende achterwielen, wat de tractie op
hellingen en natte ondergrond optimaliseert. Vijf maaidekken volgen
nauwkeurig de grondcontouren voor een gelijk maairesultaat.

45

Groundsmaster 4500-D/4700-D

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Groundsmaster 4500-D/4700-D modellen beschikken over een uniek
parallelle hydraulische aandrijving die zorgt voor een permanente
vierwielaandrijving in beide richtingen. Dit verbetert de trimprestaties en
de tractie. Smart Power® brengt bovendien het optimale vermogen over
op de messen, en het kleine InfoCenter™ geeft de bestuurder meldingen
en waarschuwingen.
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KOOIMAAIERS

MESSENKOOIMAAIERS EIGENSCHAPPEN

Reelmaster® 3100-D Sidewinder

TRIMMEN OP MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN

De Reelmaster 3100-D is uitgerust met de exclusieve Sidewinder®
van Toro, een systeem dat toelaat de drie messenkooien al rijdend
naar links of rechts te verplaatsen en zo gras te maaien waar
andere maaiers niet bij kunnen.
16

KOOIMAAIERS

DE SLEUTEL TOT
PRACHTIG GRAS
Voor sportvelden die er onberispelijk
moeten uitzien, is een consistente
maaikwaliteit noodzakelijk. De Toro®
Reelmaster® maaiers zijn uitgerust
met Dual Precision Adjustment (DPA)
maaidekken die zo ontworpen zijn dat
ze hun afstelling langer behouden, en
ze vereisen minder onderhoud voor een
piekfijn onderhouden grasmat.
ALTIJD OP HET SCHERP VAN DE SNEDE

Toro EdgeSeries™ messenkooien zijn gemaakt met een
nieuwe geometrie en mesmateriaal dat de snijrand beter
behoudt. Dat zorgt voor preciezere maairesultaten met
minder afstelling en minder slijpen.

MINDER ONDERHOUDSTIJD EN -KOSTEN

De EdgeMax™ ondermessen van Toro zijn ontworpen
met een inleg van gereedschapsstaal zodat het mes
lang scherp blijft en een langere levensduur heeft,
tot wel 3 langer dan standaard ondermessen.
MESSENKOOIMAAIERS SPECIFICATIES
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Model

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motor

Kubota 16,0 kW (21,5 pk)

Kubota 18,5 kW (24,8 pk)

Kubota 18,5 kW (24,8 pk)

Yanmar 41 kW (55 pk)

Brandstof

Reelmaster 7000-D

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Maaibreedte

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

Maaihoogte

6-63,5 mm

6,4-25,4 mm

BBC

PRO

13 mm - 25 mm (3555-D) /
6 mm - 19 mm (3575-D)

6,35-63,5 mm

Maaisnelheid

0-10 km/uur

0-11 km/uur

0-10 km/uur

0-11 km/uur

Transmissie

Driewielaandrijving

45
Series/Parallel driewielaandrijving

Series/Parallel driewielaandrijving

Vierwielaandrijving

Reelmaster® 3550-D

ZWEVEN OVER GOLVEND TERREIN

De Reelmaster 3550-D zweeft moeiteloos over grondcontouren en
is een van de lichtste messenkooimaaiers in zijn klasse op de markt.
Hij is ook voorzien van gazonvriendelijke banden en de superieure
tractie van een serie/parallele driewielaandrijving.

Reelmaster 7000-D

EXTREEM PRODUCTIEF

De robuuste Reelmaster 7000-D is ontworpen voor productiviteit
en prestaties onder de meest extreme omstandigheden. Enkele van
zijn belangrijkste eigenschappen zijn de Smart Cool® ventilator met
automatisch omkeermechanisme, een krachtige dieselmotor en
messenkooimotoren met hoog koppel.
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KOOI- EN KLEPELMAAIERS
VOOR GROTE TERREINEN

KOOI- EN KLEPELMAAIERS VOOR GROTE TERREINEN EIGENSCHAPPEN

CT2240 – Compact 3-delig

COMPACT GEBOUWD

De CT2240 messenkooimaaier is perfect voor
gebieden met beperkte toegang waar weinig
bewegingsruimte is.
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LT3340 – 3-delig voor zware toepassingen

HOOG PRESTATIENIVEAU

De LT3340 messenkooimaaier kunt u
aanpassen aan elke klus, van licht trimwerk
tot het maaien van dichte begroeiing.

T4240 – met 5 maaidekken voor zware toepassingen

GROTE PRODUCTIVITEIT

De T4240 doet op grote, open terreinen niet
onder voor getrokken maaicombinaties, maar
kan tevens worden gebruikt op besloten
terreinen als een maaimachine met drie of
vijf maaidekken.

Van zware maaiklussen op openbaar
terrein tot fijn gazon: deze maaiers
leveren de kwaliteit en prestaties die u
verlangt. Kies uit tal van modellen en
een uitgebreide selectie maaidekken
en accessoires om uw machine af te
stemmen op uw persoonlijke behoeften.
DE MK.3 MAAI-EENHEID LEVERT TOPRESULTATEN

• Een agressievere meshoek en meer contactpunten met het ondermes
• Het ontwerp zorgt voor gelijkmatigere slijtage van de messenkooi en
superieure schokbestendigheid
• Beschikbaar in 200 en 250 mm diameter met 4 tot 9 messen (10 messen
uitsluitend in 200 mm)
• Geschikt voor alles van fijn gazon tot dichte begroeiing op openbaar
terrein

KOOI- EN KLEPELMAAIERS VOOR GROTE TERREINEN SPECIFICATIES
CT2240

LT3340

T4240

LT-F3000

Model

30654

30657

02750

30659

Motor

Kubota D1105
19,4 kW (26 pk)

Kubota V1505
26,5 kW (35,5 pk)

Kubota V1505
35.5 kW (47.3 pk)

Kubota V1505
33 kW (44,2 pk)

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Brandstof

TM5490
Model

02701

min. 33,6 kW (45 pk) bij
540 tpm

min. 52,2 kW (70 pk) bij
540 tpm

Maaihoogte

12-80 mm

12-80 mm

3,3 ha/uur

3,3 ha/uur

Vereisten voor
tractor

Maaibreedte

212 cm

212 cm

346 cm

212 cm

Maaisnelheid

Maaihoogte

12-80 mm

12-80 mm

12-80 mm

20-75 mm

Maaisnelheid

vooruit: 0-22 km/uur;
Achteruit: 11 km/uur

vooruit: 0-25 km/uur;
Achteruit: 11 km/uur

vooruit: 0-22,5 km/uur;
Achteruit: 11 km/uur

vooruit: 0-25 km/uur;
Achteruit: 11 km/uur

Messen van
maaieenheid

Maaisnelheid

2,0 ha/uur

2,0 ha/uur

3,2 ha/uur

2,0 ha/uur

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Ja

Ja

Ja

Tractie-aandrijving
TÜV-homologatie
Maaidek

Achteruit:
4, 6, 8 of 10 messen

Messenkooien diam. 200 mm met 4, 6, 8 of 10
messen

200 mm of 250 mm diameter
4, 6, 8 of 10 messen

Ja
Zestien fijnmaaiende
Tempest™ klepelmessen
per kop

TM5490/7490 messenkooimaaier met 5 en 7 maaidekken

GROTE CAPACITEIT

TM7490

02700

De modellen TM5490/TM7490 zijn ontworpen voor getrokken
maaicombinaties met grote capaciteit. Het hydraulische systeem met
grote capaciteit presteert niet alleen optimaal in zware, natte begroeiing,
maar ook op speelterreinen van hoge kwaliteit.

MAAIERS VOOR GROTE TERREINEN

VEELZIJDIGHEID
IN EEN ROBUUST
PAKKET

NIEUWE LT-F3000 3-delige klepelmaaier voor commerciële
toepassingen

VEELZIJDIGE BAANBREKER

Met de LT-F3000 driedelige klepelmaaier blijft uw prima maairesultaat
langer behouden, waardoor u minder vaak hoeft te maaien. Perfect voor
het onderhoud van lang, ruw gras en kort, fijn gazon: één machine voor
uiteenlopende klussen.
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SPUITMACHINES/
BEDRIJFSVOERTUIGEN

SPUITMACHINES/BEDRIJFSVOERTUIGEN EIGENSCHAPPEN

Multi Pro® WM

MONTAGE OP WERKVOERTUIG

Multi Pro WM spuitmachines beschikken
over een spuittank van 757 liter die u op uw
Workman HD werkvoertuig kunt monteren.
Bouw uw transportvoertuig binnen 30
minuten om naar een precieze, consistente
spuitmachine.
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Multi Pro 1750

GELIJKMATIGE AFGIFTE

De Multi Pro 1750 spuitmachines zijn uitgerust
met een membraanpomp die rechtstreeks is
gekoppeld aan de snelheid van de machine,
zodat met verschillende snelheden een
gelijkmatige afgiftedosis gewaarborgd wordt.

Multi Pro 5800-D

BESPAAR TIJD EN GELD

Multi Pro 5800-D spuitmachines zijn
ontworpen voor precisie, agressieve
mengwerking en kortere reactietijden. De
werktuigen en accessoires vereenvoudigen
het mengen en het spuiten, waardoor er
minder arbeid en chemicaliën nodig zijn.

Uw medewerkers vertrouwen erop
dat uw machines dag na dag blijven
werken. Toro® heeft alle betrouwbare,
efficiënte oplossingen die u nodig hebt
voor alle terreinonderhoudstaken. Vul
uw machinepark aan met Toro Multi
Pro® spuitmachines en Workman®
werkvoertuigen, en laat uw investering
optimaal renderen.

ROBUUST MULTI PRO® SPUITBOOMONTWERP
Het driehoekige frame beschermt spuitmonden bij
directe botsingen, en de ontkoppeling vormt een
beveiliging bij onverwachte botsingen met bomen,
zitbanken en andere obstakels.

SPUITMACHINES/BEDRIJFSVOERTUIGEN SPECIFICATIES
Model
Tank van
spuitmachine
Spuitboom

MULTI PRO® WM

MULTI PRO® 1750

MULTI PRO® 5800-D

41240

41188

41593

757 liter

662 liter

1136 liter

564 cm, driedelig

564 cm, driedelig

564 cm, driedelig

WORKMAN® MD

WORKMAN® MDX

Model

07266TC

07235TC

Motor

Yamaha® 357 cc
8,9 kW (12 pk)

Briggs & Stratton® 480 cc
10,4 kW (14 pk)

Brandstof

Benzine

Totaal laadvermogen

567 kg

Trekvermogen

WORKMAN® MDX-D

WORKMAN® HD SERIE

WORKMAN® GTX

07236TC

07384TC, 07385TC,
07386TC, 07387TC, 02790TC

07040

07041

Kubota® 599 cc (19 pk)

32,5, 24,8, 32,5, 23,3, 24,8 pk

Kohler® 429 cc

48 V borstelloze AC
inductieaandrijving

Benzine

Diesel

Diesel of benzine

Benzine

Elektrisch

750 kg

750 kg

1252-1364 kg

397 kg

633 kg

1587 kg met
aanhangerremmen

454 kg met zwaar
uitgevoerde trekhaak

454 kg met zwaar
uitgevoerde trekhaak

363 kg met zwaar uitgevoerde 545 kg met zwaar uitgevoerde 545 kg met zwaar uitgevoerde
trekhaak
trekhaak
trekhaak

Workman® MD/MDX/MDX-D

SOEPEL RIJDEN

WORKMAN® GTX

Workman MD/MDX/MDX-D werkvoertuigen
zijn productiever en comfortabeler dankzij
Superior Ride Quality (SRQ™) en de grootste
totale laadcapaciteit in hun klasse.

Workman HD/HDX/HDX-Dserie

GROTERE CAPACITEIT

Workman HD/HDX/HDX-D werkvoertuigen
koppelen kracht en duurzaamheid aan een
uitmuntende laad- en sleepcapaciteit voor uw
meest uitdagende klussen. Extra veelzijdig
dankzij tal van werktuigen.

SPUITMACHINES/BEDRIJFSVOERTUIGEN

GEREEDSCHAP
VOOR ELKE KLUS

Workman GTX-D-serie

MEER DAN 300 MOGELIJKE
CONFIGURATIES

De Workman GTX is een multifunctioneel
terrein- en gazonvoertuig dat beschikt over
meer vermogen, verbeterd stuurgedrag en
een exclusieve ophanging en remsysteem.
Met diverse stoel-, laadbak- en werktuigopties
is het het meest veelzijdige, praktische en
comfortabele werkvoertuig in zijn klasse.
Verkrijgbaar als elektrisch en benzinemodel.
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TOPDRESSERS EN STROOIMACHINES
EN BLAAS- EN ZUIGMACHINES

TOPDRESSERS EN STROOIMACHINES EIGENSCHAPPEN

ProPass 200

VEELZIJDIGHEID EN PRECISIE

De brede topdressers uit de ProPass 200-serie
bieden veelzijdigheid en precieze afgifte,
van lichte bestuiving tot zware opvulling van
beluchtingsopeningen. De vierwielophanging
met balansgeometrie garandeert een lichte
bodemdruk op gevoelige ondergrond. Versies
met montage op aanhanger en op werkvoertuig
verkrijgbaar.
22

MH-400

MATERIAALVERWERKER MET GROTE
CAPACITEIT

De MH-400 materiaalverwerkers kunnen
uiteenlopende klussen aan, zoals mulch
aanbrengen, opvullen en nog veel meer.
Monteer de dubbele spinner voor topdressen
en het aanbrengen van alle materialen zoals
granulaatrubber en kunstmest. Met de trekhaak
achteraan kunt u nog andere werktuigen slepen.

Topdresser 2500

BETROUWBARE PRESTATIES VOOR HET
ZWARE WERK

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

BEDIENING VANAF DE BESTUURDERSSTOEL

De Pro Force® bladblazer wordt standaard geleverd
met een draadloze afstandsbediening waarmee u de
motor kunt starten en uitschakelen, het toerental kunt regelen
en het mondstuk 360 graden kunt draaien, en dat alles vanaf
de stoel van uw werkvoertuig.

Topdressen en materiaal strooien horen bij elk
onderhoudsprogramma. Toro® heeft de krachtige
machines die u nodig hebt om telkens weer
met uiterste precisie materiaal te strooien in
alle werkzaamheden van lichte bestuiving tot
ultrazware bestrooiing. En ook als u bladeren,
maaisel of ander organisch materiaal gaat
verwijderen, hebben wij de oplossingen waarmee
uw medewerkers grote oppervlakken sneller
kunnen ruimen dan op de traditionele manier;
zo bespaart u werk en tijd.

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

Met de draadloze controller (leverbaar voor de ProPass™ 200
en de MH400) stelt u de machine onvertraagd in. Pas snel
de instellingen aan en sla deze op voor toekomstig gebruik.
De basismodellen zijn voorzien van bedrade bediening.

TOPDRESSERS EN STROOIMACHINES SPECIFICATIES

Model

PROPASS 200

MH-400

44701/44751

44931/44954

Inhoud opvangbak

540 liter (afgestreken);
710 liter (opgehoopt)

3060 liter

Bedieningsorganen

Standaard of elektronisch
draadloos

Standaard of elektronisch
draadloos

905 kg

5353 kg

Nuttige lading

TOPDRESSER 2500
Model

44507
Wielaangedreven, onafhankelijk
hydraulisch systeem

Aandrijving
Inhoud opvangbak

698 liter

Strooibreedte

152 cm

Strooisnelheid

13 km/uur

BLAAS- EN ZUIGMACHINES SPECIFICATIES
PRO SWEEP®
Model

07068

PRO FORCE™
Model

18,6 kW (25 pk) tractor of
Benodigd vermogen
bedrijfsvoertuig,* trekvoertuig benodigd

Benodigd vermogen

Veegbreedte

132 cm

Luchtstroom

Inhoud opvangbak

762 liter

Diameter ventilator

44552
18,3 kW (24,6 pk) motor,
trekvoertuig benodigd.
—
36 cm

BLAAS- EN ZUIGMACHINES EIGENSCHAPPEN

Pro Sweep®

SNEL VUIL VERZAMELEN

U kunt de rolhoogte van de Pro Sweep® veegmachine
aanpassen aan het gazon. De exclusieve zwevende
borstelbehuizing draait zijdelings en van voren naar achteren,
waardoor de pluggenruimer pluggen kan ruimen op oneffen
terrein. Met de draadloze afstandsbediening kunt u bovendien
de ruim- en stortfuncties met een druk op de knop bedienen.

TOPDRESSERS EN STROOIMACHINES

STEEDS
PROFESSIONELE
RESULTATEN

Pro Force®

MAXIMALE LUCHTSTROOM

De Pro Force turbineblazer levert een groter luchtvolume,
waardoor u vuil verder kunt wegblazen en sneller klaar bent
met werken. Ideaal om bladeren, maaisel, pluggen en ander
organisch materiaal van gazon en harde ondergronden te
blazen. Deze onafhankelijke blazer kan getrokken worden of
vervoerd worden op de laadbak van een werkvoertuig.
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MACHINES VOOR
GRASCULTIVATIE

MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE EIGENSCHAPPEN

ProCore®-processor

PLUGGEN RUIMEN EN VERWERKEN

De ProCore Processor ruimt, verwerkt en verspreidt beluchtingspluggen
in één keer zodat het terrein minder belast wordt en sneller opnieuw
speelklaar is. De exclusieve OnePass-koppeling maakt het bovendien
mogelijk om deze eenheid aan uw driepuntsbeluchter te bevestigen,
waardoor u in één werkgang kunt beluchten en pluggen verwerken.
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ProCore SRserie beluchters met diepe tanden

BELUCHTING MET DIEPE TANDEN

De ProCore SR-serie beluchters met diepe tanden zijn voorzien van een
hydraulische diepte-instelling waarmee de bestuurder de insteekdiepte
kan veranderen vanuit de bestuurdersstoel, wat het werk productiever
maakt. Deze modellen zijn krachtig genoeg voor gebruik op de meeste
verdichte bodem, en toch hebben ze een geringe bodemdruk.

Voor een gezonde grasmat moet u
verdichting voorkomen en ervoor zorgen dat
voldoende lucht, water en voedingsstoffen
de wortels kunnen bereiken. Van beluchters
tot pluggenruimers en topdressers: Toro®
heeft alles wat u nodig hebt voor een
allesomvattend cultivatieprogramma dat uw
gras gezond en vitaal houdt.

SOEPELE WERKING

De nauwkeurig uitgebalanceerde
ProCore® beluchtingskop voorkomt
wippen, schommelen en onnodige
trillingen, waardoor deze beluchters
bij de soepelste op de markt horen.
(ProCore 648, 864 en 1298)

GRASCULTIVATIE

GEZOND GRAS
GEGARANDEERD

MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE SPECIFICATIES
PROCORE PROCESSOR

PC 648

PC 864

09749

09200

09715

09716

23,1 kW (31 pk)

17,2 kW (23 pk) motor

22,4 kW (30 pk) tractor

33,6 kW (45 pk) tractor

Werksnelheid

0-8 km/uur

1,2-2,4 km/uur

0-4,2 km/uur

0-4,2 km/uur

Werkbreedte

178 cm

122 cm

163 cm

249 cm

—

Max. 102 mm

Max. 127 mm

Max. 127 mm

Model
Benodigd vermogen

Beluchtingsdiepte

PC 1298

PC SR54/PC SR54-S

PC SR70/PC SR70-S

09931/09932

09933/09934

09935

13,4 kW (18 pk) tractor

26,1 kW (35 pk) tractor

33,6 kW (45 pk) tractor

Werksnelheid

1,2-2,4 km/uur

2,4-4,0 km/uur

1,3-2,4 km/uur

Werkbreedte

122 cm

185 cm

183 cm

Max. 254 mm

Max. 254 mm

Max. 406 mm

Model
Benodigd vermogen

Beluchtingsdiepte

ProCore® 648-beluchter

EFFICIËNTE LOOPBELUCHTER

De ProCore 648 loopbeluchter is zo ontworpen dat de wielen vóór de
beluchtingskop zitten, zodat u werkgang na werkgang kunt maken
zonder over pluggen of net belucht gazon te rijden. Dit voorkomt
beschadiging van het gras en maakt het reinigen eenvoudiger.
Daarnaast wordt de productiviteit verbeterd door de wendbaarheid
in de bochten en hoge rijsnelheden.

PC SR72

ProCore 864/1298 beluchters

PRODUCTIEVE BELUCHTINGSBREEDTE

De ProCore 864 en 1298 beluchters voor grote terreinen bieden
maximale productiviteit, een soepele werking en een grote
beluchtingsbreedte. De onafhankelijk bewegende beluchtingskoppen
op de 1298 zorgen voor superieure grondvolgmogelijkheden en een
consistente insteekdiepte.
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ONDERDELEN & ONDERHOUD

ONGEËVENAARDE ONDERSTEU
5 REDENEN

OM ALLEEN GENOEGEN TE NEMEN MET DE ORIGINELE ONDERDELEN EN SERVICE VAN TORO®
1. ONGEËVENAARDE SERVICE EN ONDERSTEUNING VOOR
KLANTEN Toro heeft een uitgebreid netwerk van in de fabriek

opgeleide professionele dealers die beschikken over de vaardigheden en
scholing om uw machines in topvorm te houden.

4. COMPETITIEVE PRIJZEN. De onderdelen van Toro garanderen
de superieure kwaliteit en betrouwbaarheid waar het merk bekend
om staat, voor prijzen die vergelijkbaar zijn met die van universele
onderdelen.

2. UITSTEKENDE BESCHIKBAARHEID. Het onderdelennetwerk van

5. GEMOEDSRUST. Toro-vervangonderdelen zijn precies ontworpen

Toro biedt toegang tot een uitgebreid inventaris met een in de sector
ongeëvenaarde servicegraad van 98%.

3. SNELLE LEVERING Onze lokale dealers stellen alles in het werk om
bestelde onderdelen snel te verzenden zodat u zo snel mogelijk opnieuw
aan de slag kunt gaan met uw machine.
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voor de specificaties van onze machines: de garantie op optimale
prestaties en minder uitvaltijd.

UNING EN BESCHIKBAARHEID
OP TORO.COM VINDT U DIT EN NOG VEEL MEER:
• Hebt u een vraag? Neem een kijkje bij de veelgestelde
vragen.
• Dealerzoekmachine
• Onderdelencatalogus
• Productregistratie
• Downloadbare gebruikershandleidingen
• Interactieve producthandleidingen
• Veiligheidsinformatie
• Speciale financieringsaanbiedingen
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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
Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2017 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in de VS
200-7677 NL
De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten
kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor
zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor
nadere informatie over al onze garanties.
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facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

