ZITMAAIERS PARTICULIEREN
Zero-turn grasmaaiers

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

Smart Features FROM TORO

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 maaiervaring 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
Seizoen na seizoen kunt u op ons rekenen. We bieden
dan ook enkele van de beste garantieprogramma's in de
sector. Gun uzelf gemoedsrust met een motorgarantie
van 3 jaar voor particulier gebruik, of 300 uur voor
commercieel gebruik, in het gehele assortiment
Toro TimeCutter® en Titan® zero-turn maaiers.*

* Raadpleeg de gebruikershandleiding of uw lokale dealer voor volledige informatie aangaande de garantie.

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
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MAAI ALS EEN EXPERT MET

TORO® PREMIUM MOTOREN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE
FUNCTIES
Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET
slimme FUNCTIES VAN TORO®

DE JUISTE MOTOR
VOOR UW MAAIER.
Toro® professionele motoren zijn speciaal
gebouwd voor optimale prestaties door
de vermogencurve van de motor aan

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

te passen aan de behoeften van het Toro
maaidek dat ze aandrijven. Slim ontwerp
en kleine toleranties zorgen dat de
regelaar sneller reageert en indien nodig
AFLOPENDE BODEM

PRODUCTIEVER

LUCHTFILTER MET
TWEE ELEMENTEN

MYRIDE® OPHANGING

meer vermogen levert, waardoor u klaar
bent voor de zwaarste maaiklussen.

LANGS DE VENTILATIEOPENINGEN VAN DE MOTOR WORDT
VUIL UIT DE LUCHTFILTERBEHUIZING GEBLAZEN

Met zwaar uitgevoerde onderdelen
en innovatieve eigenschappen zijn de

Regelt de beweging van het
bestuurdersplatform en
zorgt voor een soepelere rit
dan een standaard geveerde
stoel. Met drie geveerde
Blue
schokdempers
en afstelbare
Smart Features
achterschokdempers die de rit
tot 40% soepeler maken!

motoren van Toro geknipt voor het werk
dat u te doen hebt.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

GEBRUIKSVRIENDELIJKER
GEMAKKELIJKE
BEDIENING

ZELFREINIGENDE
LUCHTFILTERBEHUIZING

Stuurhendels bedienen is
even intuïtief als met een
winkelkarretje rijden. Duw of
trek zoals op de afbeelding
om de machine in de
gewenste richting te sturen.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

RECHTSAF
VOORUIT

VEELZIJDIGER

Dit systeem heeft een luchtfilter met
twee elementen. De schuine bodem
houdt
Blue vuil uit de motor, waardoor
Smart Features
het filter extra lang meegaat en
de motor optimaal presteert.

LINKSAF
STOP

CARBURATEUR MET
DUBBELE KAMER

De carburateur met dubbele
kamer stuurt een mengsel van
lucht en brandstof naar elke
cilinder afzonderlijk voor maximaal
vermogen en prestaties.

OLIEAFTAPSLANG

Neem de slang gewoon uit de houder
om Blue
olie af te tappen en breng ze
Smart Features
terug aan in de houder als u klaar
bent: geen gereedschap nodig.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

ACHTERUIT

Maai in één vlotte beweging rond obstakels!
SMART SPEED®

Het Smart Speed
bedieningssysteem van Toro
geeft u de keuze uit drie
Blue
rijsnelheden:
trimmen, slepen
Smart Features
en maaien. Leren rijden
wordt kinderspel.

DRIEVOUDIGE ZUIGERRING
UIT DE AUTOSECTOR

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

GEWONE TRACTOR
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ZERO-TURN MAAIER

De drievoudige zuigerring
vermindert het olieverbruik van
de motor en gaslekkage voor
maximaal vermogen.

GIETIJZEREN
CILINDERVOERINGEN

Duurzame constructie voor langere
slijtvastheid en levensduur van
de motor.

KOPPEN MET 5 BOUTEN

Zwaar uitgevoerde cilinderkoppen
zijn beter afgedicht en daardoor
extra duurzaam.
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TIMECUTTER®
81 cm, 107 cm en 127 cm zero-turn maaiers

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

Tijdbesparend, extra comfortabel en handig

MINDER LANG MAAIEN
MEER TIJD OM TE GENIETEN
SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER
Pas uw maaisnelheid vrij aan zonder invloed op het
mestoerental dankzij Toro’s Smart Speed®-technologie.
Gebruik het Trim-bereik om nauwkeuriger te trimmen met
lageBlue
snelheid, het Sleep-bereik om werktuigen te slepen
Smart Features
met middelhoge snelheid, of het Maai-bereik om grote,
open terreinen te maaien met hoge snelheid.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN AL RIJDEND AFSTELLEN
Bescherm uw lichaam tegen het ruwste
terrein en vermijd lage maaisnelheden
met het MyRide ophangingssysteem*.
Met MyRide blijft u in controle en worden
Blue
schokken
van de bodem geabsorbeerd
Smart Features
door de maaier, niet door u.

Stel de maaihoogte in
zonder te stoppen met een
gebruiksvriendelijke hendel of
een optioneel hefpedaal.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

MEER TIJD VOOR U
Laat hoog gras uw zomerplannen
niet dwarsbomen. Toro’s TimeCutter

Bespaar tot 50% in uw maaitijd met zero-turn besturing.
Rij met verbluffende snelheid rond obstakels zonder dat dit ten
koste van de maaikwaliteit gaat. Met uiteenlopende maaibreedtes
zorgt Toro TimeCutter ervoor dat u sneller klaar bent met werken.

zitmaaier geeft u een prachtig gazon

GEWONE TRACTOR

ZERO-TURN MAAIER

én tot 50% meer tijd* om te genieten
van wat echt belangrijk is.

RIJ IN STIJL
Ga het zware werk aan in stijl en
maai vanuit een handgemaakte
stoel met perfect vormgegeven
vulling en ideale rugsteun.

BESCHERMD TEGEN DE WEERSELEMENTEN
Geen last van de weerselementen tijdens het
werk dankzij de spatborden. Anders dan bij
andere fabrikanten zitten deze standaard op alle
TimeCutters. De spatborden beschermen niet
alleen de motor tegen opgeworpen vuil,
ook u blijft schoon en droog.

ONDERHOUD
ZONDER GEDOE
Besteed minder tijd aan het
onderhoud van uw maaier:
olie en filter vervangt u
zonder gereedschap, en een
kap beschermt de riem.
Ontgrendel de drijfriemkap en
verwijder vuil eenvoudig om
roestvorming op het maaidek
en riemslijtage tegen te gaan.
Dankzij het zelfreinigende
luchtfilter blijft de motor
soepel en efficiënt lopen.

MAKKELIJK REINIGEN
Spuit opgehoopt gras,
aangekoekte aarde en
ander vuil weg onder
het maaidek langs de
wasaansluitingen die u
direct aansluit op
de tuinslang.

**
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*Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. Hoeveel tijd u precies bespaart, kan variëren.
**Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
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TITAN®
122 cm en 137 cm zero-turn maaiers

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

Professionele resultaten,
duurzaam en comfortabel

ONDERHOUD UW GRAS
ALS EEN PRO
PROFESSIONEEL DNA
Deze gazonmaaiers bestaan van top tot teen uit het
DNA van onze commerciële maaiers, waardoor u
beschikt over dezelfde technologie en duurzaamheid
waar professionals op vertrouwen om het werk
telkens van de eerste keer goed te doen.

GEDAAN MET HOBBELIGE
RITTEN
Bescherm uw lichaam tegen
het ruwste terrein en vermijd
lage maaisnelheden met het
MyRide ophangingssysteem*.
Met MyRide blijft u in controle en
worden schokken van de bodem
Blue
Smart Featuresdoor de maaier, niet
geabsorbeerd
door u. *Alleen beschikbaar op
bepaalde modellen.

ONDERHOUD ZONDER GEDOE
Besteed minder tijd aan het onderhoud
van uw maaier: olie en filter vervangt u
zonder gereedschap. Klap het luchtfilter
simpelweg open om het te vervangen; ook
de makkelijk uitneembare olieaftapbuis
maakt snel aftappen en vullen mogelijk.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

Het 50-grade, 10-gauge ultrasterke maaidek met versterkte voorrand met afgeronde
bumper is bestand tegen de zwaarste klappen.

HANDGEMAAKT COMFORT
SOEPEL MANOEUVREREN
Stuurt soepel en minder schokkerig
dan machines van andere fabrikanten
dankzij de schokdempers. U glijdt over
het gras met een volledig buisvormige
vooras en brede zwenkwielen vooraan.

Berijd uw maaier in stijl met een
handgemaakte stoel met hoge rugleuning
en armsteunen, en Toro’s gekende logo.
Vertrouw erop dat uw stoel de perfecte
vulling en rugsteun biedt.

BEWAAR UW GRIP OP
HET TERREIN

Blijf uw terrein meester met een machine die het zware werk

Bewaar uw grip en schop
vuil van uw schoenen met
een stampplatform uit
gegoten aluminium.

aankan. Met dezelfde technologie als onze commerciële
productlijn levert de Toro Titan professionele prestaties en
geeft hij u een prachtige tuin, nog vele jaren lang.

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

®

VERBETER
UW MAAI-ERVARING
De Toro maaiers productlijn verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring
door accessoires toe te voegen aan uw Toro zitmaaier.

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® HOOGWAARDIGE
BRANDSTOFADDITIEVEN

ARMLEUNINGEN

URENTELLER

BLADVANGERSET

Onderdeelnr. 132-6921 – TimeCutter® ZS, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2060 – TimeCutter ZS, 107 cm
Onderdeelnr. 140-2061 – TimeCutter MX, 127 cm

Onderdeelnr. 140-2058 – TimeCutter ZS, 107 cm

Onderdeelnr. 116-5461 – TimeCutter

Onderdeelnr. 139-7478 – TimeCutter
Onderdeelnr. 140-5121 – Titan®, 122 cm
Onderdeelnr. 140-5122 – Titan, 137 cm

ZONNESCHERM

HULPSET VOOR MAAIDEKLIFT

BESCHERMHOES

ROLBEUGELSET

Onderdeelnr. 79011 – TimeCutter, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2054 – TimeCutter, 107 & 127 cm
Onderdeelnr. 137-7011 – Titan, 122 & 137 cm

Onderdeelnr. 79010 – TimeCutter, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2059 – TimeCutter, 107 & 127 cm

Onderdeelnr. 490-7516 – TimeCutter
Onderdeelnr. 137-7012 – Titan

Onderdeelnr. 79485 – TimeCutter
Onderdeelnr. 139-2638 – Titan

SETS MET BEVESTIGING VOOR EMMER

TREEPLANK/HULPHANDGREEP

Onderdeelnr. 140-2066 – Titan
Onderdeelnr. 133-2533 – Toro emmer van 19 liter

Onderdeelnr. 140-2052

DUBBELE GRASVANGER
Onderdeelnr. 79390 – TimeCutter ZS, 81 cm
Onderdeelnr. 79410 – TimeCutter ZS, 107 cm
Onderdeelnr. 79411 – TimeCutter ZS, 107 cm, MyRide
Onderdeelnr. 79412 – TimeCutter, 127 cm, MyRide
Onderdeelnr. 79346 – Titan

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.

Om de prestaties van uw Toro-product
te optimaliseren, optimialiseren,
raden we aan om Toro-olie te gebruiken.
Deze is specifiek samengesteld voor
de beste resultaten.
ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

ONDERDEELNR.

131-6572

Toro onderhoudsset voor motoren met één cilinder
(TimeCutter® & Titan®)

ONDERHOUDSSETS

SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT

ORIGINELE TORO MESSEN

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 532 ml, reserveluchtfilter,
bougie en brandstofstabilisator.
ONDERDEELNR.

BESCHRIJVING

139-0650

Onderhoudsset, één cilinder (TimeCutter)

139-0649

Onderhoudsset, twee cilinders (TimeCutter)

139-0646

Onderhoudsset, twee cilinders (Titan)

BESCHRIJVING

CATEGORIE

80-4430-03

81 cm TimeCutter mes

81 cm TimeCutter

117-5376-03

107 cm TimeCutter messenset
(2 messen)

107 cm TimeCutter

115-5062-03

102 cm TimeCutter messenset
(3 messen)

127 cm TimeCutter

117-7278-03

122 cm Titan mes

122 cm Titan

115-4999-03

137 cm Titan mes

137 cm Titan

STOELHOES
Aanbrengen over uw Toro stoel om slijtage
door gebruik tegen te gaan.

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING
117-0096

Voor modellen zonder armsteunen

117-0097

Voor modellen met armsteunen

Neem voor
meer sets en
accessoires
contact op met
uw plaatselijke
dealer.

* In onderzoek waarbij grasopvang vergeleken werd met het maaisel terug in de grond brengen.
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* Alleen particulier gebruik – garanties voor professioneel gebruik kunnen afwijken.
Raadpleeg www.toro.com of de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
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ONZE DEALERS MAKEN HET

VERSCHIL
ECHTE MENSEN.
ECHTE ONDERSTEUNING.

Onze erkende servicedealers weten wat uw Toro® maaier nodig heeft om in
topvorm te blijven. Dankzij de originele Toro-onderdelen die zij gebruiken bij
het afstellen en repareren van uw maaier kunt u uw machine jarenlang met
een gerust hart gebruiken.

Hou rekening met de volgende basistips voor onderhoud:
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie die specifiek betrekking heeft op uw model

Controleer het mes en de montagebevestigingen van de motor
Zorg dat ze stevig vastzitten

Het luchtfilter regelmatig schoonmaken/vervangen
Laat het carter leeglopen en vul het met schone olie
Start de motor zodat de olie warm wordt (viertaktmodellen)

Veeg opgehoopt maaisel en vuil weg
Veeg maaisel en vuil weg van onder de riemkap en de drijfriem
(modellen met zelfaandrijving)

Smeer de achterste maaihoogtebeugels
(modellen met zelfaandrijving)

Het maaimes jaarlijks slijpen of vervangen
Ga voor meer tips naar www.youtube.com/ToroEurope

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.
*A
 lleen particulier gebruik – garanties voor professioneel gebruik kunnen afwijken.
Raadpleeg www.toro.com of de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

WIJ STAAN GARANT VOOR DE
PRESTATIES VAN ONZE MAAIERS
Seizoen na seizoen kunt u op ons rekenen. We bieden dan ook
enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. Gun uzelf
gemoedsrust met een motorgarantie van 3 jaar voor particulier
gebruik, of 300 uur voor commercieel gebruik,
in het gehele assortiment Toro TimeCutter®
en Titan® zero-turn maaiers.*
* Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de
volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

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.
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GAZONOPPER
VLAKTE

Tot 5000 m2

Tot 7000 m2

10.000 m2 +

10.000 m2 +

Professionele resultaten, duurzaam en comfortabel

Tijdbesparend, extra comfortabel en handig
MODEL

TIMECUTTER® ZS 3200S
74650 / 74682

TIMECUTTER ZS 4200S
74685

TIMECUTTER ZS 4200T
74687

GEBRUIKS
VRIENDELIJKE
FUNCTIES

Recycler, trekhaakset
Wasaansluiting

›› Smart Speed®,
makkelijke toegang,
interne opslag

MAAIBREEDTE

81 cm

TIMECUTTER MX 4275T
74690

TITAN® X4850
74874

TITAN XS4850
74887

TITAN X5450
74877

TITAN XS5450
74889

TIMECUTTER MX 5075T
74694

MODEL

›› Smart Speed,
Smart Speed, makkelijke
makkelijke toegang,
toegang, interne opslag
MyRIDE®

Smart Speed,
makkelijke toegang,
MyRIDE

GEBRUIKS
VRIENDELIJKE
FUNCTIES

›› 107 cm

107 cm

107 cm

›› 127 cm

MAAIBREEDTE

122 cm

122 cm

›› 137 cm

137 cm

MAAIDEKCONSTRUCTIE Geperst maaidek

Geperst maaidek

Geperst maaidek

›› Gelast maaidek

Gelast maaidek

MAAIDEKCONSTRUCTIE

Gelast maaidek

Gelast maaidek

Gelast maaidek

Gelast maaidek

MOTOR

Toro® 452 cc ééncilinder

Toro 452 cc ééncilinder

›› Toro 708 cc V Twin

Toro 708 cc V Twin

Toro 708 cc V Twin

MOTOR

Toro® 708 cc V Twin

Toro 708 cc V Twin

Toro 708 cc V Twin

Toro 708 cc V Twin

TRANSMISSIES

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

TRANSMISSIES

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

Dubbel hydrostatisch

MAAIHOOGTE

38-114 mm

38-114 mm

38-114 mm

38-114 mm

38-114 mm

MAAIHOOGTE

38-114 mm

38-114 mm

38-114 mm

38-114 mm

INHOUD VAN DE
GRASVANGER

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

INHOUD VAN DE
GRASVANGER

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

Optioneel, 227 l

GEWICHT

248 kg

232 kg

247 kg

267 kg

288 kg

GEWICHT

344 kg

360 kg

351 kg

373 kg

INHOUD
BRANDSTOFTANK

11,3 l

11,3 l

11,3 l

11,3 l

11,3 l

INHOUD
BRANDSTOFTANK

18,9 l

18,9 l

18,9 l

18,9 l

BANDENMAAT
VOOR
ACHTER

28 cm x 10 cm geribd
46 cm x 15 cm - 20 cm

28 cm x 10 cm glad
46 cm x 19 cm - 20 cm

28 cm x 10 cm glad
46 cm x 19 cm - 20 cm

28 cm x 10 cm glad
46 cm x 19 cm - 20 cm

28 cm x 15 cm glad
46 cm x 24 cm - 20 cm

BANDENMAAT
VOOR
ACHTER

33 cm x 16,5 cm glad
56 cm x 28 cm

33 cm x 16,5 cm glad
56 cm x 28 cm

33 cm x 16,5 cm glad
56 cm x 28 cm

33 cm x 16,5 cm glad
56 cm x 28 cm

GARANTIE
PARTICULIEREN*

3 jaar beperkt

3 jaar beperkt

3 jaar beperkt

3 jaar beperkt

3 jaar beperkt

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

GARANTIE
PROFESSIONALS*

30 dagen

30 dagen

30 dagen

30 dagen

30 dagen

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

3 jaar beperkt of 300 uur

GARANTIE
PARTICULIEREN*
GARANTIE
COMMERCIEEL
GEBRUIK*

ARMSTEUNEN

-

-

-

Standaard

Standaard

ARMSTEUNEN

ANTI-SCALPEERROLLEN

-

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

ANTISCALPEERROLLEN

TREKHAAKSET

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

RECYCLER

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

WASAANSLUITING

Standaard

Standaard

Standaard

-

-

HOOGTE STOELRUG

38 cm

SCHUIFINSTELLING
STOEL

›› MyRIDE

›› MyRIDE

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard, 3

Standaard, 3

Standaard, 3

Standaard, 3

TREKHAAKSET

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

RECYCLER

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

WASAANSLUITING

-

-

-

-

-

-

-

Optionele led-set

Optionele ledset

Optionele ledset

Optionele ledset

41 cm

41 cm

›› 46 cm

46 cm

RUGHOOGTE STOEL

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

-

-

-

-

-

STOEL MET
SCHUIFINSTELLING

Schuifhendel –
6 standen, 10 cm bereik

Schuifhendel –
6 standen, 10 cm bereik

Schuifhendel –
6 standen, 10 cm bereik

Schuifhendel –
6 standen, 10 cm bereik

URENTELLER

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

URENTELLER

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

TRILLINGSDEMPENDE
MAT

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

TRILLINGSDEMPENDE
MAT

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

SET MET DUBBELE
GRASVANGER

Optionele aangedreven
grasvanger

Optionele grasvanger
met aandrijving

Optionele grasvanger
met aandrijving

Optionele grasvanger
met aandrijving

Optionele grasvanger
met aandrijving

SET MET DUBBELE
GRASVANGER

Optionele aangedreven
grasvanger

Optionele grasvanger met
aandrijving

Optionele grasvanger met
aandrijving

Optionele grasvanger met
aandrijving

MAAIDEKLIFT

Handmatig heffen
standaard, met pedaal
optioneel

Handmatig heffen
standaard, met pedaal
optioneel

Handmatig heffen
standaard, met pedaal
optioneel

Handmatig heffen
standaard, met pedaal
optioneel

Handmatig heffen
standaard, met pedaal
standaard

HEFINRICHTING
MAAIDEK

Standaard met pedaal

Standaard met pedaal

Standaard met pedaal

Standaard met pedaal

DUBBELE KOPLAMPEN

KOPLAMPEN

– 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
©2020 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
20-502-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

