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CORTADORES MANUAIS

FUNÇÕES DOS CORTADORES MANUAIS

Proline™

RESISTÊNCIA PROFISSIONAL

Potência diante de condições complexas com cortadores resistentes
pertencentes à linha ProLine™ da Toro®, composta por motores de classe
comercial, rodas de aço e plataformas de alumínio fundido de até 6 mm
de espessura. Projetados para oferecer um corte limpo e nítido, são ideais
para aparar e cortar pequenas áreas que não podem ser atingidas pelos
cortadores dirigíveis.
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TurfMaster™

MAIOR COBERTURA DE SOLO EM MENOS TEMPO

Cortes até 40% mais rápidos com TurfMaster™ da Toro. Com a
plataforma de 76 cm de largura, em apenas uma passagem da
máquina é possível aparar uma quantidade maior de grama em
comparação com um cortador de 53 cm. O sistema de corte de duas
lâminas denominado DualForce™ também oferece uma excelente
qualidade de corte, seja com recirculação, coleta ou descarga lateral.

CORTADORES MANUAIS

DESEMPENHO AMPLIADO
PARA TRABALHOS MENORES
A aparagem de espaços menores ou em torno de árvores e
obstáculos é algo que costuma levar tempo, especialmente
diante de condições difíceis. Os cortadores manuais da
Toro fornecem o desempenho pesado e profissional para
que o trabalho seja realizado de forma rápida e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES MANUAIS
Proline™
Modelo
Motor
Combustível
Largura de corte
Embreagem de
frenagem da lâmina

TurfMaster™

22280

22205TE

Kawasaki FJ180V, 179 cc, 4 tempos
Gasolina/1,8 l

Gasolina/3,8 l

Gasolina/3,8 l

53 cm

53 cm

76 cm

–

Recursos
Tração

Proline™

22291

Padrão
Recirculação/Coleta/
Descarga Lateral

Recirculação e Coleta
Velocidade fixa

3 velocidades

Velocidade fixa

Médio porte Hidro

Médio porte
Engrenagens

Médio porte Hidro

GrandStand®

GrandStand

Modelo

31914

30070

30071

74534TE

74536TE

74504TE

Motor

Kawasaki FS541V, 603 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V

Kawasaki® FS481V, 603 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V, refrigerado a ar

Kawasaki® FS481V, 603 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V, refrigerado a ar

Kawasaki® FS541V, 603 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V, refrigerado a ar

Kawasaki® FS541V, 603 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V, refrigerado a ar

Kawasaki® FX691, 726 cc,
4 tempos, OHV, 2 cilindros
em V, refrigerado a ar

Gasolina/19 l

Gasolina/18 l

Gasolina/18 l

Gasolina/29,5 l

Gasolina/29,5 l

Gasolina/40,0 l

Combustível/Capacidade
Largura de corte

GrandStand

82 cm, 91 cm, 122 cm

91 cm

91 cm

91 cm

102 cm

102 cm

Velocidade de
locomoção

Avanço: 0–10 km/h
Ré: 3,5 km/h

Avanço: 0–7,5 km/h
Ré: 3,7 km/h

Avanço: 0–8 km/h
Ré: 3,2 km/h

0–10 km/h

0–8 km/h

0–16 km/h

Transmissão

Hydro-Gear dupla

5 velocidades,
com marcha à ré

Hydro-Gear dupla

Bombas e motores de roda
individuais

Bombas e motores de roda
individuais

Bombas e motores de roda
individuais

Descarga traseira
82 cm/91 cm/122 cm
Acessórios para roçadeira

91 cm – Kit de Recirculação

91 cm – Kit de Recirculação

91 cm – Kit de Recirculação

Opções de plataformas

CONCEBIDO PARA GERAR POTÊNCIA, CONCEBIDO PARA DURAR

Fácil operação e durabilidade reforçada aumentam a produtividade com
os modelos Hidro e Engrenagens de médio porte da Toro®. Os controles
exclusivos presentes na barra em formato “T” são de fácil compreensão
e reduzem a fadiga do operador. Os kits Recycler® para cobertura de solo
também proporcionam uma qualidade de corte incomparável enquanto
reduzem o tempo de corte.

102 cm – Kit de Recirculação 122 cm – Kit de Recirculação

CONFORTO E PRODUTIVIDADE DURANTE O DIA TODO

O cortador com operador montado GrandStand® da Toro reúne a velocidade
e o conforto de um condutor com raio de giro zero à facilidade de ativação
e desativação de um cortador manual utilizado em ampla área. É rápido,
manobrável e compacto o suficiente para atravessar portas e acessar espaços
apertados. Sua suspensão almofadada oferece conforto aos operadores e a
aparência obtida após o corte está entre as melhores da indústria.
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CORTADORES ESPECIAIS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS DA LINHA HOVERPRO®

KIT HI-RISE
Basta aparafusar à
plataforma existente
para aumentar a
altura de corte em
35 mm. (Somente
02600/02602)

RODAS DE
TRANSPORTE
Facilita a
movimentação da
máquina entre áreas
de corte.
(Excluindo o 02615)

BRAÇO
PROLONGADOR
Facilitam ainda
mais o trabalho em
aclives ou áreas
de difícil acesso.
(Excluindo o 02615)

FUNÇÕES DOS CORTADORES ESPECIAIS
BBC

PRO

BBC

PRO

BBC

PRO

SISTEMAS DE CORTE
45

45

45

FIO DE NYLON

(HoverPro 400 & 450)

HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

LÂMINA DE CORTE
EM AÇO
(HoverPro 500 & 550)
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SUPORTA INCLINAÇÕES DE
ATÉ 45 GRAUS

Os cortadores da linha HoverPro
da Toro® são ideais para áreas
em que os cortadores com
rodas deixam um acabamento
deficiente ou não funcionam.
São indicados para uso em
inclinações (modelos 450 e
superiores), bem como em áreas
localizadas ao redor de canteiros
e próximas da água. Sua pegada
ecológica reduzida também
facilita a operação.

Precisa de uma solução sob medida
para um acabamento perfeito? A Toro®
pode ajudá-lo. Seja para cortar rampas
íngremes ou criar um acabamento
listrado formal, esses produtos podem
ajudá-lo a realizar o trabalho de forma
eficiente e com recursos especializados.

OBTENHA O ACABAMENTO LISTRADO PERFEITO

O versátil cortador ProStripe® 560 possui um rolo traseiro
integrado capaz de criar o acabamento listrado perfeito em
torno de pavilhões, clubes e áreas de gramado formal. Com uma
altura de corte fácil de ser ajustada, de 13 a 60 mm, e excelentes
capacidades de corte e coleta, o equipamento foi concebido para
aplicações em gramados refinados.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES ESPECIAIS
HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Modelo

02615

02612

02604

02606

Largura de corte

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda® GCV160

Honda® GCV160

Honda® GCV160

57 cc

160 cc

160 cc

160 cc

Sistema de corte

Fio de nylon

Fio de nylon

Lâmina tipo barra metálica

Lâmina tipo barra metálica

Altura de corte

18–30 mm

18–30 mm

16–34 mm

16–34 mm

Motor
Capacidade

CORTADORES ESPECIAIS

RESULTADOS
PROFISSIONAIS EM
QUALQUER LUGAR

ProStripe® 560
Modelo

02656

Motor

Briggs & Stratton® da série 850, de nível comercial, a
gasolina com ReadyStart™

Capacidade da bolsa
Largura de corte

70 l
56 cm

Altura de corte

13–60 mm

Velocidade de
locomoção

4,4 km/h

INOVAÇÃO TORO

O exclusivo rolo traseiro bipartido com diferencial integrado
permite fazer giros acentuados com um mínimo de risco de
BBC
PRO
danificar o gramado.
Acabamento
listrado

BBC

Operando a um máximo
de 45 graus

PRO

45

45

BBC

45

PRO
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CORTADORES DE GRAMA COM
RAIO DE GIRO ZERO

FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA COM RAIO DE GIRO ZERO
VANTAGENS DA LINHA Z MASTER®

• Conforto excepcional ao operador com assentos espessamente almofadados
• Alterações rápidas e fáceis na altura da plataforma com pedal de assistência de elevação padrão
• Durabilidade robusta com plataformas de aço de alta resistência e conjuntos de eixo rígido

ENFRENTA TAREFAS DIFÍCEIS, INTERNAS OU EXTERNAS AO CORTADOR

A série de cortadores de grama com raio de giro zero denominada
Titan® HD 1500 permite que o operador integre ferramentas e acessórios
diretamente no cortador, com suportes exclusivos de montagem de ferramentas,
economizando tempo e melhorando a eficiência. Estes cortadores oferecem
durabilidade de classe comercial, junto com controles de fácil utilização e um
assento de suspensão padrão que possibilita produtividade máxima.

SISTEMA DE SUSPENSÃO MYRIDE®

O sistema de suspensão MyRIDE inclui uma plataforma de operador suspensa e amortecedores
traseiros ajustáveis para reduzir os choques e vibrações para não sentir o terreno irregular. É a
robustez da Toro a que já está habituado aliado a um manuseio em que não irá acreditar.
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Série Titan® HD 1500
com MyRIDE®

NOVO!

Obtenha o desempenho necessário para
enfrentar as mais difíceis tarefas de corte com
os mais avançados cortadores de grama com
raio de giro zero da Toro®. A linha Z Master®
engloba durabilidade profissional, potência
excepcional e conforto incomparável a fim de
manter a produtividade de suas equipes durante
o dia todo. Para maior versatilidade, a linha
Titan® HD 1500 também oferece capacidades
inovadoras para transporte de ferramentas.

TECNOLOGIA DE CORTE TURBO FORCE®

• Resiste a danos por impacto ao apresentar uma
plataforma com armação fabricada totalmente
soldada e de alta resistência
• Protege contra impactos frontais com seus resistentes
para-choques dianteiros arredondados
• Proporciona um corte mais plano e nítido com lâminas
de corte de alta resistência
• Sobrevive aos impactos com os conjuntos de eixo
mais resistentes da indústria
• Permite a personalização da aparagem conforme
as condições de corte com o defletor de descarga
ajustável patenteado (modelos selecionados)

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA COM RAIO DE GIRO ZERO
NOVO!

NOVO!

Linha Titan®
HD 1500 - MyRIDE®

Linha Titan
HD 1500 - MyRIDE

Linha Z Master
Professional 6000

Linha Z Master®
Professional 6000

Z Master
Professional
6000- MyRIDE

Linha Z Master
Professional 6000

Modelo

74465TE

74466TE

74902TE

74919TE

74969TE

74925TE

Motor

Toro® 708 cc

Toro® 708 cc

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki® FX691V (726 cc)

Kawasaki® FX691V (726cc)

Kawasaki® FX801V (852 cc)
Gasolina / 45 l

Capacidade de
combustível
Largura de corte
Plataforma de corte
Velocidade de
locomoção

26,5 l

26,5 l

Gasolina / 45 l

Gasolina / 45 l

Gasolina / 45 l

122 cm

132 cm

122 cm

132 cm

132 cm

152 cm

TURBO FORCE® Descarga
lateral

TURBO FORCE® Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

0-13 km/h

0-13 km/h

0–16 km/h

0–18,5 km/h

0-16 km/h

0–18,5 km/h

Linha Z Master
Professional 6000

Linha Z Master Professional
7000

Linha Z Master
Professional 7000

Linha Z Master
Professional 7000

Linha Z Master
Professional 8000

Modelo

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

Motor

Kawasaki® FX801V (852 cc)

Kubota® 17,2 kW (23 hp)

Kubota® 17,2 kW (23 hp)

Kubota® 17,2 kW (23 hp)

Kohler 15,3 kW (20,5 hp)

Gasolina / 45 l

Diesel / 45 l

Diesel / 45 l

Diesel / 45 l

Gasolina / 28 l

Capacidade de
combustível
Largura de corte
Plataforma de corte
Velocidade de
locomoção

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

TURBO FORCE Descarga traseira

Descarga traseira

TURBO FORCE Descarga lateral

TURBO FORCE Descarga lateral

Descarga traseira comercial

0–18,5 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–8 km/h

Linha Z Master® Professional 6000

Os modelos profissionais da série 6000
são reforçados com recursos adicionais para
um desempenho suave e potente, incluindo um
robusto sistema de pavimento suspenso para
proporcionar um corte limpo em ladeiras.

Linha Z Master® Professional 7000

Os cortadores profissionais da série 7000
oferecem torque extra para condições
extremas. Motores a diesel e construções
ultrarresistentes fazem desta a escolha ideal
para suas tarefas mais difíceis.

CORTADORES DE GRAMA COM RAIO DE GIRO ZERO

ENFRENTA
CONDIÇÕES
EXTREMAS

Linha Z Master® Professional 8000

Os cortadores profissionais da série 8000
geram economia de tempo com um sistema
de coleta de alta capacidade e velocidades em
solo de até 8 km/h. A plataforma com descarga
traseira permite o corte em ambos os lados,
sem lançar as aparas sobre canteiros de flores
e calçadas.
*A partir de 2018 ROPS é padrão no modelo 74311te. Kit ROPS (1178459) disponível para modelos anteriores a 2018.
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CORTADORES DE GRAMA
ROTATIVOS

FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS
INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOLO

A aparagem de árvores e outros obstáculos torna-se
fácil com a curta distância entre os eixos e a direção
com raio de giro zero apresentadas pelos cortadores
rotativos Groundsmaster 7200/7210. Poderosos
motores a diesel, plataformas soldadas de aço com 7
indicadores e conjuntos de eixo mais resistentes da
indústria oferecem desempenho confiável e longa vida
útil. Descarga traseira, descarga lateral e plataformas
Guardian® Recycler® disponíveis.
Groundsmaster® 3280-D

DESEMPENHO COMPACTO PARA TODAS AS TEMPORADAS
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Manobrabilidade, potência e desempenho à sua disposição com o
cortador compacto de giro rotativo Groundsmaster 3280-D. Um
acoplamento de avanço bidirecional detecta as necessidades de
tracionamento e a opção de tração nas quatro rodas sob demanda
proporciona controle adicional. Escolha entre uma variedade de
acessórios para todas as temporadas durante o ano todo.

Groundsmaster 7200/7210

SISTEMA POLAR TRAC™ GROUNDSMASTER® 7200/7210

• Converta o cortador em uma poderosa máquina de remoção de neve em menos de
quatro horas
• O sistema é preparado para enfrentar todas as condições de inverno com uma
cabine rígida aquecida, sistema de esteiras de borracha e acessórios de engate
rápido

Quando a temporada de aparagem chega ao
fim, o trabalho continua para os cortadores
Groundsmaster®. Uma simples mudança de
acessórios oferece diversas possibilidades,
da limpeza à remoção de neve e folhas soltas.
Concebidos para um desempenho rígido, com
estes instrumentos é possível produzir mais
com apenas uma máquina e aproveitar seu
investimento ao máximo.

SISTEMA DE RECOLHA DE RELVA DE ALTA ELEVAÇÃO

Disponível nos modelos ProLine H800 e Groundsmaster
360 Quad-Steer™ 4WD, este sistema simplifica a recolha da
relva e permite que os operadores despejem sem esforço
tremonhas cheias de até 810 litros (ProLine H800) ou 1000
litros (Groundsmaster 360) diretamente na traseira do veículo
de trabalho com o toque de um botão.

OPÇÕES DE PLATAFORMAS

Os modelos Groundsmaster 360 e 7200 estão disponíveis com a
plataforma Guardian® Recycler® com sistema de descarga vertical
patenteado que força as aparas de relva a serem cortadas uma
e outra vez, acabando de uma vez com a recolha e a eliminação.
Plataforma de descarga traseira e plataforma de descarga lateral
também disponíveis.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS
Groundsmaster® 7200/7210 Groundsmaster 3280-D

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 360

ProLine H800

Modelo

30495TC/30487TC

30344/30345

30651

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

31050

Motor

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

Kubota 18,5 kW (24,8 hp)

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

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

Yanmar® 17.5 kW (23.8 hp)

Capacidade de
combustível
Largura de corte
Produtividade

Diesel/51,1 l

Diesel/51,1 l

Diesel/51,1 l

Diesel/51,1 l

Diesel/41 l

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

152 cm/157 cm/183 cm

157 cm/183 cm

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

126 cm

2,2 – 2,6 hectares/h**

2,2 - 2,6 - 3,6 hectares/h*

2,2 – 2,6 – 3,6 hectares/h*

2,2 – 2,6 – 3,6 hectares/h**

1.4 hectares/h

2 rodas

2 rodas/4 rodas

4 rodas

2 rodas/4 rodas

4 rodas

0–20 km/h

0–20 km/h

0–20 km/h

0–22,5 km/h

0-15 km/h

Tração
Velocidade de
locomoção

NOVO!

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

VERSATILIDADE
DURANTE O
ANO TODO

*Considerando uma velocidade de locomoção de 8 km/h. As taxas de corte reais podem variar dependendo do operador e das condições.
**Considerando uma velocidade de locomoção de 14 km/h. As taxas de corte reais podem variar dependendo do operador e das condições.

VERDADEIRA DIREÇÃO NAS
QUATRO RODAS

Groundsmaster® 360

Leve sua produtividade a um novo
patamar com o Groundsmaster
360. A direção de quatro rodas
Quad-Steer possibilita escaladas
em colinas sem possibilidade
de deslizamentos, curvas de
180° sem qualquer remoção
de gramados e envolvimento
nas curvas ou colinas laterais
enquanto realiza o trabalho de
aparagem com total conforto. Uma
cabine de segurança e diversos
acessórios adequados a todas
as temporadas também estão
disponíveis para que, assim, sua
máquina seja adaptada para uso
durante o ano todo.

TRAÇÃO E CONTROLE
SUPERIORES

Groundsmaster 3400

O Groundsmaster 3400 possui um
sistema de transmissão sob demanda
para tração nas quatro rodas
totalmente hidrostático, capaz de
proporcionar excelente tracionamento.
Com pneus de diâmetro superior e
elevada distância do solo, é possível
avançar sobre o meio-fio com
facilidade. Além disso, uma cabine
ROPS opcional adequada para
todas as condições meteorológicas
está disponível com um pacote
de redução de ruído, aquecedor e
sistema de inclinação da cabine como
padrão. (Opção com ar condicionado
disponível.)
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CORTADORES DE GRAMA
ROTATIVOS

FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS
VANTAGENS DO CORTADOR GROUNDSMASTER® DE
AMPLA ÁREA

• Permite manobras em torno de pequenos obstáculos com
excelente capacidade de aparagem
• Possibilita cortes com confiança em colinas e grama molhada
com a presença do sistema de tração hidráulico paralelo
patenteado e tração nas quatro rodas em tempo integral
• Economiza tempo e reduz a possibilidade de
superaquecimento com a ventoinha de reversão automática
Smart Cool®, que remove a palha e os detritos do filtro de
entrada
• Opera em condições difíceis com motores a diesel de torque
elevado e turbinados

12

Com os cortadores Groundsmaster® de
ampla área é possível produzir mais com
menos, cobrindo áreas mais extensas com
gramados mais longos e que são aparados
em menor frequência. Entretanto, não deixe a
aparência áspera enganá-lo. Estes cortadores
são surpreendentemente ágeis e oferecem a
capacidade de cortar um círculo de 0° para
gerar máxima produtividade. Com larguras de
corte de até 488 cm, é possível aparar a área de
um hectare em menos de 8 minutos.

PRODUTIVIDADE PARA TODOS OS NÍVEIS DE HABILIDADE
O recurso Smart Power® ajusta automaticamente a velocidade
do solo da unidade de tração para fornecer mais energia às
lâminas quando necessário, a fim de proporcionar o corte
ideal em qualquer condição. Este recurso melhora a eficiência
de combustível e aumenta a produtividade para operadores
inexperientes e profissionais experientes.

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

Estes modelos mantêm o conforto e a produtividade dos
operadores com uma cabine de segurança composta por um teto
de baixo perfil, proteção contra capotamento e controle total de
clima. Um sistema de filtração pressurizado evita a entrada de
poeira e detritos.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS
Groundsmaster® 4000-D/4010-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D

Modelo

30605/30609/30635/30636

30608/30644

Motor

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

30608 e 30644: Yanmar 4TNV86CT

30605 e 30635: Diesel;
30609 e 30636: Diesel com teor de enxofre ultra baixo (<15 ppm)

30602, 30604, 30447 e 30449: Diesel;
30606 & 30608: Diesel com teor de enxofre ultra baixo
(<15 ppm)

Combustível
Largura de corte
Produtividade
Tração

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

Cummins® 73,8 kW (99 hp)
Diesel

346 cm

323 cm

145–488 cm

4,3 hectares/h**

4,0 hectares/h*

8,4 hectares/h**

4 rodas

4 rodas

4 rodas

Groundsmaster® 4100-D

Os cortadores Groundsmaster 4100-D/4110-D
possuem uma plataforma de aparagem
totalmente frontal para maior visibilidade por
parte do operador.

Groundsmaster 4000-D

Os cortadores Groundsmaster 4000-D/4010-D
possuem plataformas independentes de centro
e desvio que seguem o solo para uma eficiente
aparagem em terreno ondulado.

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

PRODUTIVIDADE EM
GRANDE ESCALA

Groundsmaster 5900-D /5910-D

Os cortadores Groundsmaster 5900/5910
possuem três unidades de corte independentes
de descarga traseira, capazes de subir e descer
rapidamente, conforme necessário. Estes
modelos também possuem um InfoCenter™
integrado com avisos e diagnósticos para um
período máximo de atividade.
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CORTADORES DE GRAMA
ROTATIVOS

FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

APARAGEM PRECISA

O Groundsmaster 3500-D possui o sistema de corte Sidewinder®
patenteado, que desliza as unidades de corte em até 30,5 cm à direita ou
à esquerda do centro, a fim de aparar áreas de difícil alcance. As faixas
dos pneus também podem ser deslocadas dentro do caminho de corte
para reduzir o desgaste do gramado.
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Groundsmaster 3500-D

EFEITO LISTRADO RÁPIDO E DE ALTA QUALIDADE

O Groundsmaster 3505-D possui três plataformas independentes
que atingem a baixa altura de corte de 1,9 cm, proporcionando uma
produtiva largura total de aparagem de 183 cm. Os rolos presentes nas
plataformas oferecem um corte de precisão e um efeito listrado de alta
qualidade em campos esportivos.

Mantenha campos esportivos e
terrenos em excelentes condições
com os cortadores de grama
Groundsmaster®. Suas unidades
de corte flutuantes Contour™ Plus
produzem uma excelente qualidade
de corte em terrenos ondulados sem
escalpelamento, com a facilidade
de manutenção de um cortador de
grama rotativo.

BBC

PRO

45

REDUZA O TEMPO DE INATIVIDADE COM O
SMART COOL®

O sistema Smart Cool evita o superaquecimento
ao inverter brevemente a ventoinha de refrigeração para
expulsar a grama e os detritos das telas de entrada. Assim,
o operador não precisa interromper e sair da máquina para
limpar os detritos. (Groundsmaster 4500-D /4700-D)

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS
Modelo
Motor
Combustível
Largura de corte
Produtividade
Tração

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 hp)

Kubota 18,5 kW (24,8 hp)

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

Diesel

Diesel

Diesel

Groundsmaster 4700-D

BBC
PRO
30873: Diesel;
30874: Diesel;
30881: Diesel com teor de enxofre 30882: Diesel com teor de enxofre ultra
ultrabaixo (<15 ppm)
baixo (<15 ppm)

173 cm

183 cm

229 cm

277 cm

381 cm

1,7 hectares/h

1,7 hectares/h

2,2 hectares/h

3,1 hectares/h

4,3 hectares/h

3 rodas

2 rodas

4 rodas

4 rodas

4 rodas

Groundsmaster® 4300

MELHOR ESCALADA EM COLINAS

O Groundsmaster 4300-D apresenta o sistema de tração integral
CrossTrax®, que transfere automaticamente a potência dos pneus
dianteiros para os pneus traseiros opostos, a fim de minimizar o
tracionamento em colinas e terrenos molhados. Cinco unidades de
corte acompanham de perto os contornos do gramado, a fim de
proporcionarem um corte uniforme.

45

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

REDUÇÃO DE CUSTOS
E AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE

Groundsmaster 4500-D/4700-D

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

Os modelos Groundsmaster 4500-D/4700-D possuem um sistema
de tração hidráulico paralelo único que garante uma tração direcional
nas quatro rodas em tempo integral, oferecendo corte simples e
tracionamento seguro. O recurso Smart Power® também fornece a
potência ideal para as lâminas e o mini InfoCenter™ fornece lembretes
e alertas.
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CORTADORES DE GRAMA
HELICOIDAIS

FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS

Reelmaster® 3100-D Sidewinder

APARE ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

O Reelmaster 3100-D possui o exclusivo sistema Sidewinder® da
Toro, possibilitando que os operadores alterem a direção dos três
cilindros, para a esquerda ou direita, a fim de atingir o gramado que
outros cortadores não alcançam.
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Para os principais campos esportivos de
alta qualidade, manter uma qualidade
de corte é essencial. Os cortadores
Toro® Reelmaster® são equipados com
unidades de corte de ajuste de precisão
dupla (DPA), projetadas para manter os
ajustes mais longos, proporcionando
melhor aparagem com menor
necessidade de manutenção.
MANTENHA SUA BORDA DE CORTE

Os cilindros EdgeSeries™ da Toro possuem nova
geometria e material de lâmina para oferecer maior
retenção de borda e corte mais preciso, com menos
ajustes e necessidade de moagem.

REDUZA O TEMPO DE MANUTENÇÃO E OS CUSTOS
As lâminas EdgeMax™ da Toro possuem um inserto
em aço-ferramenta para maximizar a retenção de fio e
garantir uma durabilidade ao desgaste até três vezes
superior à de lâminas comuns.

CORTADORES HELICOIDAIS

A SOLUÇÃO PARA
A PRESERVAÇÃO
DE GRAMADOS

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Modelo

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motor

Kubota 16,0 kW (21.5 hp)

Kubota 18,5 kW (24,8 hp)

Kubota 18,5 kW (24,8 hp)

Yanmar 41 kW (55 hp)

Combustível

Reelmaster 7000-D

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

Altura de corte

6–63,5 mm

6,4–25,4 mm

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

6,35–63,5 mm

Velocidade de
locomoção

0–10 km/h

0–11 km/h

0-10 km/h

0–11 km/h

Transmissão

3 rodas

3 rodas, Series/Parallel

4 rodas

Largura de corte

45
3 rodas, Series/Parallel

BBC

PRO

Reelmaster® 3550-D

CORTES FLUTUANTES EM TERRENOS ONDULADOS

O Reelmaster 3550-D flutua sem esforço sobre os contornos do
gramado e é um dos mais ligeiros cortadores helicoidais do gênero
presentes no mercado. Também possui pneus adequados ao
gramado e tração superior pertencente a um sistema de tração nas
três rodas em série/paralelo.

Reelmaster 7000-D

PRODUTIVIDADE EXTREMA

O Reelmaster 7000-D foi concebido para oferecer produtividade
e desempenho resistentes diante das condições mais extremas.
Dentre as principais características estão a ventoinha de reversão
automática Smart Cool® e uma largura de corte produtiva de 307 cm,
assim como um potente motor a diesel e motores com cilindros de
torque elevado.
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CORTADORES HELICOIDAIS E
ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS

FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS E ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS
NOVO!

CT2240 – Triplo Compacto

TAMANHO COMPACTO

O cortador helicoidal CT2240 é ideal para áreas
cujo acesso é restrito e a manobrabilidade
limitada.
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LT3340 – Triplo de Serviço Pesado

DESEMPENHO ELEVADO

O cortador helicoidal LT3340 pode ser adaptado
para diversas situações, oferecendo desde
aparagem leve até corte de áreas densas e
cobertas de vegetação.

T4240 – Cortador de Serviço Pesado – 5 unidades de corte

SAÍDA ELEVADA

O T4240 é capaz de competir com tratores em
grandes áreas abertas, embora também possa
ser utilizado em espaços pequenos como uma
máquina de três ou cinco unidades. Disponível
com kit de conversão de cilindros.

Realizando tanto aparagem em
serviços municipais pesados quando
em gramados refinados, estes
cortadores oferecem a qualidade
e desempenho que você procura.
Escolha entre uma gama de modelos
e uma extensa seleção de unidades
de corte e acessórios para ajustar
seu equipamento conforme suas
necessidades individuais.

UNIDADE DE CORTE MK.3 OFERECE UM ACABAMENTO DE
PRIMEIRA CLASSE

• Ângulo de lâmina mais agressivo e pontos de contato ampliados com a
lâmina de corte
• Seu design promove um desgaste de cilindro mais uniforme e resistência
superior ao impacto
• Disponível em diâmetros de 200 mm e 250 mm com 4 a 9 lâminas
(apenas 10 lâminas em 200 mm)
• Adequado para diversas situações, englobando tanto aplicações em
gramado refinado quanto em vegetação presente em áreas públicas
densamente concentrada e coberta

FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS E ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS
NOVO!

CT2240

LT3340

T4240

Modelo

30654

30657

02750

30659

Motor

Kubota D1105
19,4 kW (26 hp)

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

Kubota V1505
35,5 kW (47,3 hp)

Kubota V1505
33 kW (44,2 hp)

Diesel

Diesel

Diesel

Combustível
Largura de corte

LT-F3000

02701

Requisitos do
trator

mín. 33,6 kW (45 hp) a
540 rpm PTO

mín. 52,2 kW (70 hp) a
540 rpm PTO

Diesel

Altura de corte

12–80 mm

12–80 mm

Produtividade

3,3 Ha/h

3,3 Ha/h

212 cm

212 cm

346 cm

212 cm

12–80 mm

12–80 mm

12–80 mm

20–75 mm

Velocidade de
locomoção

Avanço: 0–22 km/h;
ré: 11 km/h

Avanço: 0–25 km/h;
ré: 11 km/h

Avanço: 0–22,5 km/h;
ré: 11 km/h

Avanço: 0–25 km/h;
ré: 11 km/h

Produtividade

2,0 Ha/h

2,0 Ha/h

3,2 Ha/h

2,0 Ha/h

Tração

4 rodas

4 rodas

4 rodas

4 rodas

Sim

Sim

Sim

Sim

Cilindros

Cilindros de 200 mm
de diam.
4, 6, 8 ou 10 lâminas

Diâmetro 200 mm ou 250 mm
4, 6, 8 ou 10 lâminas

Cilindros de
corte

16 lâminas de roçadeiras
Cilindros de 200 mm de diam., 4, 6, 8 ou 10 lâminas Tempest™ de corte fino
por cabeçote

TM5490/7490 – 5 e 7 unidades de corte

CAPACIDADE ELEVADA

TM7490

02700

Altura de corte

Homologação TUV

TM5490
Modelo

CORTADORES PARA GRANDES ÁREAS

VERSATILIDADE
EM TRABALHOS
PESADOS

Os modelos TM5490/TM7490 foram concebidos para um corte com
segadeira de trator de alto volume. Um sistema hidráulico de alta
capacidade proporciona excelente desempenho tanto em superfícies
pesadas e úmidas quanto em terrenos de melhor qualidade para a
prática de jogos.

NOVO LT-F3000 – Roçadeira Tripla Comercial

INOVADOR E VERSÁTIL

Com a roçadeira tripla LT-F3000, é possível prolongar os intervalos entre
cortes, ao mesmo tempo em que mantém um acabamento superior.
O equipamento é adequado para a manutenção tanto de gramados
longos e ásperos quanto de curtos e refinados, possibilitando o trabalho
com uma variedade de aplicações com apenas uma máquina.
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PULVERIZADORES/
VEÍCULOS UTILITÁRIOS

FUNÇÕES DOS PULVERIZADORES/VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Multi Pro® WM

MONTAGEM DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Os pulverizadores Multi Pro WM possuem
um reservatório de aplicação de 757 litros que
se instala no veículo utilitário Workman® HD.
É possível realizar a conversão de transporte
para uma pulverização precisa e consistente
em até 30 minutos.
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Multi Pro 1750

APLICAÇÃO CONSISTENTE

Os pulverizadores Multi Pro 1750 são
dotados de uma bomba de diafragma de
deslocamento positivo acoplada diretamente
à velocidade do veículo, a fim de manter uma
taxa de aplicação constante em uma gama de
velocidades.

Multi Pro 5800-D

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO

Os pulverizadores Multi Pro 5800-D foram
concebidos para oferecer precisão, agitação
agressiva e tempos de resposta mais rápidos.
Os acessórios simplificam os processos de
mistura e pulverização, economizando custos
de mão de obra e químicos.

As tripulações dependem de seu
equipamento para continuar trabalhando
o dia todo, diariamente. A Toro® dispõe de
soluções confiáveis e eficientes necessárias
para uma ampla gama de tarefas de
manutenção em terrenos. Complemente a
sua frota com os pulverizadores Toro Multi
Pro® e os veículos utilitários Workman®,
maximizando o retorno de seu investimento.

DESIGN ROBUSTO DA LANÇA MULTI PRO®

Um estrutura de treliça triangular protege os bicos
pulverizadores de qualquer impacto direto e o
modelo de separação oferece defesa contra impactos
inesperados em árvores, bancos e outros obstáculos.

ESPECIFICAÇÕES DOS PULVERIZADORES/VEÍCULOS UTILITÁRIOS
MULTI PRO® WM

MULTI PRO® 1750

MULTI PRO® 5800-D

41240

41188

41593

Modelo
Tanque do
pulverizador
Lança

757 l

662 l

1136 l

564 cm, 3 seções

564 cm, 3 seções

564 cm, 3 seções

WORKMAN® MD

WORKMAN® MDX

WORKMAN® MDX-D

LINHA WORKMAN® HD

WORKMAN® GTX

WORKMAN® GTX

Modelo

07266TC

07235TC

07236TC

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

07040

07041

Motor

Yamaha® 357 cc
8,9 kW (12 hp)

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

Kubota® 599 cc
14,2 kW (19 hp)

24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW
(32,5, 24, 8, 28, 32,5, 24,8 hp)

Kohler® 429 cc

Transmissão por indução CA
sem escovas 48 V

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel ou gasolina

Gasolina

Elétrico

567 kg

750 kg

750 kg

1252 – 1364 kg

397 kg

633 kg

363 kg com engate para
serviço pesado

545 kg com engate para
serviço pesado

545 kg com engate para
serviço pesado

1587 kg com freio para
reboque

454 kg com engate para
serviço pesado

454 kg com engate para
serviço pesado

Combustível
Capacidade total
Capacidade de
reboque

Linha Workman® MD/MDX/MDX-D

PERCURSO SUAVE

Os veículos utilitários Workman MD/MDX/
MDX-D aumentam a produtividade e garantem
maior conforto ao operador com a tecnologia
Superior Ride Quality (SRQ™), proporcionando a
mais elevada capacidade de transporte de sua
categoria.

Workman série HD/HDX/HDX-D

CAPACIDADE ADICIONAL

Os veículos utilitários Workman HD/HDX/
HDX-D reúnem força, durabilidade, carga útil
excepcional e capacidade de reboque para
os seus trabalhos mais exigentes. Muitos
acessórios estão disponíveis para oferecer
maior versatilidade.

PULVERIZADORES/VEÍCULOS UTILITÁRIOS

FERRAMENTAS PARA
TODAS AS TAREFAS

Linha Workman® GTX-D

MAIS DE 300 OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
O Workman GTX é um veículo utilizado tanto
em campos quanto em gramados que oferece
maior potência, melhor direção e sistemas
exclusivos de suspensão e travagem. Com
múltiplas opções de assentos, camas e
acessórios, é o veículo utilitário mais versátil,
prático e confortável de sua categoria.
Disponível a gasolina ou elétrico.
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EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO
DE GRAMADOS E DETRITOS

FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE GRAMADOS

ProPass 200

VERSATILIDADE E PRECISÃO

A linha ProPass 200 de adubadores do tipo
difusor oferece versatilidade e aplicação precisa,
englobando de camadas leves ao preenchimento
de furos de intensa aeração. A suspensão nas
quatro rodas garante uma pegada ecológica
reduzida em gramados sensíveis. Estão
disponíveis versões para reboques e utilitários
montados em veículos.
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MH-400

MANUSEIO DE MATERIAIS DE GRANDE
CAPACIDADE

Os manipuladores de materiais MH-400 lidam
com uma grande variedade de tarefas, incluindo
a aplicação de cobertura vegetal, preenchimento
e muito mais. Instale o acessório duplo giratório
para ampla cobertura e dispersão, de relva
artificial a fertilizantes. Um receptor de engate
traseiro também permite rebocar outros
implementos em paralelo.

Topdresser 2500

DESEMPENHO CONSISTENTE PARA
TRABALHOS DIFÍCEIS

O Topdresser 2500 oferece o máximo de
desempenho e potência, com capacidade para
suportar 700 litros e uma velocidade de aplicação
de 13 km/h, capaz de desempenhar qualquer
tarefa de cobertura. A tração em todas as
rodas garante a uniformidade da aplicação em
gramados irreguladores.

CONTROLE A PARTIR DO ASSENTO DO
OPERADOR

O soprador de detritos Pro Force® inclui um
controle remoto sem fio que permite a partida e
parada do motor, ajuste do acelerador do motor para
cima e para baixo e giro 360 graus do bico, tudo a partir do
assento de um veículo utilitário.

A aplicação de cobertura e material é parte
integrante de qualquer programa de manutenção.
A Toro® é capaz de oferecer o robusto equipamento
que você precisa para obter controle e aplicação
precisa em todos os momentos, desde uma
cobertura suave até o manuseio de materiais
ultrapesados. Diante da necessidade de limpar
folhas, gramados ou outros detritos orgânicos,
também temos soluções para ajudar as tripulações
com a limpeza de áreas amplas mais rapidamente
do que os métodos tradicionais, economizando
tempo e custos com mão de obra.

OPERAÇÃO DE CONTROLE SEM FIO

O controlador sem fio (disponível para ProPass™ 200 e
MH400) permite ajustes em tempo real. Faça alterações
rápidas de configuração e armazene as definições para uso
futuro. Os modelos básicos possuem controle com fio.

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE GRAMADOS
Modelo
Capacidade da
tremonha

PROPASS 200

MH-400

44701/44751

44931/44954

540 l (Rasa); 710 l (Coroada)

3060 l

Controles

Padrão ou wireless eletrônico

Padrão ou wireless eletrônico

Carga útil

905 kg

5353 kg

APLICAÇÃO DE GRAMADO

RESULTADOS
PROFISSIONAIS
CONSISTENTES

TOPDRESSER 2500
Modelo

44507
Por arrasto, com sistema
hidráulico autônomo

Acionamento
Capacidade da tremonha

698 l

Largura de cobertura

152 cm

Velocidade de cobertura

13 km/h

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DETRITOS
PRO SWEEP®
Modelo

07068

Força
Largura de
varredura
Capacidade da
tremonha

PRO FORCE™
Modelo

44552

Trator 18,6 kW (25 hp) ou veículo
utilitário,* reboque requerido

Fonte de
alimentação

Motor 18,3 kW (24,6 hp),
necessário reboque

132 cm

Fluxo de ar

—

762 litros

Diâmetro da
ventoinha

36 cm

FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DETRITOS

Pro Sweep®

RÁPIDA COLETA DE DETRITOS

O rastreio de detritos Pro Sweep® permite ajustar a altura do
rolo conforme as condições do gramado. A exclusiva estrutura
de varredura flutuante gira na direção horizontal e vertical a
fim de recolher tufos em terrenos irregulares. Além disso, o
controle remoto sem fio possibilita o controle das funções de
rastreio e descarga com o toque de um botão.

Pro Force®

MÁXIMO FLUXO DE AR

O soprador de detritos do tipo turbina permite que um maior
volume de fluxo remova os detritos e finalize o trabalho mais
rapidamente. É ideal para soprar folhas, recortes de gramado,
tufos e outros detritos orgânicos externos à relva, bem como
superfícies rígidas semelhantes. Este soprador autônomo pode
ser rebocado ou instalado no leito de qualquer veículo utilitário.
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EQUIPAMENTOS PARA
CULTIVO DE GRAMADOS

FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA CULTIVO DE GRAMADOS

Processador ProCore®

RASTREIO E PROCESSAMENTO DE TUFOS

O processador ProCore rastreia, processa e dispersa tufos de aeração
em uma operação que busca retomar a condição do campo à prática de
esportes em menos tempo, causando menos estresse ao gramado. O
exclusivo engate OnePass também possibilita a conexão desta unidade
ao seu aerador de três pontos para arejar e processar tufos em uma
única passagem.
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Linha ProCore SR de aeradores com pinos profundos

AERAÇÃO COM PINOS PROFUNDOS

Os aeradores com pinos profundos da linha ProCore SR possuem
regulagem hidráulica de profundidade, permitindo ao operador alterar as
profundidades dos pinos sem sair do assento do trator, aumentando sua
produtividade. Estes modelos são suficientemente poderosos para uso
em solos mais compactados, contudo, apresentam uma pegada ecológica
reduzida em gramados.

Para manter o gramado saudável, é
necessário controlar a compactação e
assegurar que a devida quantidade de ar,
água e nutrientes está atingindo as raízes.
Englobando aeradores, processadores de
tufos e equipamentos de cobertura, a Toro®
dispõe de tudo que você precisa para um
programa de cultivo abrangente, garantindo
a saúde e o vigor do seu gramado.

OPERAÇÃO SUAVE

Os cabeçotes articulados de precisão
equilibrada ProCore® eliminam
ressaltos, oscilações e vibrações
desnecessárias nos aeradores
operacionais mais suaves do mercado.
(ProCore 648, 864 e 1298)

CULTIVO DE GRAMADOS

A MANUTENÇÃO DE UM
GRAMADO SAUDÁVEL
COMEÇA AQUI

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA CULTIVO DE GRAMADOS

Modelo
Força
Velocidade de
trabalho
Largura de aeração
Profundidade de
aeração

Modelo
Força
Velocidade de
trabalho
Largura de aeração
Profundidade de
aeração

PROCESSADOR
PROCORE

PC 648

PC 864

09749

09200

09715

09716

23,1 kW (31 hp)

Motor 17,2 kW (23 hp)

Trator 22,4 kW (30 hp)

Trator 33,6 kW (45 hp)

0–8 km/h

1,2–2,4 km/h

0–4,2 km/h

0–4,2 km/h

PC 1298

178 cm

122 cm

163 cm

249 cm

—

Até 102 mm

Até 127 mm

Até 127 mm

PC SR54/PC SR54-S

PC SR70/PC SR70-S

PC SR72

09931/09932

09933/09934

09935

Trator 13,4 kW (18 hp)

Trator 26,1 kW (35 hp)

Trator 33,6 kW (45 hp)

1,2–2,4 km/h

2,4–4 km/h

1,3–2,4 km/h

122 cm

185 cm

183 cm

Até 254 mm

Até 254 mm

Até 406 mm

Aerador ProCore® 648

AERADOR MANUAL EFICIENTE

O aerador manual ProCore 648 foi projetado com as rodas posicionadas
na frente do cabeçote de aeração, possibilitando que as passagens sejam
feitas sem a necessidade de passar por cima dos tufos ou gramado
recém-aerado. Esta possibilidade evita danos ao gramado e facilita a
limpeza. O rápido progresso e a alta velocidade de transporte também
aumentam a produtividade.

Aeradores ProCore 864/1298

LARGURA DE AERAÇÃO PRODUTIVA

Os aeradores próprios para grandes áreas ProCore 864 e 1298
maximizam a produtividade ao ofereceram uma operação suave e
grandes larguras de aeração. Os cabeçotes articulados independentes
do 1298 permitem acompanhar o contorno do gramado, garantindo
uniformidade na profundidade dos furos.
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SOLUÇÕES EM PEÇAS E
SERVIÇOS

SUPORTE E DISPONIBIL
5 MOTIVOS
PARA NÃO DEIXAR DE ADQUIRIR AS PEÇAS E SERVIÇOS ORIGINAIS DA TORO®
1. SERVIÇO AO CLIENTE E SUPORTE INCOMPARÁVEIS.

A Toro mantém uma extensa rede de parceiros pertencentes
a canais profissionais treinados em fábrica, com as habilidades
e treinamento necessários para manter o perfeito funcionamento
de seus equipamentos.

2. EXCELENTE DISPONIBILIDADE. A rede de peças da Toro

oferece acesso a um extenso inventário com um índice de 98% de
preenchimento de peças da indústria.

3. ENTREGA RÁPIDA. Nossos distribuidores locais envidam todos

os esforços para agilizar as encomendas de peças, auxiliando-o com
a recuperação de seu equipamento o mais rápido possível.
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4. PREÇOS COMPETITIVOS. As peças da Toro oferecem a qualidade
superior e confiabilidade conhecidas da marca por preços comparáveis
aos de provedores adequados.
5. TRANQUILIDADE. As peças de reposição da Toro são projetadas
para as especificações técnicas exatas de nossos equipamentos,
oferecendo desempenho máximo com menos tempo de inatividade.

LIDADE INCOMPARÁVEIS
ENCONTRE ESTES E OUTROS RECURSOS
NO SITE TORO.COM:
• Respostas às perguntas mais frequentes
• Localizador de revendedores
• Pesquisa de peças
• Registro de produtos
• Manuais do proprietário para download
• Manuais interativos de produtos
• Informações de segurança
• Ofertas especiais de financiamento
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QUANDO DIZEMOS "CONTEM CONOSCO", FALAMOS COM SERIEDADE
Cada produto que transporta a marca Toro® é respaldado por mais de 100 anos de história, inovação e
confiabilidade atemporal. Jamais interrompemos nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento para
oferecer aos nossos clientes os recursos mais recentes. É por isso que a Toro é uma das marcas mais
conhecidas e confiáveis do mercado. Também oferecemos suporte para nossos produtos com uma rede global
de distribuidores instruídos para fornecimento de peças e serviço de apoio. Pessoas reais. Suporte real.
Recursos inteligentes. Confiabilidade comprovada.

toro.com
Sede Internacional
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, E.U.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2018 The Toro Company.
Todos os direitos reservados.
200-8132 PT
Os produtos descritos neste material são somente para fins de demonstração. Os produtos efetivamente
comercializados podem variar em seu uso, aparência, implementos necessários e características de segurança.
A Toro reserva a si o direito de melhorar seus produtos e alterar as especificações, o design e os equipamentos
padrão, sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para informações detalhadas sobre todas as nossas
garantias, consulte seu distribuidor.

<X>

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

