
GreensPro™ 1200
Cortador de Grama Giratório 
Conduzido pelo Operador

C a r a C t e r í s t i C a s

Manter seus Gramados 
Regulares Ficou Mais Fácil!
O novo cortador de grama rotativo Toro GreensPro 1200 é a ferramenta 

rotativa perfeita para áreas como campos de golfe, gramados de boliche, 

quadras de tênis e outros campos esportivos. Qualquer área de gramado fino, 

que requeira uma superfície regular de alto desempenho para jogo da melhor 

qualidade irá beneficiar da rolagem de precisão. Cuidadosamente projetado e 

fabricado, o GreensPro prestará serviço seguro e confiável pelos próximos anos.

Cortador de Grama Rotativo Conduzido 
pelo Operador

•	 Rolamentos	de	compensação	
independentes	para	melhor	
acompanhamento	do	contorno	e		
faixa	reduzida

•	 O	amplo	raio	de	giro	ajuda	a	minimizar	
a	fricção	e	danos	ao	gramado

•	 Os	pedais	fáceis	de	operar	controlam	a	
velocidade	da	operação	lado	a	lado

•	 A	conversão	do	modo	operacional	para	
o	modo	de	transporte	pode	ser	feita	por	
uma	pessoa	sem	ferramentas	

•	 Banco	facilmente	ajustável	não	afeta	
a	distribuição	de	peso	da	máquina,	
garantindo	a	rolagem	uniforme,	
independente	do	operador

•	 Como	com	todos	os	equipamentos	
Toro,	estão	disponíveis	peças	genuínas	
Toro	de	alta	qualidade

•	 Garantia:	Garantia	do	fabricante	
limitada	a	dois	anos



Produtos descritos neste folheto são somente para fins de demonstração. *Especificações e design sujeitos a alteração 
sem aviso prévio. O GreensPro 1200 é fabricado em Melbourne, Austrália e Spellbrook, Inglaterra. Ambas são Fábricas 
Certificadas com ISO 9001. Produtos reais oferecidos para venda podem variar.
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greensPro 1200

MOtOr Honda GX200 4,8 kW (6,5 cv) refrigerado a ar, OHV de 4 ciclos; governado mecanicamente.

COMBUstíVeL Gasolina sem chumbo

transMissãO Hydrogear BDR-317

aCiOnaMentO Corrente dupla para o rolamento de acionamento traseiro

rOLaGens reGULares 4 rolamentos bipartidos com 89 mm (3,5") de diâmetro. Cabeçotes de direção duplos sobrepostos.

rOLaMentO de aCiOnaMentO 
POr traçãO

Cilindro revestido com borracha vulcanizada com 165 mm (6,5") de diâmetro, 76 cm (30")  
de comprimento

LarGUra dO rOLaMentO 120 cm (47,2")

VeLOCidade nO sOLO Rolagem: 0-10 km/h (0-6 mph) em qualquer direção

COntrOLes Volante, pedais direcionais

aCOMPanhaMentO dO 
COntOrnO Sim

COMPaCtaçãO 0,26 Bar (3,75 PSI)

direçãO Volante (leve)

BanCO Encosto alto, ajustável

traiLer Integrado

PneUs sUsPensOs 16 x 6,50 - 8

PressãO dOs PneUs sUsPensOs 0,69 Bar (10 PSI)

dimensões gerais

LarGUra 122 cm (48")

COMPriMentO 136 cm (53,5")

aLtUra 107 cm (42")

PesO 240 kg (530 lbs.)

Garantia Garantia limitada a dois anos. Consulte o manual do operador para outros detalhes.

especificações do GreensPro™ 1200


