LOOPMAAIERS PARTICULIEREN

NIEUW!

INNOVATIE
De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve
kenmerken die toegespitst zijn
Blueop residentieel gebruik.
MEANS MORE FOR YOU WITH

Smart Features FROM TORO

Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijdt het
geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro.
Functies aangeduid met

wijzen op innovatieve,

slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw
maai-ervaring te verbeteren.

HET MERK WAAROP
PROFESSIONALS
VERTROUWEN
Van voetbalclubs Manchester United en
Real Madrid tot de St. Andrews Links
golfclub: professionals rekenen op Toro
om uitzonderlijke kwaliteit en resultaten
te leveren.

DUURZAAM ONTWORPEN
Wij staan garant voor de prestaties van onze grasmaaiers,
jaar na jaar. Daarom bieden we enkele van de beste
garantieprogramma's in de sector. In het kader van onze
volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier
gratis als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of
defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal
gebruik en onderhoud.

Ontdek de geschiedenis van Toro
op Youtube.com/TOROEUROPE

3

YEAR

5

FULL
COVERAGE
WARRANTY

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 op

Toro.com

MAAI ALS EEN EXPERT MET
GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES
Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET
slimme FUNCTIES VAN TORO®

Functies aangeduid in het blauw wijzen op innovatieve,
slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw
maai-ervaring te verbeteren.

NIEUW!

AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM
Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel
aan, zelfs op hellingen.

POWEREVERSE™
Het AutoMatic Drive System voelt wanneer
u aan de machine trekt en levert vermogen op
de voorwielen zodat u makkelijker achteruit
rijdt en manoeuvreert.

IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM
De duwboom kan gemakkelijk aangepast
worden aan de lengte van de gebruiker.

GEBRUIKSVRIENDELIJKER
AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM

NIEUW!

Het automatische aandrijfsysteem
detecteert uw loopsnelheid en
past zich soepel aan. Duw zacht
tegen
de handgreep om de maaier
Blue
Smart Features
precies met de gewenste snelheid
te laten rijden.

POWEREVERSE™

De handgreep van het automatische
aandrijfsysteem
levert vermogen aan
Blue
Smart Features
de voorwielen zodat u gemakkelijker
achteruit rijdt en manoeuvreert.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

MESREMKOPPELING
De koppeling stopt het maaimes, maar de
motor wel blijft lopen. Zo moet u minder
vaak opnieuw starten en bespaart u tijd
wanneer u de grasvanger leegstort. Het is
bovendien handig om over terrein zonder
gras te rijden.

OPSLAGSTAND DUWBOOM
Laat de hendel los om de
duwboom omhoog in de
vergrendelde stand op te slaan.
U kunt de grasvanger ophangen
op de duwboom. Hierdoor
bespaart u ruimte en kan de
grasvanger beter drogen.

TRACTIEHULPHANDGREEP
Helpt bij het behouden van een constante
snelheid op moeilijk oneffen terrein.

MESREMKOPPELING

De koppeling stopt het maaimes,
maar de motor wel blijft lopen.
Zo moet u minder vaak opnieuw
starten en bespaart u tijd wanneer u
Blue
de grasvanger
leegstort. Het is
Smart Features
bovendien handig om over terrein
zonder gras te rijden.

NIEUW!

ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt
Blue trillingen en is moeiteloos
Smart Features
instelbaar, wat de gebruiker ultiem
comfort en controle biedt.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

SMARTSTOW®
Stal uw maaier verticaal en verminder
de ingenomen oppervlakte met maar
liefst 70%*.

NIEUW!

ISO-FLEX™
HANDGREEP
Dempt trillingen en is moeiteloos
instelbaar, wat de gebruiker ultiem
comfort en controle biedt.

*Bespaarde ruimte in vergelijking met een Toro
loopmaaier van 55 cm die wordt opgeslagen met de
hendel in de standaard bedrijfsstand.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

ELEKTRISCHE START (ES)
Start de motor moeiteloos
met een contactsleuteltje.

VEELZIJDIGER
SMARTSTOW®

Bespaar
tot 70%^ ruimte door de
Blue
Smart Features
maaier rechtop te stallen, zonder
brandstof- of olielek.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

EENVOUDIG OP TE VOUWEN DUWBOMEN
De duwbomen kunnen worden opgevouwen
voor gemakkelijk vervoer en
compacte opslag.

RECYCLE-ON-DEMAND

Schakel
met de snelhendel in een
Blue
Smart Features
handomdraai van recyclen naar
grasvangen.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

RECYCLE-ON-DEMAND
Schakel met de snelhendel
in een handomdraai van
recyclen naar grasvangen.

WASAANSLUITING
Sluit een tuinslang aan
op de wasaansluiting om
maaisel eenvoudig van
onder het maaidek te
verwijderen. Dit voorkomt
grasophoping en
zorgt dat de prestaties
optimaal blijven.

^

in vergelijking met andere Toro® loopmaaiers van 55 cm

Getoond op de PoweReverse™ 55 cm Recycler®, zie pagina’s 12-13

4

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.
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ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

VIERWIELAANDRIJVING (AWD)

36 cm en 41 cm

55 cm Recycler® maaier

Compact en milieuvriendelijk

KRACHTIGE

Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk terrein

PRESTATIES

STERK EN LICHT
LICHT, STIL, KRACHTIG EN
GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

DE MOEILIJKSTE HELLINGEN
MET HET GROOTSTE GEMAK

De perfecte oplossing voor kleine tuinen: de elektrische
grasmaaiers van Toro® zijn er in uitvoeringen van
36 cm en 41 cm. Ze zijn lichter dan benzinemaaiers
en zijn uiterst wendbaar. Deze maaiers beschikken
over een stille, krachtige inductiemotor met een
lange levensduur. De uitvoering van 41 cm heeft
een aluminium skeletchassis dat tegelijk stevig
en licht is.

SNOEROPSLAG
Vergrendelt het snoer op zijn plaats
om te voorkomen dat het tijdens
gebruik losraakt.

ALUMINIUM SKELETCHASSIS
De stevige, schokbestendige
constructie in polymeer is zowel licht
als duurzaam.
(alleen 21141)

*

DUBBEL VARIABELE
TRANSMISSIE

De Toro Recycler® met vierwielaandrijving zorgt dat
u zonder grote inspanning heuvels, zachte natte
ondergrond en andere zware maaiomstandigheden
kunt overwinnen. Extra tractie maakt het
gemakkelijk om met minder inspanning te
manoeuvreren, terwijl het automatische
aandrijfsysteem en de tractiehulp ervoor
zorgen dat u met een comfortabele snelheid op
hellingen tot 15 graden kunt maaien.

Echt onafhankelijke variabele
transmissie, de garantie op soepel
voor- en achteruit sturen.

ROBUUSTE WIELEN

Bieden extra tractie in ruwe
maaiomstandigheden.

*

*
FULL

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES
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*
FULL

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

1-PUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

DRUKSTART

BOTSBESTENDIG ABS-MAAIDEK

VIERWIELAANDRIJVING

Snel en moeiteloos de maaihoogte wijzigen met een
veerbelaste hendel.

Start de maaier in een handomdraai,
terwijl de duwboom over de volledige
breedte maximale controle biedt.

Duurzaam en licht. Te gebruiken
als Recycler® of met achteruitworp
of grasvanger.

Maaien op heuvelachtig, moeilijk
terrein wordt kinderspel. De voor- en
achterwielen grijpen onafhankelijk
van elkaar aan, zodat ze altijd de juiste
tractie leveren.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

MAKKELIJK WISSELEN
RECYCLEN-OPVANGEN
Blue MEANS MORE FOR YOU WITH
Smart Features FROM TORO

Schakel met een hendel snel van recyclen
naar grasvangen.

AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP
MetBlue
de handgreep van de tractiehulp maait u met een
Smart Features
constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid
en past zich automatisch aan.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
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RECYCLER®
53 cm en 55 cm

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

Gemakkelijk te gebruiken, veelzijdig en productief

De Toro Recycler maaiers zijn leverbaar in modellen van 46 tot 55 cm. De onderstaande functies zijn slechts een greep uit
het aanbod.
Raadpleeg de specificaties achteraan deze brochure voor volledige informatie over de modellen.

UW TUIN
UW MANIER

AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM

RECYCLE-ON-DEMAND
SnelBlue
schakelen
Smart
Features tussen recyclen en
gras opvangen met een
gebruiksvriendelijke hendel.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Blue MEANS MORE FOR YOU WITH
Smart Features FROM TORO

Detecteert uw loopsnelheid en past zich
soepel aan, zelfs op hellingen.

MESREMKOPPELING
De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen,
Blue
maar
deFeatures
motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt
Smart
geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.
(alleen 20958)
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

HET

RECYCLER® VOORDEEL
TIJD BESPAARD
Besteed minder tijd aan het legen van graszakken

GEZOND VOOR UW GRAS
Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar
het snel de graswortels voedt voor gezond, welig gras.

MILIEUVRIENDELIJK
Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats,
dat betekent geen transportkosten.

KIES DE GEKNIPTE RECYCLER

Raadpleeg de specificaties achteraan deze brochure voor volledige informatie over de producten.

COMPACT

Modellen als: 29734

De slimme functies van het Toro Recycler assortiment maken maaien
gemakkelijk. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of
vierwielaandrijving. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®,
automatisch aandrijfsysteem, elektrische start, mesremkoppeling en

VEELZIJDIG

Modellen als: 20955

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

Maaibreedte 53 cm
Elektrische start

Automatisch
aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen
recyclen-opvangen

vierwielaandrijving. De uitworpkamer vooraan en Atomic meslift zijn
ontworpen om het maaisel te laten zweven en versnipperen het opnieuw

VOLLEDIG
UITGERUST

Modellen als: 20956
BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN
Maaibreedte 55 cm
In hoogte verstelbare
duwboom
Automatisch aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen
recyclen-opvangen
Wasaansluiting

tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.

*

*
FULL
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*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.
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SMARTSTOW®
55 cm Recycler® maaiers
Ruimtebesparend

OP MAAT

GEMAKKELIJK TE STALLEN, GEMAKKELIJK
TE ONDERHOUDEN
Met SmartStow® technologie kunt u uw maaier inklappen, vergrendelen en verticaal stallen in drie eenvoudige stappen.

GEMAAKT
VERGRENDELEN

INKLAPPEN

STALLEN

Beschikbaar op deze modellen:

20961

NEEMT TOT

Onze Recycler® met SmartStow® is een primeur in zijn klasse: een ruimtebesparende
benzinemaaier die bovendien de bewezen duurzaamheid, betrouwbaarheid en superieure
maaikwaliteit van Toro's Recycler maaisysteem biedt. Dankzij de innovatieve Mow 'n' Stow™
motortechnologie van Briggs & Stratton® kan de motor verticaal worden opgeslagen na elk
gebruik zonder benzine- of olielekken. Op die manier neemt uw gestalde maaier tot 70%+ minder

20965

70%

+

MINDER RUIMTE
IN UW GARAGE

*

ruimte in, en kunt u gemakkelijker reinigen onder het maaidek en het maaimes controleren.

*
FULL
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Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

+
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PoweReverse™

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

55 cm Recycler® maaiers
Wendbaar rond obstakels

KRACHTIG IN

BEIDE RICHTINGEN

NIEUW!

RECYCLE-ON-DEMAND

ISO-FLEX™ HANDGREEP

SnelBlue
schakelen tussen recyclen en
Smart Features
gras opvangen met een
gebruiksvriendelijke hendel.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Dempt
Blue trillingen en is moeiteloos
Smart Features
instelbaar voor comfort en controle.
(alleen 20965)
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

NIEUW!

POWEREVERSE™
Het Blue
automatische aandrijfsysteem voelt wanneer u aan de
Smart Features
machine trekt en levert vermogen op de voorwielen zodat u
makkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

MAAK MAAIEN
GEMAKKELIJKER MET

AANDRIJVING IN TWEE RICHTINGEN.

Elke tuin heeft wel zo’n plekje. Een plek die u bij elke
maaibeurt kopzorgen geeft. De speeltuin, de hoekpaal
van het hek of een heuvel. Bent u de grillen van uw
tuin zat? Neem het heft in handen met Toro’s NIEUWE
gemakkelijke manier om te maaien: met aandrijving in
twee richtingen.

12

VERKRIJGBAAR MET SMARTSTOW®
Stal uw maaier verticaal en verminder de ingenomen oppervlakte met
maar liefst 70%.
(alleen 20965)

Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

+

*

*
FULL
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TIMEMASTER™

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

76 cm Recycler® maaiers
Tijdbesparend en betrouwbaar

MAAI
TOT

40%

SNELLER

+

AUTOMATISCHE AANDRIJVING
MET TRACTIEHULP
Met de hendel voor tractiehulp blijft
Blue
uw maaisnelheid
gelijkmatig en het
Smart Features
systeem detecteert uw loopsnelheid en
past zich soepel aan.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

OPSLAGSTAND DUWBOOM
Blue duwboom verticaal om de machine
Zet de
Smart Features
eenvoudig en compact te stallen, of om de
machine aan te passen aan uw lengte.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel
meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de
grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van
voedingsstoffen en vocht.

TRACTIEHULP

Helpt bij het behouden van een constante
snelheid op moeilijk oneffen terrein.

MESREMKOPPELING

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen
terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het
rijden over terrein zonder gras.

2-PUNTSAFSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE
Stel de maaihoogte af met slechts twee hendels.

De Toro® TimeMaster™ doet meer werk in veel minder tijd.
Daarom is hij de ideale keuze voor particulieren met een grote tuin.
Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar,
waardoor u gemakkelijk rond bomen en struiken rijdt. Het Dual-Force™messen korte metten met grote grasterreinen; ongeacht of u het maaisel
opvangt of recycleert, op de maaikwaliteit kunt u vertrouwen.

40%

BESPAAR
TOT
TIJD BIJ HET MAAIEN

+

maaisysteem met dubbel maaimes maakt samen met Toro Atomic-

3

*

YEAR

FULL
COVERAGE
WARRANTY
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*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
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SUPER RECYCLER

SUPER BAGGER

48 cm en 53 cm

53 cm

Professionele resultaten, superieure afwerking

Krachtige grasopvang en betrouwbaar

VOOR EEN
PROFESSIONELE
AFWERKING

PRACHTIGE TUINEN
BEGINNEN HIER
GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

SUPERIEUR GRASVANGEN

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste
recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes,
maaidek en grasvangsysteem leveren samen uitstekende
recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en welig
gazon. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium
plus de strategisch geplaatste uitstoters, zorgt voor de
beste maaikwaliteit en recyclingprestaties; zo boekt u een
uitstekend resultaat in minder tijd. Ze zijn uiterst
duurzaam ontworpen en met 5 jaar garantie kunt u op
beide oren slapen.

De robuuste gietaluminium maaidekken van Toro's
Super Bagger-maaimachines hebben een grotere
opening aan de achteruitworp, waardoor er meer
gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een
innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap
meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en
eenvoudiger kan worden geleegd.

OPSLAGSTAND DUWBOOM
Klaar met maaien? Trek aan de
blauwe hendels om de handgrepen
omhoog te klappen en de maaier
compact te stallen.

DUURZAAM ALUMINIUM
MAAIDEK

*

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

Blue MEANS MORE FOR YOU WITH
Smart Features FROM TORO
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DUURZAAM ALUMINIUM
MAAIDEK

Het gietaluminium maaidek is licht
en roestbestendig. Uitstekende
maaikwaliteit dankzij het
precisiegietwerk.

5

*

*

*

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

CENTRALE MAAIHOOGTEAFSTELLING

RECYCLE-ON-DEMAND

Voelt de loopsnelheid van uw keuze
en past de snelheid van de maaier
hieraan soepel aan.

Het gietaluminium maaidek is
licht, roestbestendig, en geeft een
uitstekende maaikwaliteit dankzij
het precisiegietwerk.

5

Snel schakelen tussen recyclen en gras opvangen met een
gebruiksvriendelijke hendel.

AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM

In een handomdraai de gewenste
maaihoogte instellen.

AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM
Blue MEANS MORE FOR YOU WITH
Smart Features FROM TORO

De maaier detecteert uw loopsnelheid
en past zich soepel aan.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

OPSLAGSTAND DUWBOOM
Klaar met maaien? Trek aan de
Blue hendels om de handgrepen
blauwe
Smart Features
omhoog te klappen en de maaier
compact te stallen.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

MAAIMESVERSNELLER
Speciaal ontworpen voor een sterkere
luchtstroom, waardoor het gras beter
wordt opgevangen.

MESREMKOPPELING
Blue
Stopt
hetFeatures
maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de
Smart
grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein
zonder gras.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

17

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN
Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld.
Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw
Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.

TORO® OLIE EN HOOGWAARDIGE
BRANDSTOFADDITIEVEN

ONDERHOUDSSETS
Voer elk seizoen een onderhoud uit met
de Toro onderhoudssets om optimale
prestaties te waarborgen (o.a. de luchtfilter
en de bougie vervangen en de olie
verversen). De sets bevatten: flesje olie
van 0,53 liter, reserveluchtfilter, bougie en
brandstofstabilisator.
ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

20234

Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor

20239

Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)

20240

Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)

Om de prestaties van uw Toro product te
optimaliseren, adviseren we om Toro olie te
gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor
de beste resultaten.

ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

38916

Toro® standaard SAE olie (flesje van 0,53 liter)

38903

Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)

117-0066

Toro volsynthetische olie 10W30/SAE30 (fles van 1 liter)

131-6572

Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 0,35 liter)

De productlijn Toro® maaiers verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te

ORIGINELE TORO-MESSEN

VERVANGGRASZAKKEN

Hou uw maaimes scherp voor de beste
maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor
elke maaiklus en alle gazonomstandigheden.
Gebruik scherpe, originele maaimessen van Toro
voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris
ogende tuin – bij elke maaibeurt.

Vervang uw versleten of beschadigde graszak
om te zorgen dat uw Toro loopmaaier een
prachtig maairesultaat blijft leveren.

ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

CATEGORIE

ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

CATEGORIE

111-4025

Vervanggraszak

41 cm Recycler®

108-3759-03

Mes voor grasopvang

53 cm Super Recycler®

134-0149

Vervanggraszak

46 cm Recycler

108-3762-03

Recyclingmes

53 cm Super Recycler

117-9365

Vervanggraszak

48 cm Super Recycler

131-4547-03

Atomic® maaimes

55 cm Recycler® (voor-, achter- en
vierwielaandrijving)

110-7255

Vervanggraszak

48 cm Recycler

108-0954-03

Atomic-mes

53 cm Recycler

117-4191

Vervanggraszak

53 cm Super Bagger

120-9500-03

Atomic medium-lift mes

76 cm TimeMaster®

130-6744

Vervanggraszak

53 cm Recycler

20120P

Messet
(bevat 2 medium-lift messen)

76 cm TimeMaster

114-2664

Vervanggraszak

53 cm Super Recycler en
vierwielaandrijving

116-6358-03

Afzonderlijk Atomic hi-lift mes

76 cm TimeMaster

115-4673

Vervanggraszak

55 cm Recycler met
achterwielaandrijving

20122P

Set met Atomic mes
(bevat 2 hi-lift messen)

76 cm TimeMaster

59305

Vervanggraszak

55 cm Recycler met
voorwielaandrijving

121-5770

Vervanggraszak

76 cm TimeMaster™

111-0045-03

Alleen grasvangframe

41 cm Recycler

134-0138

Alleen grasvangframe

46 cm Recycler

114-5374

Alleen grasvangframe

48 cm Recycler

117-9363-03

Alleen grasvangframe

48 cm Super Recycler

131-9697-03

Alleen grasvangframe

53 cm Recycler

112-8750-03

Alleen grasvangframe

53 cm Super Bagger

132-4529-03

Alleen grasvangframe

53 cm Super Recycler

114-2679-03

Alleen grasvangframe

55 cm Recycler met
achterwielaandrijving

132-4483-03

Alleen grasvangframe

55 cm Recycler met
vierwielaandrijving

121-5766-03

Alleen grasvangframe

76 cm TimeMaster

TORO MULTIFUNCTIONELE
OPVANGZAK IN GAAS
Gebruik de multifunctionele gaaszakken
van Toro om spullen op te bergen of afval te
verzamelen. Handig met lussen te bevestigen
achter de grasmaaier.
ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

490-7318

Kleine zak voor Toro® loopmaaiers

490-7322

Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)

490-7325

Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)

VERBETER UW
MAAI-ERVARING
voegen aan uw Toro loopmaaier.

STREPENSETS

BESCHERMHOES

Gemakkelijk te monteren en te gebruiken
met of zonder grasvanger. Alles is mogelijk:
van eenvoudige strepen tot een
oogverblindend kunstwerk.

Bescherm uw investering met een waterdichte,
slijtvaste en scheurbestendige hoes.

ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

490-7461

Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm (hoes met Toro logo)

20601

Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 50-55 cm

490-7462

Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm (hoes met Toro logo)

20602

Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm

490-2012

Voor Toro SmartStow® in opslagstand (hoes met Toro logo)

137-5030

Voor 107 cm TimeCutter

119-3380

Voor 122 cm TimeCutter HD

120-7905

Voor 127 cm TimeCutter

117-5319

Voor 137 cm TimeCutter HD

TRACTIEHULPHANDGREEP
Dankzij het automatische aandrijfsysteem van
uw maaier kunt u de snelheid bepalen met
uw handen. Knijp de tractiestang van de vaste
hulphandgreep in om de snelheid van de maaier
te wijzigen, zonder zelf trager of sneller te gaan
lopen. Handig in scherpe bochten en bij het
maaien op hellingen.
ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

108-8120

Super Recycler & Recycler® maaiers met automatisch aandrijfsysteem
(klembevestiging)

STARTGARANTIE
De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste drie of vijf
jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken.
Zoniet repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten
voor onderdelen en arbeid.
+ Varieert per model, zie de pagina voor het betreffende model
voor meer details.
FULL
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GAZONOPPER
VLAKTE

GAZONOPPER
VLAKTE

KLEIN (tot 200 m2)
Compact en milieuvriendelijk

MODEL

ELEKTRISCH
21136

Wendbaar en gebruiksvriendelijk

ELEKTRISCH
21141

RECYCLER®
21132

RECYCLER
20942

RECYCLER
20943 / 20945

MODEL

MIDDELGROOT (tot 500 m2)
Professionele resultaten, superieure afwerking

Gebruiksvriendelijk

SUPER RECYCLER®
20836 / 21681

SUPER RECYCLER
20838

SUPER RECYCLER
20837 / 21680

RECYCLER®
29732

In hoogte verstelbare
duwboom, Opslagstand
duwboom, Recycle on
Demand, Wasaansluiting

In hoogte verstelbare
duwboom, Opslagstand
duwboom, Recycle on
Demand, Wasaansluiting

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

–

–

–

›› Wasaansluiting

›› Wasaansluiting

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

In hoogte verstelbare
duwboom, Opslagstand
duwboom, Recycle on
Demand, Wasaansluiting

MAAIBREEDTE

36 cm

›› 41 cm

41 cm

›› 46 cm

46 cm

MAAIBREEDTE

48 cm

48 cm

MOTOR/
ELEKTROMOTOR

1400 watt

›› 1500 watt

Briggs & Stratton 575-serie
Quantum 140 cc

Toro OHV
159 cc

Briggs & Stratton
140 cc

MOTOR/
ELEKTROMOTOR

Toro® OHV
159 cc

›› Vaste snelheid,
achterwielaandrijving

Vaste snelheid, achterwielaandrijving,
Vaste snelheid, achterwielaandrijving
grote wielen

Professionele resultaten,
superieure afwerking

RECYCLER
29734

SUPER RECYCLER
20792 / 21690

SUPER RECYCLER
20797 / 21691

In hoogte verstelbare
In hoogte verstelbare
duwboom, Opslagstand duwboom, Opslagstand
duwboom, Wasaansluiting duwboom, Wasaansluiting

-

-

48 cm

›› 53 cm

53 cm

›› 53 cm

53 cm

Toro OHV
159 cc ES

Honda® GCV
OHC 160 cc

Briggs & Stratton®
675-serie EXI 163 cc

Briggs & Stratton®
675-serie EXI 163 cc

Briggs & Stratton®
675-serie EXI 163 cc

Briggs & Stratton
675-serie EXI 163 cc

AANDRIJVING

Automatisch
aandrijfsysteem
met tractiehulp,
Achterwielaandrijving

Automatisch
aandrijfsysteem
met tractiehulp,
Achterwielaandrijving

Automatisch
aandrijfsysteem
met tractiehulp,
Achterwielaandrijving

Variabele snelheid,
achterwielaandrijving

Variabele snelheid,
achterwielaandrijving

Automatisch
aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

Automatisch
aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

AANDRIJVING

Duwmodel

Duwmodel

STARTINRICHTING

Elektrisch

Elektrisch

Handstart,
Starterkoord

Handstart,
Starterkoord

Handstart,
Starterkoord

STARTINRICHTING

Starterkoord, Zone start

›› Starterkoord/
elektrische start,
Zone start

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, Zone start

›› Elektrisch/starterkoord, Starterkoord, Zone start

MAAIHOOGTE

1-punts, 13-60 mm

›› 1-punts, 13-65 mm

1-punts, 13-65 mm

1-punts, 25-70 mm

1-punts, 25-70 mm

MAAIHOOGTE

1-punts, 25-102 mm

1-punts, 25-102 mm

1-punts, 25-102 mm

2-punts, 32-95 mm

2-punts, 32-95 mm

4-punts, 32-108 mm

4-punts, 32-108 mm

MAAIDEKTYPE

Polymeer

›› Aluminium/polymeer

Aluminium/polymeer

Staal

Staal

MAAIDEKTYPE

›› Aluminium

Aluminium

Aluminium

Staal

Staal

Aluminium

Aluminium

GEWICHT

21 kg

28 kg

32 kg

29 kg

35 kg

GEWICHT

37 kg

37 kg

36 kg

30 kg

34 kg

38 kg

41 kg

INHOUD VAN DE
GRASVANGER

38 l

›› 55 l

55 l

55 l

55 l

INHOUD VAN DE
GRASVANGER

›› 60 l

60 l

60 l

›› 70 l

70 l

65 l

65 l

INHOUD
BRANDSTOFTANK

-

-

1,0 l

1,0 l

1,0 l

INHOUD
BRANDSTOFTANK

1,1 l

1,1 l

1,1 l

0,95 l

0,95 l

0,9 liter

0,9 liter

AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)

Zone start

›› Starterkoord/
elektrische start,
Zone start

AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)

INGEKLAPT

735 x 396 x 380

845 x 445 x 445

845 x 445 x 445

1230 x 530 x 560

1230 x 530 x 560

BEDRIJFSSTAND

1360 x 450 x 1040

1380 x 480 x 1060

1370 x 475 x 1050

1480 x 530 x 1050

1480 x 545 x 1480

GARANTIE
PARTICULIEREN*

2 jaar volledige garantie*

2 jaar volledige garantie*

2 jaar beperkte garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar beperkte garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar beperkte garantie*
2 jaar startgarantie*

GARANTIE
PARTICULIEREN*

5 jaar beperkte garantie* 5 jaar beperkte garantie* 5 jaar beperkte garantie*
5 jaar beperkte garantie* 5 jaar beperkte garantie*
2 jaar volledige garantie* 2 jaar volledige garantie*
5 jaar startgarantie*
5 jaar startgarantie*
5 jaar startgarantie*
5 jaar startgarantie*
5 jaar startgarantie*

GARANTIE
COMMERCIEEL
GEBRUIK*

–

–

90 dagen

30 dagen

30 dagen

GARANTIE
COMMERCIEEL
GEBRUIK*

90 dagen

INGEKLAPT

965 x 597 x 432

965 x 597 x 432

965 x 597 x 432

965 x 581 x 432

965 x 581 x 432

1321 x 581 x 406

1321 x 581 x 406

BEDRIJFSSTAND

1520 x 530 x 1090

1520 x 530 x 1090

1520 x 530 x 1090

1400 x 560 x 1020

1400 x 560 x 1020

1650 x 560 x 1040

1650 x 560 x 1040

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

MESVERSNELLER

-

-

-

-

-

MESVERSNELLER

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

›› Standaard

Standaard

KICKERS

-

-

-

-

-

KICKERS

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

›› Standaard

Standaard

WIELLAGERS

-

-

Alleen voorzijde

›› Standaard

Standaard

WIELLAGERS

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

-

-

DUBBELE MESSEN

-

-

-

-

-

DUBBELE MESSEN

-

-

-

-

-

-

-

TRACTIEHULP

-

-

-

-

-

TRACTIEHULP

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

-

-

2-IN-1
(GRASVANGEN,
RECYCLEN)

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

-

-

-

-

-

›› Standaard

Standaard

›› Standaard

Standaard

2-IN-1
(GRASVANGEN,
RECYCLEN)
3-IN-1
(GRASVANGEN,
RECYCLEN, ZIJUITWORP)

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

-

-

-

›› Standaard
(ACHTERUITWORP)

Standaard
(ACHTERUITWORP)

3-IN-1
(GRASVANGEN,
RECYCLEN, ZIJUITWORP)

– Niet beschikbaar | ›› Verbeterde eigenschap
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
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GAZONOPPER
VLAKTE

MIDDELGROOT (tot 500 m2) vervolg

GROOT (tot 1000 m2)

Krachtige grasopvang en betrouwbaar

Veelzijdig en productief

SUPER BAGGER
20899

RECYCLER
20955

In hoogte verstelbare duwboom, ›› Mesremkoppeling, In
Opslagstand duwboom
hoogte verstelbare duwboom,
Opslagstand duwboom

›› In hoogte verstelbare

MAAIBREEDTE

53 cm

MOTOR/
ELEKTROMOTOR

AANDRIJVING

GAZONOPPER
VLAKTE

GROOT (tot 1000 m2) vervolg

EXTRA GROOT
(groter dan 1000 m2)

Wendbaar rond obstakels

Tijdbesparend en betrouwbaar

POWEREVERSE™
20964

POWEREVERSE
20965 / 21768

TIMEMASTER™
20976

TIMEMASTER
20978

›› PoweReverse, In hoogte

›› PoweReverse, Iso-Flex™

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

verstelbare duwboom,
Wasaansluiting, Recycle on
Demand

Mesremkoppeling, In hoogte
verstelbare duwboom,
Opslagstand duwbooom,
Wasaansluiting

Mesremkoppeling, In hoogte
verstelbare duwboom,
Opslagstand duwbooom,
Wasaansluiting

Ruimtebesparend

Gemakkelijk te
gebruiken op moeilijk
terrein

RECYCLER
20956

SMARTSTOW
20961

VIERWIELAANDRIJVING
20960 / 21766

duwboom, Recycle on Demand,
Wasaansluiting

In hoogte verstelbare
duwboom, Recycle on Demand,
Wasaansluiting

›› SmartStow, Recycle-ondemand, wasaansluiting

Recycle-on-demand,
wasaansluiting,

53 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

MAAIBREEDTE

55 cm

55 cm

›› 76 cm

76 cm

Honda® GCV
OHC 160 cc

Honda GCV
OHC 160 cc

Briggs & Stratton 675-serie
EXI 163 cc

Briggs & Stratton 675-serie
EXI 163 cc

Briggs & Stratton® 675-serie
EXI 163 cc

Briggs & Stratton® 675-serie
EXI 163 cc

MOTOR/
ELEKTROMOTOR

Briggs & Stratton® 675-serie
EXI 163 cc

Briggs & Stratton® 675-serie
EXI 163 cc

Briggs & Stratton 1000-serie
Quantum 223 cc

Briggs & Stratton 1000-serie
Quantum 223 cc

Automatisch aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

Automatisch aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

›› Automatisch aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

Automatisch aandrijfsysteem,
Achterwielaandrijving

Automatisch aandrijfsysteem
›› Automatisch aandrijfsysteem ››
met PoweReverse™, Grote
wielen

Automatisch aandrijfsysteem
met tractiehulp,
Achterwielaandrijving

Automatisch
aandrijfsysteem
met tractiehulp,
Achterwielaandrijving

STARTINRICHTING

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, Zone start

›› Elektrisch/starterkoord,

MAAIHOOGTE

4-punts, 30-108 mm

4-punts, 30-108 mm

MAAIDEKTYPE

Aluminium

GEWICHT

36 kg

MODEL

BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN

SUPER BAGGER
20897

›› Automatisch aandrijfsysteem, ›› Automatisch aandrijfsysteem

MODEL

handgreep, SmartStow, In
hoogte verstelbare duwboom,
Wasaansluiting, Recycle on
Demand

Achterwielaandrijving, Grote
wielen. Optionele tractiehulp

met tractiehulp,
Vierwielaandrijving

AANDRIJVING

Zone start

Starterkoord,
Zone start

Starterkoord, Zone start

STARTINRICHTING

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, Zone start

Starterkoord, Zone start

›› Starterkoord/elektrische start,

4-punts, 25-102 mm

4-punts, 25-102 mm

4-punts, 25-102 mm

4-punts, 25-102 mm

MAAIHOOGTE

4-punts, 25-102 mm

4-punts, 25-102 mm

2-punts, 32-108 mm

2-punts, 32-108 mm

Aluminium

Staal

Staal

Staal

Staal

MAAIDEKTYPE

Staal

Staal

Staal

Staal

40 kg

36 kg

40 kg

35 kg

35 kg

GEWICHT

35 kg

38 kg

62 kg

65 kg

74 liter

74 liter

›› 88 l

88 l

0,9 liter

0,9 liter

›› 1,1 l

1,1 l

INHOUD VAN DE
GRASVANGER

65 l

65 l

74 liter

74 liter

74 liter

74 liter

INHOUD
BRANDSTOFTANK

›› 1,1 l

1,1 l

0,9 liter

0,9 liter

0,9 liter

0,9 liter

INHOUD VAN DE
GRASVANGER
INHOUD
BRANDSTOFTANK

AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)

met PoweReverse™

Zone start

AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)

INGEKLAPT

965 x 514 x 432

965 x 581 x 432

1029 x 597 x 406

1029 x 597 x 406

1029 x 597 x 406

1029 x 597 x 406

INGEKLAPT

1030 x 597 x 406

1030 x 597 x 406

1041 x 813 x 533

1041 x 813 x 533

BEDRIJFSSTAND

1590 x 560 x 1100

1590 x 585 x 1080

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

BEDRIJFSSTAND

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

1630 x 810 x 1120

1630 x 810 x 1120

GARANTIE
PARTICULIEREN*

5 jaar beperkte garantie*
5 jaar startgarantie*

5 jaar beperkte garantie*
5 jaar startgarantie*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

GARANTIE
PARTICULIEREN*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

2 jaar volledige garantie*
2 jaar startgarantie*

3 jaar volledige garantie*
3 jaar startgarantie*

3 jaar volledige garantie*
3 jaar startgarantie*

GARANTIE
COMMERCIEEL
GEBRUIK*

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

GARANTIE
COMMERCIEEL
GEBRUIK*

90 dagen

90 dagen

90 dagen

90 dagen

Standaard

-

›› Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

KICKERS

-

-

Eén

Eén

Eén

Eén

WIELLAGERS

-

-

-

-

-

-

DUBBELE MESSEN

-

-

-

-

-

-

TRACTIEHULP

-

-

›› Optie

Optie

Optie

›› Standaard

-

-

-

-

-

-

MESVERSNELLER

2-IN-1

(GRASVANGEN,
RECYCLEN)

Standaard

Standaard

-

-

Eén

Eén

-

-

WIELLAGERS

-

-

›› Standaard

Standaard

DUBBELE MESSEN

-

-

›› Standaard

Standaard

Optie

Optie

Standaard

Standaard

-

-

-

-

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

KICKERS

TRACTIEHULP
2-IN-1

3-IN-1

(GRASVANGEN,
RECYCLEN,
ZIJUITWORP)

MESVERSNELLER

(GRASVANGEN,
RECYCLEN)
3-IN-1

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

(GRASVANGEN,
RECYCLEN,
ZIJUITWORP)

– Niet beschikbaar | ›› Verbeterde eigenschap
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
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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.
Het merk waarop professionals vertrouwen.

toro.com
Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2019 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
19-502-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.

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

