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experts in 
gazononderhoud

st. andrews, schotland tennisbanen van Wimbledon, Londen

dankzij ruim 90 jaar ervaring is The Toro Company de meest 
betrouwbare leverancier van materiaal voor gazonbeheer ter wereld.

ons streven naar het bieden van innovatieve producten 
en systemen van hoge kwaliteit is bekend op golfbanen, 
in parken, gemeenteterreinen, sportvelden en particuliere 
gazons over de hele wereld. 

Van de baseballvelden in de Verenigde staten (het thuisland 
van toro) tot de velden van st. andrews en Wimbledon: 
de maaimachines van toro worden gebruikt voor het 

onderhoud van enkele van de meest prestigieuze terreinen 
met gras.

met dezelfde passie en ervaring hebben we ook 
kwaliteitsproducten voor particulier gebruik ontwikkeld 
om uw tuin eenvoudig en zo moeiteloos mogelijk te 
onderhouden, zodat u meer tijd overhoudt om van z’n 
schoonheid te genieten.

Ons bedrijf

Stap over naar Toro

sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en stap ook over naar toro.
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product Comparison

Voordelen van een Toro Recycler maaier

recyclertechnologie

de producten van toro beschikken over de recycler®-technologie. 
een recycler-maaier van toro is specifiek ontworpen voor grote 
hoeveelheden maaisel. de gepatenteerde kickers en speciaal 
ontworpen messen zorgen voor een optimale luchtstroming en 
zetten het maaisel om in fijne snippers. de recycler-technologie van 
toro is beschikbaar in de hele productlijn van toro, van duwmaaiers 
tot zitmaaiers.

Een mooie, gezonde tuin
de recycler-technologie van toro versnippert maaisel tot fijne deeltjes 
en drijft deze opnieuw in het gazon in plaats van ze er gewoon op 
te laten vallen. Het resultaat: je krijgt een tot in de puntjes verzorgde 
werkgang zonder maaisel te moeten opvangen; en je geeft de 
voedingsstoffen en het vocht dat opgeslagen zit in het maaisel terug 
aan de bodem.

Spaar tijd uit
dankzij de recycler-technologie van toro bespaar je kostbare tijd op 
je maaiklussen. U hoeft immers niet meer voortdurend te stoppen 
om de grasvanger leeg te maken, zware grasmanden te zeulen of 
naar het recyclagepark te rijden. misschien spaar je zelfs geld uit als je 
gemeente een bedrag aanrekent om groenafval op te halen.

Spaar het milieu 
Werken met een grasvanger zorgt er eigenlijk voor dat je het 
gazon tot 1/3 van de potentiële voedingsstoffen ontneemt. Bij het 
maaien wordt er immers doorgaans 1/3 van de plant afgesneden. 
Het verwijderde plantweefsel bevat de voedingsstoffen die je hebt 
aangebracht in de vorm van meststof. Je verkwist dus niet alleen 
bruikbare voedingsstoffen, maar ook geld. Bij recyclen wordt de 
voedingswaarde in de plant (de grassprieten) opnieuw in het gazon 
gedreven: tot 25 % - 30 % van de meststof die je hebt aangebracht! 
Zo vermijd je afval en vervuiling, en hoef je minder meststof te 
gebruiken. maaisel recyclen is dus een erg milieuvriendelijke en 
logische oplossing.

Een fabeltje ontmaskerd 
ondanks alle nadelen blijven sommige mensen toch met een 
grasvanger werken omdat ze ten onrechte denken dat recyclen 
gazonvilt in de hand werkt. dat klopt niet. Gazonvilt wordt 
veroorzaakt door andere delen van de grasplant, niet door de 
grasspriet die je maait. maaisel bevat veel water en wordt doorgaans 
snel afgebroken als het opnieuw in het gazon wordt gerecycled. 
Gebruik de recycler-technologie van toro dus met een gerust hart.

Het resultaat liegt er niet om: de recycler-technologie van toro is 
een groen alternatief dat je tijd bespaart en bovendien een geweldig 
uitziende, gezonde tuin geeft.

Ecologisch denken 

iedereen weet wat ‘recyclen’ 
is, maar hoe kun je het concept 
toepassen in je tuin? recyclen 
is een proces waarbij maaisel 
veelvuldig versneden wordt tot 
een fijne mulch in plaats van 
opgevangen en afgevoerd te 
worden. daarna belandt het 
maaisel opnieuw in je tuin, 
waar het thuishoort. dat is 
niet alleen goed voor je tuin, 
maar ook voor het milieu. en je 
bespaart er heel wat tijd mee 
uit.
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Maaimestechnologie
de maaimessen van toro zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat maaisel 
in meerdere keren tot een fijne mulch wordt herleid. de messen met grote hefkracht 
zorgen voor een sterke opwaartse luchtstroom die het gras overeind zetten voor een 
schoon, gelijkmatig maairesultaat. Het mes houdt het maaisel ook in de lucht zodat 
het grondig verwerkt wordt. 

Maaidek
Het maaidek is voor elk product optimaal vormgegeven om de beste 
recycleprestaties te garanderen. We testen elk product uit en zorgen op die manier 
voor een zo goed mogelijke circulatie en recycling van het maaisel.

Kickers
de strategisch geplaatste kickers in het maaidek leiden het maaisel terug naar het 
mes om daar nog verder versnipperd te worden. Het maaisel is zo klein dat je gazon 
het kan gebruiken als voedingsstoffen en het geen lelijke plukken vormt op uw gras.

De Recycler®-technologie van Toro is aan elk product 
aangepast voor optimale recycleprestaties. Enkele van de 
technologische snufjes:



6

Toro motoren: prestaties en kwaliteit gegarandeerd

premium oHV motoren

OHV-technologie

oHV-motoren zijn efficiënter en zorgen voor een schonere 
verbranding dan motoren met zijkleppen.

Optimale levensduur van de motor

door de superieure luchtstroom en het ontwerp van het 
motorblok blijft de motor koeler dan andere motoren.

Meer bruikbaar vermogen en sneller

Het speciale ontwerp van de regelaar zorgt voor snel vermogen 
onder belasting

Werkt stil

dankzij de geluidsdemper

Wanneer u een product van toro met 
een motor van toro aanschaft, weet 
u zeker dat u een goede investering 
doet. 

de hoogwaardige motoren van 
toro zijn speciaal aangepast aan de 
vereisten van de betreffende machine 
en zijn net als alle producten waar 
toro opstaat duurzaam gebouwd 
voor een langere levensduur. 

de motoren zijn ontworpen voor 
optimale prestaties en hebben de 
volgende kenmerken:

Altijd soepel starten

‘auto-choke’ houdt in dat u niet hoeft 
te choken of te primen en toro geeft 
startgarantie*

Startgarantie
de startgarantie van toro houdt in dat de 
motor de eerste twee, drie tot vijf jaar* 
na aankoopdatum start bij de eerste of 
tweede keer trekken aan het starterkoord, 
anders 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.

de garantie van toro dekt zowel 
het product als de motor, wat 
de garantieprocedure stukken 
eenvoudiger maakt.
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Kwaliteit gegarandeerd

alle motoren van toro worden streng 
getest volgens strikte procedures die 
decennialang zijn geperfectioneerd. 
elke nieuwe motor wordt 
onderworpen aan meerdere testen 
voordat deze wordt goedgekeurd, 
zodat u erop kunt vertrouwen. 

dit hoort allemaal bij de traditie die 
begon in 1914, toen toro startte 
als motorfabriek in minnesota in de 
Vs. Na ruim 90 jaar ervaring in de 
bedrijfstak voor gazononderhoud 
levert toro nog altijd producten 
waarop u kunt vertrouwen. 

START-
GARANTIEJAAR

V O L L E D I G E  G A R A N T I E

Vervangbare handstarter

Vereenvoudigt onderhoud en 
reparaties voor minder uitvaltijd

Gietijzeren cilindervoering

 voor een grotere 
slijtagebestendigheid en een 
langere levensduur

Drievoudige zuigerring

Vermindert het olieverbruik 
en gaslekkage voor maximaal 
vermogen

Motoren die voldoen aan 
Phase III 

motoren die voldoen aan phase 
iii van het epa (environmental 
protection agency in de 
Vs) garanderen schonere 
uitlaatgassen en minder emissies 
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een product waarop u kunt bouwen, 
de naam die u kunt vertrouwen

Innovatie
producten van toro zijn altijd voorzien van innovatieve 
kenmerken. the toro Company levert superieure producten 
die aan uw verwachtingen voldoen. de afgelopen 90 jaar 
hebben we onze maaiers verfijnd en geoptimaliseerd. talrijke 
patenten getuigen van onze aandacht voor innovatieve 
manieren om uw ervaring met onze producten te verbeteren.

Het juiste product voor u
de producten van toro worden verkocht via gespecialiseerde 
dealers die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze. 
U kunt kiezen uit loopmaaiers, zitmaaiers en maaiers met 
een nuldraaicirkel. allemaal met gepatenteerde kenmerken 
waardoor ze niet alleen zeer effectief zijn, maar ook 
comfortabel in gebruik.

After Sales service en ondersteuning
ons wereldwijde netwerk van distributeurs en dealers biedt 
u de ondersteuning die u nodig heeft om uw toro product 
de gehele levensduur in topconditie te houden. onze 
distributeurs en dealers zijn in de fabriek opgeleid. 

Een plaatselijke erkende Toro  
dealer vinden
om het dichtstbijzijnde verkooppunt of de dichtstbijzijnde 
dealer voor onderhoud of onderdelen te vinden, kunt u terecht 
op onze website: www.toro.com

Volledige garantie

Wij staan garant voor de prestaties van onze maaiers, jaar na 
jaar. daarom bieden we de beste garantieprogramma’s in de 
sector, zoals een volledige garantie gedurende 5 jaar op onze 
maaiers met gietaluminium maaidekken. 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. 

Startgarantie
de startgarantie van toro houdt in dat 
de motor de eerste twee tot vijf jaar* na 
aankoopdatum start bij de eerste of  
tweede keer trekken, anders repareert  
toro de motor gratis. deze garantie dekt de kosten voor 
onderdelen en arbeid.

* Varieert per model

Veilig en effectief 
Veiligheid staat voorop. Het assortiment producten van 
toro is voorzien van innovatieve veiligheidsvoorzieningen 
zoals de optionele mesremkoppeling en achteruitrijden met 
KeyChoice™ op de tractoren. Zo kunt u een product kiezen dat 
precies bij uw wensen past.

Topprestaties van Toro
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1. selecteer ‘Waar kopen?’ op de startpagina.

2. selecteer een productcategorie.

3. Voer uw postcode in.

4. Klik op ‘search’.

5. selecteer een optie: de 10 of 20 dichtstbijzijnde verkopers.

toro besteedt grote zorg aan het selecteren van de 
juiste distributeur of dealer op de juiste locatie om onze 
gewaardeerde klanten van dienst te zijn. 

de dealer helpt u bij het kiezen van de juiste 
machine, voert onderhoud en reparaties uit en levert 
reserve-onderdelen.

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op onze website:  
www.toro.com

Klein
tuin tot 600 (m2)

Middelgroot
tuin tot 2.500 (m2)

Groot
tuin tot 10.000 (m2)

toro® heeft een breed assortiment producten en opties voor zowel kleine als grote tuinen. de producten van toro zijn voorzien 
van verschillende gepatenteerde technologieën en kenmerken die zijn ontworpen voor een duidelijk comfortabeler gebruik en een 
uitstekend resultaat. 

Voor hulp bij het kiezen van een maaier of een bladblazer kunt u terecht op onze website: www.toro.com

Eenvoudiger een maaier kiezen

Waar te koop?

36 cm f Loopmaaiers g 76 cm

92 cm f tractoren g 107 cm

82 cm f maaiers met een nuldraaicirkel g 137 cm
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productoverzicht

Loopmaaiers

20792 - ads super recycler 20797 - ads, es super recycler20837 - ads super recycler

20835 - ads super Bagger

22186te - Fs, Heavy-duty 22187te - Vs, Heavy-duty
22188te - Vs, BBC Heavy-duty

22189te - Vs, BBC Heavy-duty 22203te - Vs, BBC Heavy-duty

20897 - ads, BBC super Bagger20899 - ads super Bagger

20950 - ads recycler-maaier

21030 - recycler-maaier (duwmodel) 21032 - recycler-maaier

20951 - ads, es recycler-maaier

20955 - ads recycler-maaier 20956 - ads, es recycler-maaier 20958 - ads, BBC recycler-maaier

29639 - Fs recycler-maaier

20836 - ads super recycler

21180 - elektrische duwmaaier 21190 - elektrische duwmaaier

(pagina 14-15)

(pagina 26-27)

(pagina 34-35)

(pagina 18-19) (pagina 20-21)

(pagina 16-17)

(pagina 22-23)
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Zitmaaiers

74560 - tractor dH140

71254 - XLs380

74386 - Zs 4200t
74389 - Zs 4200s

71255 - XLs420t

74387 - Zs 5000

74585 - tractor dH210 74596 - tractor dH220

74920 - ZX 4820 titan

74388 - Zs 3200s

74924 - ZX 5420 titan

51594 - Ultra blazer/zuiger

(pagina 48-49)

(pagina 38-39) (pagina 56-57)
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Luchtkussenmaaiers Bladblazers
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technologie en  
belangrijkste kenmerken

Toro loopmaaiers - belangrijkste kenmerken

AutoMatic Drive System: minder moeite, meer plezier
de meeste van onze loopmaaiers zijn uitgerust met het automatische aandrijfsysteem van toro. 
dankzij deze intelligente aandrijftechnologie kunt u in uw eigen tempo werken. de maaimachine 
heeft zelfaandrijving, maar beweegt zich zelfs op hellingen automatisch snel of langzaam voort, 
afhankelijk van uw loopsnelheid.

Recyclen: goed voor uw gazon en goed voor het milieu
Veel van onze producten zijn voorzien van de gepatenteerde recycler®-technologie van toro. in het 
gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in 
de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. Het 
recyclen van maaisel (ook bekend als ‘mulchen’) in plaats van het op te vangen bespaart tijd, geld 
en moeite en is beter voor het milieu.

Super Recycler Net als de recycler, maar met extra’s zoals speciale maaimessen en kickers die 
zorgen voor een optimaal verkleiningsproces.

Recycle-on-Demand: meer opties, nog veelzijdiger
Bij de meeste maaimachines van toro kunt u wisselen tussen recyclen, grasvangen of uitwerpen 
van maaisel en veel modellen zijn uitgerust met de exclusieve ‘recycle-on-demand’-functie van 
toro waarmee u eenvoudig een hendel omzet om van modus te wisselen. of het gras nu lang 
of kort, nat of droog is: met de recycle-on-demand-functie heeft u de mogelijkheid om binnen 
enkele seconden van modus te veranderen. Zo kunt u altijd de beste optie kiezen voor uw gazon. 

Mesremkoppeling: veiliger en efficiënter
de koppeling zorgt ervoor dat het maaimes stopt, maar de motor wel blijft lopen terwijl de 
grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. U bespaart tijd doordat u 
minder vaak opnieuw hoeft te starten.

Elektrische start: minder moeite, meer opties
met elektrisch starten kunt u de motor starten door de sleutel om te draaien. de machine is ook 
voorzien van de standaard handstartoptie.
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1 2 3 4

Loopmaaiers - andere kenmerken

Gemakkelijke handstart
U kunt de maaier gemakkelijk starten na 1 of 2 keer trekken 
aan de starterkoord. toro ondersteunt dit met een start 
Garantie plan.

Ingebouwde zijuitworp
U kunt kiezen voor zijuitworp voor het moeiteloos maaien 
van lang gras.

Achteruitworp
Het maaisel wordt aan de achterkant van de maaimachine 
uitgeworpen als er geen grasvanger is bevestigd.

Grasvanger
Het gras wordt opgevangen in een grasvanger en kan snel 
worden afgevoerd.

3-in-1 maaisysteem 
U kunt kiezen voor recyclen, een grasvanger of voor zij- of 
achteruitworp. Zo heeft u voor alle omstandigheden een 
goede optie.

Opslagstand duwstang
U kunt de duwstang omhoog zetten zodat de maaimachine 
minder plaats inneemt in de garage of de schuur. U kunt ook 
de grasvanger opslaan op de duwstang. Hierdoor kunt u 
ruimte besparen en kan de grasvanger beter drogen. 

In hoogte verstelbare duwstang
Bij bepaalde modellen is de hoogte van de duwstang 
verstelbaar. Zo kunnen grote of kleine mensen ook 
comfortabel grasmaaien.

Eenvoudig op te vouwen duwstangen
de duwstangen kunnen worden opgevouwen voor 
gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

Bladeren verzamelen
U kunt herfstbladeren verzamelen met de maaimachine. 
Zet de maaimachine in de hoogste stand om bladeren te 
verzamelen en te versnipperen.

Duurzaam maaidek van gegoten aluminium
Licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij  
het precisiegietwerk.

Stalen maaidek
Zorgt voor een kwaliteitsafwerking en is licht, voor een 
uitstekende maaikwaliteit.

Wasaansluiting
sluit een slang aan op de wasaansluiting om eenvoudig 
maaisel van de binnenkant van het maaidek te spoelen zodat 
er geen gras aankoekt.

Wiellagers
de duurzame kogellagers in de wielen zorgen voor een 
duurzaam gebruik en zorgen ervoor dat er slechts minimale 
inspanning nodig is om de maaimachine te duwen.

Veiligheidshendel
als deze hendel wordt losgelaten, slaat de motor af en 
stoppen de maaimessen.

OHV/OHC-motoren
Lichtere, stillere motoren met minder Co2-uitstoot. dankzij 
het smeersysteem slijten de motoren minder snel en gaat 
daardoor langer mee.

1

2

3

4
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Modelkenmerken

Modellen 21180 • 21190 

elektrische maaiers van 36 cm of 41 cm

Legende ✓ = Standaard q = Optie

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

recycler

startknop

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

Wiellagers

Veiligheidshendel

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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enkel op

Licht, stil, krachtig en eenvoudig te gebruiken

de elektrische maaiers van toro® zijn lichter dan benzinemodellen en zijn zeer wendbaar. Ze vormen de 
perfecte oplossing voor kleinere tuinen (tot 600 m²). de elektrische maaier van 41 cm heeft een stille, 
krachtige inductiemotor van 1500 W met een lange levensduur.

1-punts maaihoogte-instelling Eenvoudige startknop Aluminium skeletchassisBotsbestendig ABS-systeem

revolutionair licht aluminium 
skeletchassis met een robuuste 
botsbestendige constructie van 
polypropyleen (uitsluitend model 21190)

met een druk op de knop kunt u 
beginnen maaien. Voorzien van 
comfortabele duwstang.

robuust botsbestendig aBs-systeem 
van polypropyleen onder het maaidek 
voor een stillere werking.

Veerondersteunde hendel voor snelle 
en moeiteloze maaihoogte-instelling.

Model 21180 - Elektrische duwmaaier 21190 - Elektrische duwmaaier

Gazonoppervlakte Klein Klein

Maaibreedte 36 cm 41 cm

Motor 1400 watt 1500 watt

Maaidektype polypropyleen Chassis van gegoten aluminium met een  
constructie van polypropyleen

Aandrijving NVt NVt

Maaihoogte 1-punts, 13-60 mm 1-punts, 13-60 mm

Prijs € 249 € 319
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* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Model kenmerken

FS = Systeem met vaste snelheidLegende ✓ = Standaard q = Optie

recycler

Handstart

duwmodel

Wielaandrijving

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

Wiellagers

Veiligheidshendel

Modellen 21030 • 21032

recycler®-maaiers van 41 cm 

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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Licht, krachtig en een verzorgde afwerking

robuust botsbestendig aBs-systeem 
van polypropyleen onder het maaidek 
voor een stillere werking.

Botsbestendig ABS-systeem

deze maaier is licht, eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een verzorgde afwerking van kleine tot 
middelgrote gazons. Net als de elektrische maaiers is deze robuuste, lichte machine voorzien van een 
aluminium skeletchassis.

U kunt de maaihoogte eenvoudig 
instellen met één enkele hendel.

revolutionair licht aluminium skeletchassis 
met een robuuste botsbestendige 
constructie van polypropyleen

Grote wielen met rubberbanden en 
kogellagers met loopringen.

Robuuste wielenMaaihoogte-instelling

Model 21030 - Recycler® 21032 - Recycler

Gazonoppervlakte Klein Klein

Maaibreedte 41 cm 41 cm

Motor Briggs & stratton® e575, 140 cc met ready start Briggs & stratton® e575, 140 cc met ready start

Materiaal maaidek Chassis van gegoten aluminium met een 
constructie van polypropyleen

Chassis van gegoten aluminium met een  
constructie van polypropyleen

Aandrijving NVt Wielaandrijving met 1 versnelling

Maaihoogte 1-punts, 13-65 mm 1-punts, 13-65 mm

Prijs € 419 € 499

Aluminium skeletchassis
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* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

FS = Systeem met vaste snelheidADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische startLegende ✓ = Standaard q = Optie

Modelkenmerken

recycler

recycle-on-demand

elektrische start

Handstart

automatic drive system

Wielaandrijving met 1 versnelling

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

in hoogte verstelbare duwstang

Veiligheidshendel

Modellen 20950 • 20951 • 29639

recycler®-maaiers 48 cm en 50 cm

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

 ✓ 

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

  ✓

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓
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Eenvoudig verstelbare duwstang3-in-1 maaisysteemAutoMatic Drive SystemRecycle-on-Demand

de maaisnelheid wordt aangepast aan 
uw looptempo. als u sneller gaat lopen, 
gaat de machine sneller maaien en als u 
langzamer gaat, doet de maaier dat ook. 
(niet op 29639)

U kunt de maaier niet alleen met 
grasvanger, maar ook als recycler 
of met achteruitworp gebruiken. 
(niet op 29639)

de duwstang kan eenvoudig versteld 
worden zodat de gebruiker comfortabel 
kan maaien. (niet op 29639)

even een hendel bedienen volstaat om 
van grasvangen om te schakelen naar 
de recycler-modus. (niet op 29639)

Model 20950 - ADS 20951- ADS, ES 29639 - FS

Gazonoppervlakte middelgroot middelgroot middelgroot

Maaibreedte 48 cm 48 cm 50 cm

Motor toro® oHV 159 cc Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc toro oHV 159 cc

Materiaal maaidek staal staal staal

Aandrijving automatic drive system automatic drive system Wielaandrijving met 1 
versnelling

Maaihoogte 2-punts, 21-98 mm 2-punts, 21-98 mm 4-punts, 21-102 mm

Prijs € 599 € 719 € 449

onze recycler-maaiers zijn ontwikkeld om tuinafval te verminderen door de recycler-technologie. de 
recycle-on-demand-modus kan snel worden bediend met een hendel. dit helpt bij het onderhouden van 
een gezond en groen gazon doordat het maaisel wordt versnipperd en weer in de grasmat verdwijnt. Hier 
laten de snippers voedingsstoffen achter in de grond, waardoor uw gazon er de hele zomer prachtig uitziet.

Thuis in elke tuin
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recycler®-maaiers  53 cm

recycler®

Handstart

automatic drive system

Zijuitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

in hoogte verstelbare duwstang

Veiligheidshendel

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

ADS = AutoMatic Drive SystemLegende ✓ = Standaard q = Optie

Modelkenmerken

Modellen 20996 • 20999 

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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de maaisnelheid wordt aangepast 
aan uw looptempo. als u sneller 
gaat lopen, gaat de machine 
sneller maaien en als u langzamer 
gaat, doet de maaier dat ook.

met dit systeem kunt u de maaier 
niet alleen met grasvanger, maar 
ook als recycler of met directe 
grasuitworp gebruiken.

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.

de duwstangen kunnen worden 
opgevouwen voor gemakkelijk 
vervoer en compacte opslag.

AutoMatic Drive SystemGepatenteerd Toro® Recycler® maaisysteem3-in-1 maaisysteemEenvoudig op te vouwen duwstangen

Efficiënt en makkelijk te gebruiken

door kwaliteit, efficiëntie en prestaties, verminderen onze 53 cm-maaiers tuinafval door de 
recyclingtechnologie, en verhogen ze de productiviteit. Hierdoor bent u sneller klaar met maaien. 
U krijgt een gezond en groen gazon en zal meer tijd hebben om er van te genieten.

Model 20996 - ADS 20999 - ADS

Gazonoppervlakte middelgroot middelgroot

Maaibreedte 53 cm 53 cm

Motor Briggs & stratton 675-serie Quantum 190 cc Honda® GCV-160 oHC

Materiaal maaidek staal staal

Aandrijving automatic drive automatic drive

Maaihoogte 4-punts, 25-114 mm 4-punts, 25-114 mm

Prijs € 649 € 759
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ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische startLegende ✓ = Standaard q = Optie

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

BBC = mesremkoppeling

Modelkenmerken

recycler

recycle-on-demand

elektrische start

Handstart

mesremkoppeling

automatic drive system

Zijuitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

Wasaansluiting

Veiligheidshendel

Modellen 20955 • 20956 • 20958 

recycler®-maaiers van 55 cm

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ 

✓ ✓ ✓

  ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
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Model 20955 - ADS 20956 - ADS, ES 20958 - ADS, BBC

Gazonoppervlakte Groot Groot Groot

Maaibreedte 55 cm 55 cm 55 cm

Motor Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc

Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc

Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc

Materiaal maaidek staal staal staal

Aandrijving automatic drive system automatic drive system automatic drive system

Maaihoogte 4-punts, 25-102 mm 4-punts, 25-102 mm 4-punts, 25-102 mm

Prijs € 719 € 819 € 899

AutoMatic Drive SystemRecycle-on-Demand3-in-1 maaisysteemMesremkoppeling (BBC)

de mesremkoppeling zorgt ervoor 
dat de maaimessen stoppen, maar 
de motor wel blijft lopen terwijl de 
grasvanger wordt geleegd of tijdens 
het rijden over terrein zonder gras.

met dit systeem kunt u de maaier 
niet alleen met grasvanger, maar 
ook als recycler of met directe 
grasuitworp gebruiken.

even een hendel bedienen volstaat om 
van grasvangen om te schakelen naar 
de recycler-modus.

de maaisnelheid wordt aangepast 
aan uw looptempo. als u sneller 
gaat lopen, gaat de machine sneller 
maaien en als u langzamer gaat, doet 
de maaier dat ook.

recyclen is tijdbesparend omdat u dan de grasvanger niet hoeft te legen. de toro® recycler®-maaiers zijn 
meer dan een mulcher alleen. Het gepatenteerde recycler-maaisysteem versnijdt het maaisel wel 15 keer tot 
fijne snippers die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen 
in de grond. U kunt ook kiezen voor grasvangen als de omstandigheden niet geschikt zijn voor recyclen. 
(Bijvoorbeeld aan het begin of einde van het seizoen als het gras langer is.)

Bespaar tijd bij het maaien van grotere gazons

alleen
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Modelkenmerken

timemaster™  76 cm

Modellen  20975 • 20977 

recycler®

Handstart

elektrische start

mesremkoppeling

automatic drive system

traction assist handvat

opslagstand duwstang

Wasaansluiting

Zijuitworp

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

Wiellagers

Veiligheidshendel

ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische startLegende ✓ = Standaard q = Optie

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

BBC = mesremkoppeling

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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F U L L  W A R R A N T Y

GUARANTEED
TO START

YEAR

AutoMatic Drive System Recycler® MaaisysteemOpslagstand duwstangMesremkoppeling (BBC)

Model 20975 - ADS 20977 - ADS, ES

Gazonoppervlakte Groot Groot

Maaibreedte 76 cm 76 cm

Motor Briggs & stratton® 875-serie oHV 190 cc Briggs & stratton® 875-serie oHV 190 cc

Materiaal maaidek staal staal

Aandrijving automatic drive met traction assist automatic drive met traction assist

Maaihoogte 2-punts, 32-108 mm 2-punts, 32-108 mm

Prijs € 1 399 € 1 499

de mesremkoppeling zorgt ervoor 
dat de maaimessen stoppen, maar 
de motor wel blijft lopen terwijl de 
grasvanger wordt geleegd of tijdens 
het rijden over terrein zonder gras.

als u klaar bent met maaien, kunt u de 
handgreep met de grasvanger in de 
verticale opslagstand zetten.

de maaisnelheid wordt aangepast 
aan uw looptempo. als u sneller gaat 
lopen, gaat de machine sneller maaien 
en als u langzamer gaat, doet de 
maaier dat ook.

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.

Meer oppervakte in minder tijd

Voor mensen met grote tuinen en een drukke agenda, biedt de toro timemaster een oplossing. 
deze machine maait grotere oppervlaktes in minder tijd. Het gladde lichtgewicht maaidek 
ontwijkt makkelijk bomen en struiken. de timemaster is een maaier met een kleine voetafdruk 
maar met een grote impact.

START-
GARANTIEJAAR

V O L L E D I G E  G A R A N T I E
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* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Modelkenmerken

ADS = AutoMatic Drive SystemLegende ✓ = Standaard q = Optie

recycler

super recycler

recycle-on-demand

Handstart

automatic drive system

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

opslagstand duwstang

in hoogte verstelbare duwstang

Wiellagers

Wasaansluiting

Veiligheidshendel

Modellen 20836 • 20837 

super recycler®-maaiers van 48 cm

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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1-punts maaihoogte-instellingDuurzaam aluminium maaidekOpslagstand duwstang

als u klaar bent met maaien, kunt u de 
handgreep met de grasvanger in de 
verticale opslagstand zetten.

Licht en roestbestendig. 
Uitstekende maaikwaliteit dankzij 
het precisiegietwerk.

Hiermee kan de maaihoogte eenvoudig 
worden aangepast.

Model 20836 - ADS 20837 - ADS

Gazonoppervlakte middelgroot middelgroot

Maaibreedte 48 cm 48 cm

Motor toro® oHV 159 cc Honda® GCV-160 oHC

Materiaal maaidek aluminium aluminium

Aandrijving automatic drive system automatic drive system

Maaihoogte 1-punts, 25-102 mm 1-punts, 25-102 mm

Prijs € 819 € 929

de super recycler®-maaiers van toro® zijn de beste recycler-maaiers voor particulier gebruik. Het 
duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem dat het gras weer in de messen 
brengt, zorgt voor de beste maaikwaliteit en mulchprestaties. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan 
en u krijgt 5 jaar garantie.

Tijdbesparend en uitstekende maairesultaten

Recycle-on-Demand

even een hendel bedienen volstaat om 
van grasvangen om te schakelen naar 
de recycler-modus.
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Modelkenmerken

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Legende ✓ = Standaard q = Optie ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische start

recycler

super recycler

elektrische start

Handstart

automatic drive system

Zijuitworp

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

opslagstand duwstang

Wasaansluiting

Veiligheidshendel

Modellen 20792 • 20797 

super recycler®-maaiers van 53 cm

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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4-in-1 maaisysteemWasaansluitingVerbeterde maaimessen/onderdek

Het verbeterde ontwerp van de 
maaimessen en het onderdek zorgt 
voor een sterkere luchtstroom en 
daarmee voor beter recyclen.

sluit een slang aan om eenvoudig 
maaisel van de binnenkant van het 
maaidek te spoelen zodat er geen 
gras aankoekt. 

Kies voor zijuitworp, achteruitworp, 
grasvangen of recyclen.

Model 20792 - ADS 20797 - ADS, ES

Gazonoppervlakte middelgroot/groot middelgroot/groot

Maaibreedte 53 cm 53 cm

Motor Briggs & stratton® 675-serie s-Valve 190 cc Briggs & stratton 675-serie s-Valve 190 cc

Materiaal maaidek aluminium aluminium

Aandrijving automatic drive system automatic drive system

Maaihoogte 4-punts, 32-108 mm 4-punts, 32-108 mm

Prijs 1 039 € 1 139 €

super recycler®-maaiers zijn de beste recycler-maaiers van toro®en deze modellen van 53 cm zijn 
perfect voor grotere tuinen. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem 
dat het gras weer in de messen brengt, zorgt voor de beste maaikwaliteit en mulchprestaties. Ze zijn 
ontworpen om lang mee te gaan en u krijgt 5 jaar garantie.

Robuust, tijdbesparend en milieuvriendelijk

AutoMatic Drive System

de maaisnelheid wordt aangepast aan 
uw looptempo. als u sneller gaat lopen, 
gaat de machine sneller rijden en als u 
langzamer gaat, doet de maaier dat ook.
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* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

ADS = AutoMatic Drive SystemLegende ✓ = Standaard q = Optie

Modelkenmerken

BBC = Mesremkoppeling

Modellen 20835 • 20899 • 20897 

super Bagger maaiers 48 cm | 53 cm

recycler

Handstart

mesremkoppeling

automatic drive system

mesversneller

Zijuitworp

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

opslagstand duwstang

in hoogte verstelbare duwstang

Wiellagers

Veiligheidshendel

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓  ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓  

✓ ✓ ✓
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enkel op

Accelerator voor extra luchtstroomToro OHV-motorMesremkoppeling (BBC)Maaidek van gegoten aluminium

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

Hiermee stoppen de maaimessen, 
maar kan de motor blijven draaien 
terwijl de grasvanger wordt geleegd of 
u over terrein zonder gras rijdt.

stillere motor met minder Co2-uitstoot 
en minder trillingen.

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

Model 20835 - ADS 20899 - ADS 20897 - ADS, BBC

Gazonoppervlakte middelgroot middelgroot/groot middelgroot/groot

Maaibreedte 48 cm 53 cm 53 cm

Motor toro® oHV 159 cc Honda® GCV-160 oHC Honda GVC-160 oHC

Materiaal maaidek aluminium aluminium aluminium

Aandrijving automatic drive system automatic drive system automatic drive system

Maaihoogte 1-punts, 25-102 mm 4-punts, 30-108 mm 4-punts, 32-108 mm

Prijs € 769 € 1 089 € 1 189

de robuuste maaidekken van gegoten aluminium op de super Bagger maaimachines van toro® hebben 
een grotere achteruitworp zodat 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 (model 20897 en 20899).

Voor superieur grasvangen

enkel op enkel op
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Modelkenmerken

Grasvanger

starterkoord – Zone start

Vaste snelheid

achteruitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

opvouwbare duwstang

Veiligheidshendel

Modellen  02656

prostripe 560  56 cm

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

FS = Systeem met vaste snelheidLegende ✓ = Standaard q = Optie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Maaihoogte-instelling Geïntegreerde achterrol Gietaluminium maaidek 

Geïntegreerde vinnen vooraan  
leiden de lucht in het maaidek 
en zorgen voor een vloeiende 
luchtstroom naar de grasvanger.

de geïntegreerde achterrol over 
de volledige lengte zorgt voor 
een perfect streeppatroon. Het 
unieke geribde profiel garandeert 
bijkomende tractie op vochtige 
of golvende ondergrond.

Gietaluminium maaidek met 
robuuste, schokbestendige aBs 
polymeer voering zorgt voor een 
superieure luchtstroom en een 
uitstekend opvangvermogen.

U kunt de maaihoogte eenvoudig 
instellen met één enkele hendel.

Geïntegreerde vinnen vooraan

Model 02656 - FS

Gazonoppervlakte middelgroot/groot

Maaibreedte 56 cm

Motor Briggs & stratton 850-serie motor voor commerciële toepassingen, met readystart™

Materiaal maaidek Het duurzame gietaluminium maaidek 

Aandrijving Zelfaandrijving met één snelheid

Maaihoogte 1-punts, 13-60 mm

Prijs € 1 699

Geef uw gazon het uitzicht van een fairway. de toro prostripe™ 560 geeft elk gazon het perfecte 
maairesultaat en een elegante gestreepte afwerking. daarom is deze machine de ideale keuze 
voor grasmatten die er onberispelijk moeten uitzien, zoals die rond paviljoenen, clubhuizen en 
hotels. deze hoogkwalitatieve, veelzijdige maaier kan alles aan, van sport- en golfterreinen tot 
residentiële grasmatten en tuinen.

Voor een perfect gestreepte afwerking
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Modelkenmerken

FS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheidLegende ✓ = Standaard q = Optie

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Modellen 22186TE • 22187TE • 22188TE 

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm

recycler

Handstart

mesremkoppeling

3 versnellingen

Vaste snelheid

Zijuitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

Wiellagers

stalen wielen

Veiligheidshendel

BBC = Mesremkoppeling

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

  ✓

 ✓ ✓

✓  

✓ q q

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
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Variabele versnellingsbak met 3 versnellingenDikste maaidek op de marktExtra grote brandstoftankOntworpen voor commercieel gebruik

22187te en 22188te worden 
aangedreven door een krachtige en 
betrouwbare Kawasaki® motor.

22187te en 22188te modellen 
zijn voorzien van een extra grote 
brandstoftank waardoor u minder 
vaak hoeft te tanken, en een 
vervangbaar oliefilter.

Het aluminium maaidek van 6 mm dik is 
ontworpen voor de meest veeleisende 
maaiomstandigheden, maar beperkt 
tegelijk het gewicht van de maaier tot 
een minimum. (niet op 22186te)

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 
3 versnellingen van 2,2, 4,8 en 6,1 km/
uur. (niet op 22186te)

Model 22186TE -FS 22187TE - VS  22188TE – VS, BBC

Gazonoppervlakte Groot Groot Groot

Maaibreedte 53 cm 53 cm 53 cm

Motor Honda®, viertaktmotor, 
190 cc, GsV190

Kawasaki® viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Kawasaki viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Materiaal maaidek aluminium aluminium aluminium

Aandrijving Vaste snelheid Variabel, 3 versnellingen Variabel, 3 versnellingen

Maaihoogte 4-punts, 25-114 mm 4-punts, 28-87 mm 4-punts, 26-83 mm

Prijs € 1 369 € 1 469 € 1 639

de zwaar uitgevoerde maaiers van toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 
6 mm dik geschikt voor de zwaarste maai-omstandigheden. er zijn zowel Hi-Vac modellen met grasvanger 
als recycler-modellen verkrijgbaar.

Ontworpen voor professionele gebruikers
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* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

VS = Systeem met variabele snelheid
BBC = MesremkoppelingLegende ✓ = Standaard q = Optie

Modelkenmerken

recycler

Handstart

mesremkoppeling

3 versnellingen

Zijuitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

Wiellagers

stalen wielen

Veiligheidshendel

Modellen 22189TE • 22203TE 

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm | 66 cm

 q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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Variabele versnellingsbak met 3 versnellingenDikste maaidek op de marktOntworpen voor commercieel gebruikMesremkoppeling (BBC)

Hiermee kan de motor blijven draaien 
terwijl de grasvanger wordt geleegd of 
u over terrein zonder gras rijdt.

Beide modellen zijn voorzien van een 
extra grote brandstoftank waardoor u 
minder vaak hoeft te tanken, en een 
vervangbaar oliefilter.

Het aluminium maaidek van 6 mm 
dik is ontworpen voor de meest 
veeleisende maaiomstandigheden, 
maar beperkt tegelijk het gewicht van 
de maaier tot een minimum.

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 
3 versnellingen van 2, 3 en 3,8 km/uur.

Model 22189TE - Hi-Vac VS, BBC 22203TE - Hi-Vac VS, BBC

Gazonoppervlakte Groot Groot

Maaibreedte 53 cm 66 cm

Motor Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V

Materiaal maaidek aluminium aluminium

Aandrijving 3 versnellingen 3 versnellingen

Maaihoogte 4-punts, 25-96 mm 4-punts, 25-102 mm

Prijs € 1 679 € 2 039

de zwaar uitgevoerde maaiers van toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik geschikt 
voor de zwaarste maai-omstandigheden. deze twee Hi-Vac modellen met grasvanger leveren topprestaties op gebied van 
grasvangen. de mesremkoppeling (BBC) is een standaardfunctie op deze beide modellen.

Ontworpen voor professionele gebruikers
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Legende ✓ = Standaard q = Optie

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Modelkenmerken

Modellen 02600 • 02602 • 02604 • 02606

Hoverpro™-maaiers 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm

Handstart

snijsysteem van nylon

snijsysteem met stalen 
mes

opvouwbare duwstang

dodemanshendels

Grasvanger

Verlengingskit duwboom

transportwielset

set voor extra maaihoogte

•  Krachtige motoren en maaisystemen

•  Een bewezen maaioplossing voor 
glooiend en oneffen terrein

•  Ideaal voor zowel commerciële 
toepassingen als thuisgebruik

•  Maaibreedte tot 53 cm

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓  

  ✓ ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

   

 q q q

 q q q

q q  
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Ideale oplossing voor het maaien van ruig, golvend of steil terrein

Extra lange handgreepTransportwielenSet voor extra maaihoogte

de set voor extra maaihoogte kan 
eenvoudig met bouten aan het maaidek 
worden bevestigd om de maaihoogte 
met 35 mm te verhogen (niet 
verkrijgbaar voor de 500- en 550-serie)

dankzij de transportwielen is de 
machine extra wendbaar (niet 
verkrijgbaar voor de 400-serie) 

door de extra lange handgreep 
wordt het werken op hellingen nog 
makkelijker (niet verkrijgbaar voor de 
400-serie)

Model 02600 - HoverPro 400 02602 - HoverPro 450 02604 - HoverPro 500 02606 - HoverPro 550

Gazonoppervlakte Klein/groot Klein/groot Klein/groot Klein/groot

Maaibreedte 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

Motor Honda® GXV57 Honda GCV135 Honda GCV160 Honda GCV160

Cilinderinhoud 57 cc 135 cc 160 cc 160 cc

Snijsysteem draad draad metalen maaimessen metalen maaimessen

Maaihoogte 18-30 mm 18-30 mm 16-34 mm 14-32 mm

Prijs € 629 € 729 € 829 € 879

de Hoverpro™ productlijn is de perfecte oplossing voor terreinen waar maaiers met wielen een pover resultaat leveren of zelfs helemaal 
niet kunnen komen. de erg veelzijdige Hoverpro™ is geschikt voor alle terreinen, maar blinkt werkelijk uit op moeilijk te maaien, golvende 
ondergronden en steile hellingen. deze machines maaien en onderhouden hellingen tot 45° op een veilige en doeltreffende manier.

de randen van bloembedden, bunkers en waterelementen staan een perfect, fris en schoon resultaat vaak in de weg.

de Hoverpro heeft geen wielen en een uitstekend zweefvermogen, waardoor de maaier niet van randen valt en uw gras of terrein  
niet beschadigt.
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product Comparison

* Ga naar toro.com voor de volledige garantievoorwaarden

Specificaties in een oogoopslag

productvergelijking

Type maaier Elektrische Recycler®

Model 21180 21190 21030 21032 20950 20951

Motor 1400 watt 1500 watt Briggs & stratton ® e575, 
140 cc

Briggs & stratton ® e575, 
140 cc toro® oHV 159 cc Briggs & stratton 675-

serie Quantum 190 cc

Startinrichting drukknop drukknop Handstart Handstart Handstart elektrische start

Aandrijving duwmodel duwmodel duwmodel 2 hendels, Wielaandrijving 
met 1 versnelling automatic drive automatic drive

Mesremkoppeling Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Uitrusting

Maaibreedte 36 cm 41 cm 41 cm 41 cm 48 cm 48 cm

Maaidektype polypropyleen

Chassis van gegoten 
aluminium met een 
constructie van 
polypropyleen

Chassis van gegoten 
aluminium met een 
constructie van 
polypropyleen

Chassis van gegoten 
aluminium met een 
constructie van 
polypropyleen

staal staal

Recycler® Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nog veelzijdiger recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

Wasaansluiting Geen Geen Geen Geen Ja Ja

Wiellagers Ja Ja Ja Ja Geen Geen

Inhoud grasvanger (liter) 38 55 55 55 60 60

Inhoud brandstoftank (liter) NVt NVt 1 1 1,1 1,1

Praktische eigenschappen

Gazonoppervlakte Klein Klein Klein Klein middelgroot middelgroot

Recycle-on-Demand Geen Geen Geen Geen Ja Ja

Maaihoogte 1-punts, 13-60 mm 1-punts, 13-60 mm 1-punts, 13-65 mm 1-punts, 13-65 mm 2-punts, 21-98 mm 2-punts, 21-98 mm

Traction assist handvat Geen Geen Geen Geen Geen Geen

In hoogte verstelbare 
duwstang Geen Geen Geen Geen Ja Ja

Opvouwbare duwstang Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wielhoogte:  
vooraan/achteraan 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

Gewicht (kg) 19 21 29,5 32,5 32/34 33/35

Garantie* 2 jaar volledige 
garantie*

2 jaar volledige 
garantie*

2 jaar volledige 
garantie* 2 jaar volledige garantie* 2 jaar volledige garantie*, 

2 jaar startgarantie 
2 jaar volledige garantie*, 
2 jaar startgarantie  

Wijst op een verbeterde eigenschap
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29639 20996 20999 20955 20956 20958

toro oHV 159 cc Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc Honda® GCV-160 oHC Briggs & stratton 675-serie 

Quantum 190 cc
Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc

Briggs & stratton 675-serie 
Quantum 190 cc

Handstart Handstart Handstart Handstart elektrische start Handstart

2 hendels, Wielaandrijving 
met 1 versnelling automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive

Geen Geen Geen Geen Geen Ja

50 cm 53 cm 53 cm 55 cm 55 cm 55 cm

staal staal staal staal staal staal

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

recycler, Grasvanger recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

Geen Geen Geen Ja Ja Ja

Geen Geen Geen Geen Geen Geen

60 60 60 60 60 60

1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

middelgroot middelgroot middelgroot Groot Groot Groot

Geen Geen Geen Ja Ja Ja

4-punts, 21-102 mm 4-punts, 25-114 mm 4-punts, 25-114 mm 4-punts, 25-102 mm 4-punts, 25-102 mm 4-punts, 25-102 mm

Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Geen Ja Ja Geen Geen Geen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

18 cm / 20 cm 18 cm / 20 cm 18 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

31 39 40 36,3 39 39,9

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 

2 jaar volledige garantie*, 2 
jaar startgarantie

2 jaar volledige garantie*, 2 
jaar startgarantie
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Type maaier Super Recycler® Super Bagger

Model 20836 20837 20792 20797 20835 20899

Motor toro® oHV 159 cc Honda® GCV-160 oHC Briggs & stratton® 675-
serie s-Valve 190 cc

Briggs & stratton 675-
serie s-Valve 190 cc toro® oHV 159 cc Honda® GCV-160 oHC

Startinrichting Handstart Handstart Handstart elektrische start Handstart Handstart

Aandrijving automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive

Mesremkoppeling Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Uitrusting

Maaibreedte 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm 53 cm

Maaidektype aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Maaihoogte 1-punts, 25-102 mm 1-punts, 25-102 mm 4-punts, 32-108 mm 4-punts, 32-108 mm 1-punts, 25-102 mm 4-punts, 30-108 mm

Recycler® super recycler® super recycler® super recycler® super recycler® Geen Ja

Nog veelzijdiger recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
achteruitworp, 
Zijuitworp

Grasvanger, 
achteruitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

Wasaansluiting Ja Ja Ja Ja Geen Geen

Wiellagers Ja Ja Geen Geen Ja Geen

Inhoud grasvanger (liter) 60 60 65 65 60 65

Inhoud brandstoftank (liter) 1 1,1 1,5 1,5 1 1,1

Praktische eigenschappen

Gazonoppervlakte middelgroot middelgroot middelgroot/Groot middelgroot/Groot middelgroot middelgroot/Groot

Recycle-on-Demand Ja Ja Geen Geen Geen Geen

Traction assist handvat Ja Ja Geen Geen Ja Geen

In hoogte verstelbare duwstang Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Opvouwbare duwstang Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wielhoogte:  
vooraan/achteraan 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

Gewicht (kg) 34 35 38,2 41,8 33 36.,

Garantie*
5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie

5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie 

5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie

5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie 

5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie 

5 jaar volledige 
garantie*, 5 jaar 
startgarantie

* Ga naar toro.com voor de volledige garantievoorwaarden

Specificaties in een oogoopslag

productvergelijking

Wijst op een verbeterde eigenschap
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TimeMaster™ Heavy-duty gazonmaaiers

20897 20975 20977 22186TE 22187TE 22188TE 22189TE 22203TE

Honda® GCV-160 oHC Briggs & stratton® 875-
serie oHV 190 cc

Briggs & stratton® 875-
serie oHV 190 cc

Honda®, viertaktmotor, 
190 cc, GsV190

Kawasaki® 
viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Kawasaki 
viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Kawasaki® 
viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Kawasaki 
viertaktmotor, 
179 cc, FJ180V

Handstart Handstart elektrische start Handstart Handstart Handstart Handstart Handstart

automatic drive automatic drive met 
traction assist

automatic drive met 
traction assist

2 hendels, 
Wielaandrijving met 1 
versnelling

Variabel, 3 
versnellingen

Variabel, 3 
versnellingen

Variabel, 3 
versnellingen

Variabel, 3 
versnellingen

standaard standaard standaard Geen Geen standaard standaard standaard

53 cm 76 cm 76 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 66 cm

aluminium staal staal aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

4-punts, 32-108 mm 2-punts, 32-108 mm 2-punts, 32-108 mm 4-punts, 25-114 mm 4-punts, 28-87 mm 4-punts, 26-83 mm 4-punts, 25-96 mm 4-punts, 25-102 mm

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen optie

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp (optie)

recycler, Grasvanger, 
Zijuitworp (optie)

Grasvanger, 
Zijuitworp (optie)

Grasvanger, 
Zijuitworp (optie)

Geen Ja Ja Geen Geen Geen Geen Geen

Geen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

65 88 88 65 70 70 75 90

1,1 1,1 1,1 1 3,8 3,8 3,8 3,8

middelgroot/Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot

Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Geen Ja Ja Geen Geen Geen Geen Geen

Ja Ja Ja Geen Geen Geen Geen Geen

Ja Ja Ja Geen Geen Geen Geen Geen

20 cm / 20 cm 20 cm / 26 cm 20 cm / 26 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

40,5 59,9 62,6 44 52 52 56 85

5 jaar, volledige 
garantie*, 5 jaar, 
startgarantie

3 jaar volledige 
garantie*, 3 jaar 
startgarantie

3 jaar volledige 
garantie*, 3 jaar 
startgarantie 

2 jaar volledige 
garantie* bij privé-
gebruik, 1 jaar 
beperkte garantie bij 
professioneel gebruik 

2 jaar volledige 
garantie* bij privé-
gebruik, 1 jaar 
beperkte garantie bij 
professioneel gebruik 

2 jaar volledige 
garantie* bij privé-
gebruik, 1 jaar 
beperkte garantie bij 
professioneel gebruik 

2 jaar volledige 
garantie* bij privé-
gebruik, 1 jaar 
beperkte garantie bij 
professioneel gebruik 

2 jaar volledige 
garantie* bij privé-
gebruik, 1 jaar 
beperkte garantie bij 
professioneel gebruik
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technologie en belangrijkste kenmerken

Comfortabel in de tuin
Het assortiment zitmaaiers van toro omvat machines voor 
tuinen van elke grootte en voor alle omstandigheden. Kies 
de maaimachine die het beste bij uw wensen past. de 
innovatieve technologie biedt u flexibiliteit zodat u kunt 
inspelen op veranderende omstandigheden – zelfs tijdens 
het maaien. al onze zitmaaiers bieden de duurzaamheid en 
prestaties waarop u kunt vertrouwen om uw tuin er piekfijn 
uit te laten zien, en zijn een genot om mee te werken

Grasmaaien wordt een hobby
met een toro timeCutter ®hebt u een partner waarop u kunt 
vertrouwen. dankzij zijn vermogen en duurzaamheid maait 
u snel en moeiteloos grote terreinen. de nuldraaicirkel van 
de timeCutter-serie maakt het mogelijk de maaier om zijn as 
te laten draaien en in één werkgang vlak langs obstakels te 
maaien – u hoeft daarvoor niet te maaien en steeds te keren, 
achteruit te rijden en allerlei manoeuvres uit te voeren. U 
kunt grote en moeilijke oppervlakken zo snel maaien dat het 
een prettige klus wordt.

Recyclen
Het Recycler®-concept –  
als u het gras consistent kort
wilt houden, is recyclen met de geperfectioneerde 
mulchtechniek van toro een ideale oplossing. in het 
gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel 
tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in de grasmat 
verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht 
inbrengen in de grond. 

dankzij het recyclen hoeft u minder te besproeien en te 
bemesten en blijven de wortels koeler. er blijft op het gazon 
geen vuil achter dat u bijeen moet harken en afvoeren. 
Bovendien wordt de maaitijd aanmerkelijk ingekort, omdat 
u de grasvanger niet hoeft te legen. U zult wat vaker moeten 
maaien in de periode waarin het gras het hardst groeit. 
U krijgt de beste resultaten als het gras droog en kort is. 
Het maaisel wordt dan optimaal verdeeld en vormt een 
uniforme, fijne mulch.

Recycle-on-Demand – kies zelf. als het gras lang en 
nat is, biedt recyclen-op-verzoek de flexibiliteit om toch 
te maaien. als u op de maaier zit, kan u via een pedaal 
kiezen om de machine direct als recycler of met grasvanger 
gebruiken. eenvoudiger kan het niet – zonder gereedschap 
of extra onderdelen – en u hoeft zelfs niet van de maaier 
te stappen om de gewenste modus te kiezen. toro heeft 
een groot aantal van de timeCutter-maaiers voorzien 
van het recycler-concept. U kunt kiezen tussen recyclen, 
grasopvang of zijuitworp om de maaier aan te passen 
aan de gazonomstandigheden – zelfs als deze veranderen 
tijdens het maaien.

Zitmaaiers
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Gepatenteerd Toro® Recycler®-maaisysteem
Versnijdt 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.

Nuldraaicirkeltechnologie
dankzij de nuldraaitechnologie kunt u gemakkelijk dicht bij 
bomen, bloemperken en andere obstakels in de tuin maaien.

Gebruiksvriendelijke hendels
slechts twee gemakkelijk te bedienen hendels vervangen  
alle bedieningsorganen die u nodig heeft om een  
tractor te besturen, zoals een stuurwiel, een gaspedaal en  
een rempedaal.

KeyChoice™
toro’s KeyChoice bedieningssysteem verhoogt de veiligheid 
bij het achteruitrijden zonder dat de prestaties eronder lijden.

Zwevend maaidek
excenctrisch (uit het midden) gemonteerd maaidek van staal 
dat het grondoppervlak goed volgt, en het maaien langs 
obstakels makkelijker maakt dan centraal gemonteerde 
maaideks.

Legen vanaf de stoel
de grasvanger  kan vanaf de stoel worden geleegd. er klinkt 
een waarschuwingssignaal als de grasvanger vol is. 

Dubbele grasvanger
met de dubbele grasvanger wordt maaisel verzamelen en 
verwerken eenvoudiger (alleen modellen timeCutter®  
en titan®).

Recycler-set
met de recyclerset verandert u een zijafvoerdek  
in een recyclerdek. dit zorgt voor minder tuinafval en  
een gezonder gazon (alleen tractoren uit de XLs-serie  
met zijafvoer).

Zonneschermset
Het universele zonnescherm beschermt tegen zon 
en regen, zodat u comfortabel kunt werken. (alleen 
timeCutter-modellen)

Trekhaakset
met een trekhaakset wordt uw maaimachine veelzijdiger en 
kunt u meer dan alleen maaien.

Smart Speed
Verander het bereik van de grondsnelheid zonder het 
toerental van de messen of de motor te wijzigen. maai 
grote, open terreinen met hoge snelheid en rij langzaam om 
nauwkeurig te manoeuvreren.

Uitzicht
onbelemmerd uitzicht over het maaiwerk tijdens het maaien, 
wenden en keren. 

Een kleine draaicirkel van 55 cm
een kleine draaicirkel om dicht bij bomen of andere obstakels 
in de tuin te maaien. (alleen maaitractoren)

Wasaansluiting
Verwijder na het maaien gemakkelijk gras en vuil van onder 
het maaidek met deze handige spoelopening. sluit een 
tuinslang aan en laat het water stromen. simpel, gemakkelijk 
en handig.

Robuuste constructie
een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. de vooras is 
vervaardigd van robuust gietijzer en staat garant voor 
jarenlang intensief gebruik.

4

3

2

1

1 2 3 4

Zitmaaiers: kenmerken en sets
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maaitractoren 97 cm | 107 cm

Modellen 71254 • 71255 

Modelkenmerken

recycler maaisysteem

automatische transmissie

excentrisch geplaatst maaidek

Zijuitworp

Wasaansluiting

twee koplampen

Zacht stuurwiel van 35 cm

Handmatig bediende werktuigenlift

Luxe stoel met rugleuning

Veiligheidshendel

Legende ✓ = Standaard q = Optie

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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toro’s KeyChoice bedieningssysteem 
verhoogt de veiligheid bij het 
achteruitrijden zonder dat de prestaties 
eronder lijden.

Centraal gemonteerd zwevend 
maaidek van staal dat het 
grondoppervlak goed volgt.

een kleine draaicirkel van 55 cm om 
dicht bij bomen of andere obstakels in 
de tuin te maaien.

een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. 
de vooras is vervaardigd van robuust 
gietijzer en is bestand tegen jarenlang 
intensief gebruik.

Model 71254 - Maaitractor XLS-380 71255 - Maaitractor XLS-420T

Maaibreedte 97 cm 107 cm

Motor toro® oHV 452 cc Kawasaki® tweecilinder 603 cc

Maaidektype Zij-uitworp/recycler Zij-uitworp/recycler

Transmissie automatic drive system automatic drive system

Maaihoogte 1-punts, 30-102 mm 1-punts, 30-102 mm

Meskoppeling elektrisch elektrisch

Prijs € 2 899 € 3 399

de robuuste tractoren uit de XLs-serie zijn een combinatie van moderne vormgeving en precisietechniek en een aantrekkelijke optie 
voor klanten met een groot gazon. de automatische transmissie is intuïtief te gebruiken en de overgang van vooruit naar achteruit 
verloopt naadloos. de solide constructie met een vooras van gietijzer biedt vele jaren trouwe dienst en het grote stuurwiel van 35 
cm en de luxe stoel zorgen voor comfort voor de gebruiker. deze tractoren versnijden het maaisel en werpen het uit aan de zijkant of 
versnipperen het.

Solide, betrouwbare tractoren voor de grotere tuin

Robuust ontwerpKeyChoice™ functieKleine draaicirkelZwevend maaidek



48

Modelkenmerken

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Legende ✓ = Standaard q = Optie

Modellen 74560 • 74585 • 74596 

recycler maaisysteem

recycle-on-demand

Grasvanger legen vanaf de stoel

Hydrostatische transmissie

excentrisch geplaatst maaidek

Grasvanger

Bladeren verzamelen

Waarschuwingssignaal als de 
zak vol is

Urenteller

Wasaansluiting

Comfortabele voetsteunen

elektromagnetische koppeling

twee koplampen

trekhaak

tractors dH-serie 92 cm | 102 cm

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

  ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

 ✓ ✓
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Model 74560 - Tractor DH140 74585 - Tractor DH210 74596 - Tractor DH220

Maaibreedte 92 cm 102 cm 102 cm

Motor Briggs & stratton® 344 cc Briggs & stratton 500 cc Briggs & stratton 650 cc 
intek oHV tweecilinder

Maaidektype 2 messen, recycler® 2 messen, recycler 2 messen, recycler

Transmissie Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Maaihoogte 1-punts, 30-80 mm 1-punts, 30-98 mm 1-punts, 30-98 mm

Prijs € 3 099 € 3 999 € 4 599

WasaansluitingSpeciaal ontworpen maaidekRecycle-on-DemandLegen vanaf de stoel (indien nodig)

U kunt eenvoudig vanaf de 
bestuurdersstoel de grasvanger legen 
met één hendel.

met het voetpedaal kunt u 
wisselen tussen grasvangen en de 
tijdbesparende recycler-modus. (niet 
op 74560)

de twee messen draaien tegen 
elkaar in, wat zorgt voor een sterke 
luchtstroom die het maaisel krachtig de 
grasvanger intrekt.

eenvoudig gras en vuil van de 
onderkant van het maaidek 
verwijderen. sluit een tuinslang aan 
en laat het water stromen. (74585 & 
74596)

Veelzijdigheid voor grotere tuinen

met een tractor uit de dH-serie kunt u kiezen tussen grasvangen en recyclen, afhankelijk van de 
omstandigheden. de tegengesteld draaiende maaimessen zorgen voor een krachtige luchtstroom 
waarmee maaisel en herfstbladeren eenvoudig worden verzameld. Bovendien kunt u de grote 
grasvanger legen vanaf de stoel.
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* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Legende ✓ = Standaard q = Optie

recycler maaisysteem

dubbele hydrostatische transmissie 

excentrisch geplaatst maaidek

Zijuitworp

Grasvanger

Bladeren verzamelen

smart speed

Wasaansluiting

Bekerhouder

armsteun

stoelhoogte (cm)

maaihoogte-instelling  
met voetbediening

Veiligheidshendel

Model kenmerken

Modellen 74388 • 74389 • 74386 • 74387

timeCutter® Zs-serie 82 cm | 107 cm | 127 cm

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

q q q q

q q q q

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

 q q ✓

38 46 46 46

q q q ✓

✓ ✓ ✓ ✓
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Model 74385 - ZS 3200S 74389 - ZS 4200S 74386 - ZS 4200T 74387 - ZS 5000

Maaibreedte 82 cm 107 cm 107 cm 127 cm

Motor toro® oHV 452 cc Kohler® Courage 
597 cc

Kawasaki® twin 603 cc 
V-twin

Kawasaki twin 726 cc 
V-twin

Maaidektype 1 mes, recycler® 2 messen, recycler 2 messen, recycler 3 messen, recycler

Transmissie dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch

Maaihoogte 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm

Prijs € 3 149 € 3 749 € 4 399 € 4 699

Toro Recycler-systeemSmart Speed™Gebruiksvriendelijke hendelsNuldraaicirkeltechnologie

dankzij de nuldraaicirkeltechnologie 
kunt u dicht bij bomen, bloemperken 
of andere obstakels in de tuin maaien. 

slechts twee gemakkelijk te 
bedienen hendels vervangen alle 
bedieningsorganen die u nodig heeft 
om een tractor te besturen.

maai grote, open terreinen met 
hoge snelheid of rij langzaam om 
nauwkeurig te manoeuvreren.

Het gepatenteerde recycler®-maaisysteem 
versnijdt het maaisel tot fijne snippers, 
die geheel in de grasmat verdwijnen waar 
zij voedingsstoffen achterlaten en vocht 
inbrengen in de grond.

de machines uit de timeCutter Zs-serie zijn betrouwbaar, eenvoudig te gebruiken en een genot om te 
rijden. dankzij deze maaiers met een nuldraaicirkel kunt u meer tijd besteden aan genieten van uw tuin 
en minder tijd aan het maaien ervan. de toro® timeCutter is zo snel en wendbaar dat hij in veel gevallen 
de benodigde maaitijd zal halveren. de stuurhendels zijn zeer eenvoudig te gebruiken, in een mum van 
tijd kunt u rond de obstakels in uw tuin manoeuvreren.

Volledige vrijheid met de TimeCutter® ZS
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Modelkenmerken

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

Legende ✓ = Standaard q = Optie

recycler maaisysteem

dubbele hydrostatische transmissie

excentrisch geplaatst maaidek

Zijuitworp

dubbele Grasvanger

Bladeren verzamelen

Verstelbare stoel

Wasaansluiting

opbergruimte / bekerhouder

Urenteller

maaihoogte-instelling met 
voetbediening

Verlichtingsset

set voor dubbele grasvanger

recycler-set

Veiligheidshendel

Modellen 74920 • 74924

titan® ZX-serie 122 cm | 137 cm

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

q q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

q q

✓ ✓

✓ ✓
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Model 74920 - ZX 4820 74924 - ZX 5420

Maaibreedte 122 cm 138 cm

Motor Kawasaki® tweecilinder 603 cc Kawasaki tweecilinder 726 cc

Maaidektype 3 messen 3 messen

Transmissie dubbel hydrostatisch met laadpompen dubbel hydrostatisch met laadpompen

Maaihoogte 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm

Prijs € 6 249 € 6 749

Zwaar uitgevoerde maaidekken3-in-1 maaisysteemZwaar uitgevoerd chassisSet voor dubbele grasvanger

met de dubbele grasvanger  
wordt maaisel verzamelen en 
verwerken eenvoudiger.

Zwaar uitgevoerd 5 cm x 5 cm volledig 
uit buizen opgebouwd frame. 

Gras vangen, afvoeren langs de zijkant 
of recyclen – prestaties gegarandeerd 
in alle omstandigheden.

Het titaN maaidek bestaat uit aan elkaar 
gelaste staalplaten van 10 gauge (3,4 mm) 
afgedekt door een afgeronde bumper die 
de voorrand van het maaidek beschermt.

De beste prestaties en bouw voor professionals

de machines uit de titan ZX-serie hebben diezelfde unieke eigenschappen als de machines uit de 
timeCutter Zs serie. echter de ZX serie is opgebouwd uit duurzame componenten zoals een gelast 
maaidek, robuust buizenframe, vorstelijke zetel waardoor deze machines geschikt zijn voor intensief 
gebruik.
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Type maaier Maaitractor XLS Tractoren DH-serie 

Model 71254 71255 74560 74585 74596

Motor toro® oHV 452 cc Kawasaki® tweecilinder 
603 cc Briggs & stratton® 344 cc Briggs & stratton 500 cc Briggs & stratton 650 cc intek 

oHV tweecilinder

Starter elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Transmissie automatic drive system automatic drive system Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Inhoud brandstoftank 
(liter) 6,63 6,63 8 8 8

Uitrusting

Maaibreedte 97 cm 107 cm 92 cm 102 cm 102 cm

Maaihoogte 1-punts, 30-102 mm 1-punts, 30-102 mm 1-punts, 30-80 mm 1-punts, 30-98 mm 1-punts, 30-98 mm

Recycler maaisysteem standaard standaard mulch plug standaard standaard

Maaidektype Zij-uitworp/recycler Zij-uitworp/recycler 2 messen, recycler® 2 messen, recycler® 2 messen, recycler®

Recycle-on-Demand Geen Geen Geen Ja Ja

Wasaansluiting Ja Ja Ja Ja Ja

Praktische eigenschappen

Grasvanger Ja Ja Ja Ja Ja

Inhoud grasvanger (liter) NVt NVt 250 300 300

Grasvanger legen vanaf 
de stoel Geen Geen Ja Ja Ja

Set voor dubbele 
grasvanger Geen Geen Geen Geen Geen

Maaihoogte-instelling met 
voetbediening Geen Geen Geen Geen Geen

Anti-scalp wielen standaard standaard standaard standaard standaard

Banden
turf saver 4-ply
Vóór: 15 x 6,00 - 6
achter: 18 x 9,50 - 8

turf saver 4-ply
Vóór: 15 x 6,00 - 6
achter: 18 x 9,50 - 8

Vóór 13 x 5 - 6, 4-ply
achter 18 x 8,5 - 8,
4-ply

Vóór: 16 x 5 - 6,50, 4-ply
met precisie-kogellagers
achter: 20 x 10,00 - 8, 4-ply
gemonteerd op wielflens

Vóór: 16 x 5 - 6,50, 4-ply
met precisie-kogellagers
achter: 20 x 10,00 - 8, 4-ply
gemonteerd op wielflens

Stoel 28 cm Luxe stoel met 
rugleuning

33 cm Luxe stoel met 
rugleuning

29 cm stoel met 
rugleuning; 29 cm stoel met rugleuning; 35 cm stoel met rugleuning;

Armsteun Geen Geen Geen Geen Geen

Bumper optie optie standaard standaard standaard

Twee koplampen Ja Ja Geen Ja Ja

Urenteller Geen Geen Geen Geen standaard

Optionele trekhaak Geen Geen standaard standaard standaard

Gewicht (kg) 228 240 232 246 256

Garantie* 3 jaar beperkte garantie 3 jaar beperkte garantie 2 jaar beperkte garantie 2 jaar beperkte garantie 2 jaar beperkte garantie

* Ga naar toro.com voor de volledige garantievoorwaarden

Specificaties in een oogoopslag

productvergelijking

Wijst op een verbeterde eigenschap
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Type maaier TimeCutter® ZS-serie Titan® ZX-serie

Model 74388 74389 74386 74387 74920 74924

Motor toro® oHV 452 cc Kohler® Courage 
597 cc

Kawasaki® twin 603 cc 
V-twin

Kawasaki twin 726 cc 
V-twin Kawasaki® twin 726 cc Kawasaki twin 726 cc

Starter elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Transmissie dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch dubbel hydrostatisch 
met laadpompen

dubbel hydrostatisch 
met laadpompen

Inhoud brandstoftank 
(liter) 11,3 11,3 11,3 11,3 19,5 19,5

snelheid 11 km/h / 5 km/h (or) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h (or) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h (or) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h (or) 
6 km/h / 3 km/h 12 km/h 12 km/h

Uitrusting

Maaibreedte 82 cm 107 cm 107 cm 127 cm 122 cm 138 cm

Maaihoogte 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm 1-punts, 38-114 mm

Recycler maaisysteem standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Maaidektype 1 mes, recycler®, 
Zijuitworp

2 messen, recycler, 
Zijuitworp

2 messen, recycler, 
Zijuitworp

3 messen, recycler, 
Zijuitworp 3 messen, Zijuitworp 3 messen, Zijuitworp

Wasaansluiting Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Praktische eigenschappen

Grasvanger set voor dubbele 
grasvanger

set voor dubbele 
grasvanger

set voor dubbele 
grasvanger

set voor dubbele 
grasvanger

set voor dubbele 
grasvanger

set voor dubbele 
grasvanger

Inhoud grasvanger (liter) 227 227 227 227 227 227

Maaihoogte-instelling met 
voetbediening optie optie optie standaard standaard standaard

Anti-vibratie mat optie optie optie standaard standaard standaard

Anti-scalp wielen NVt standaard standaard standaard 3 standaard met anti-
scalp schuiven

3 standaard met anti-
scalp schuiven

Banden Vóór 25 x 10 (glad)
achter 46 x 15

Vóór 25 x 10 (glad)
achter 46 x 19

Vóór 25 x 10 (glad)
achter 46 x 19

Vóór 33 x 13 (geribd); 
achter 46 x 24

Vóór 28 x 10 (glad)
achter 51 x 20

Vóór 28 x 10 (glad)
achter 51 x 20

Stoel 38 cm stoel met 
rugleuning;

38 cm stoel met 
rugleuning; 46 cm extra hoge stoel 46 cm extra hoge en 

ergonomische stoel

46 cm extra hoge 
en ergonomische 
stoel, regelbare 
veerophanging

46 cm extra hoge 
en ergonomische 
stoel, regelbare 
veerophanging

Armsteun Geen optie optie standaard standaard standaard

Frame 10 Gauge 10 Gauge 10 Gauge 10 Gauge Volledig buisvormig  
38 mm x 76 mm

Volledig buisvormig  
38 mm x 76 mm

Motorbescherming standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Twee koplampen NVt NVt NVt NVt optionele lichtkit optionele lichtkit

Urenteller optie optie optie optie standaard standaard

Optionele trekhaak optie optie optie optie optie optie

Gewicht (kg) 238 254 254 290 329 334

Garantie* 3 jaar beperkte 
garantie

3 jaar beperkte 
garantie

3 jaar beperkte 
garantie

3 jaar beperkte 
garantie

3 jaar beperkte 
garantie

3 jaar beperkte 
garantie
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Modelkenmerken

Legende ✓ = Standaard q = Optie

motor van 1450 watt

Gegolfde metalen propeller

elektrische startknop

Comfortabele handgreep

schouderband 

maximale luchtverplaatsing als blazer 
7,8 m3/min

maximale luchtverplaatsing als zuiger 
10,9 m3/min

Bladeren verzamelen

Bladeren versnipperen

Model • 51594 

elektrische bladblazers Ultra blazer/zuiger

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



57

Model 51594 - Ultra blazer/zuiger

Motor 1450 watt

Snelheidsregeling traploos instelbaar

Luchtsnelheid: max. / laag 350 km/uur / 135 km/uur

Volume schoudertas 53 liter

Bladverkleining 16 tot 1

Gewicht 3,3 kg

Prijs € 149

PropellerSnel verwisselenKrachtige blaas- of zuigmodusSnelheidsregeling

de Ultra Blower is traploos 
instelbaar voor een nauwkeurige 
snelheidsregeling.

Licht en eenvoudig te gebruiken: blaas 
de bladeren op een hoop en schakel 
dan over op de zuigfunctie zodat de 
bladeren worden versnipperd. U heeft 
snel een schone tuin.

overschakelen van de blaasmodus 
naar de zuigfunctie gaat makkelijk en 
snel.

de gegolfde propeller van de Ultra Blower 
versnippert het blad met een ratio van 16 
tot 1. U hoeft de opvangzak dus minder 
vaak te legen.

Gebruik deze lichte elektrische bladblazers om eenvoudig gevallen bladeren van uw gazon te verwijderen. met de krachtige 
luchtstroom blaast u de bladeren op een hoop, waarna u ze kunt verzamelen of opzuigen en versnipperen tot compost.

De tuin netjes houden was nog nooit zo makkelijk



58

Al
le 

afm
eti

ng
en

 zi
jn

 n
om

in
aa

l. 
Al

le 
m

eti
ng

en
 zi

jn
 u

itg
ev

oe
rd

 b
ij 

de
 la

ag
ste

 in
ste

lli
ng

en
 va

n 
de

 m
ac

hi
ne

. O
ve

re
en

ko
m

sti
g o

ns
 b

ele
id

 vo
or

 d
oo

rlo
pe

nd
e p

ro
du

ct
ve

rb
ete

rin
g b

eh
ou

dt
 T

or
o 

zic
h 

he
t r

ec
ht

 vo
or

 o
m

 d
e p

ro
du

ct
sp

ec
ifi

ca
tie

s z
on

de
r v

oo
ra

fg
aa

nd
e k

en
ni

sg
ev

in
g t

e w
ijz

ige
n.

su
p

er
 r

ec
yc

le
r®

su
p

er
 

Ba
gg

er
H

ea
vy

-d
ut

y
H

ov
er

pr
o

re
cy

cl
er

®
el

ek
tr

isc
h

ti
m

e 
m

as
te

r
Zi

tm
aa

ie
rs

 e
n 

tr
ac

to
re

n

specificaties

elektrisch duwmodel 36 21180 atB-motor 1400 watt, 230 V 36 13-60 38 49 - 39,5 - 104 19 N.v.t. 2

elektrisch duwmodel 41 21190 atB-motor 1500 watt, 230 V 41 13-60 55 45 - 40 - 111 21 N.v.t. 2

recycler® duwmodel 41 21030 Briggs & stratton® e575 41 13-65 55 105 - 47 - 137 29,5 1 2

recycler - 41 Fs 21032 Briggs & stratton e575 41 13-65 55 105 - 47 - 137 32,5 1 2

recycler - 48 ads 20950 toro® oHV 159 cc 48 21-98 60 41 - 51 - 84 32/34 1,1 2

recycler - 48 ads, es 20951 Briggs & stratton Quantum 675-serie 48 21-98 60 41 - 51 - 84 33/35 1,1 2

recycler - 50 Fs 29639 toro® oHV 159 cc 50 21-102 60 41 - 51 - 79 31 1,1 2

recycler - 53 ads 20996 Briggs & stratton Quantum 675-serie 53 25-114 60 42 - 53 - 96 39 1,1 2

recycler - 53 ads 20999 Honda® GCV-160 oHC 53 25-114 60 46 - 53 - 96 40 1,1 2

recycler - 55 ads 20955 Briggs & stratton Quantum 675-serie 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 36,3 1,5 2

recycler - 55 ads, es 20956 Briggs & stratton Quantum 675-serie 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 39 1,5 2

recycler - 55 ads, BBC 20958 Briggs & stratton Quantum 675-serie 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 39,9 1,5 2

timemaster™ - ads 20975 B&s series 875 oHV 190 cc 76 32-108 88 53 - 81 - 104 59.9 1,1 3

timemaster - ads, es 20977 B&s series 875 oHV 190 cc 76 32-108 88 53 - 81 - 104 62.6 1,1 3

super recycler - 48 ads 20836 toro oHV 48 25-102 60 39 - 50 - 80 34 1 5

super recycler - 48 ads 20837 Honda® GCV-160 oHC 48 25-102 60 39 - 50 - 80 35 1,1 5

super recycler - 53 ads 20792 Briggs & stratton Quantum 675-serie 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 38,2 1,5 5

super recycler - 53 ads, es 20797 Briggs & stratton Quantum 675-serie 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 41,8 1,5 5

super Bagger - 48 ads 20835 toro oHV 48 25-102 60 39 - 50 - 80 33 1 5

super Bagger - 53 ads 20899 Honda GCV160 oHC 53 30-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 36,4 1,1 5

super Bagger - 53 ads, BBC 20897 Honda GCV160 oHC 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 40,5 1,1 5

prostripe™ 560 - Fs 02656 B&s series 850 56 13-60 70 108 - 58.5 - 151 51 1.1 2

Heavy-duty recycler - 53 Fs 22186te Honda viertaktmotor GsV190 53 25-114 65 41,9 - 55,2 - 91,4 44 1,0 2

Heavy-duty recycler - 53 Vs 22187te Kawasaki® viertaktmotor FJ180V 53 28-87 70 41,9 - 55,9 - 91,4 52 3,8 2

Heavy-duty recycler - 53 Vs, BBC 22188te Kawasaki viertaktmotor FJ180V 53 26-83 70 41,9 - 55,9 - 91,4 52 3,8 2

Heavy-duty Hi-Vac - 53 Vs, BBC 22189te Kawasaki viertaktmotor FJ180V 53 25-96 75 41,9 - 55,2 - 91,4 56 3,8 2

Heavy-duty Hi-Vac - 66 Vs, BBC 22203te Kawasaki viertaktmotor FJ180V 66 25-102 90 41,9 - 70,6 - 175,3 85 3,8 2

Hoverpro™ 400 02600 Honda GXV57 40 18-30 N.v.t. 138 - 49,5 - 71,2 12,5 0,27 2

Hoverpro 450 02602 Honda GCV135 46 18-30 N.v.t. 141 - 57 - 71,6 17,6 0,77 2

Hoverpro 500 02604 Honda GCV160 51 16-34 N.v.t. 138 - 62 - 76,6 19 0,93 2

Hoverpro 550 02606 Honda GCV160 53 16-32 N.v.t. 138 - 62 - 76,6 19 0,93 2

maaitractor - XLs-380 71254 toro oHV 452 cc 97 30-102 227 101,6 - 118,1 - 180,3 193 6,63 2

maaitractor - XLs-420t 71255 Kawasaki tweecilinder 603 cc 107 30-102 227 101,6 - 134,6 - 180,3 240 6,63 2

tractor dH-serie - dH140 74560 Briggs & stratton-serie 344 cc 92 30-80 250 104 - 95 - 232 232 8 2

tractor dH-serie - dH210 74585 Briggs & stratton-serie 500 cc 102 30-98 300 119 - 110- 260 246 8 2

tractor dH-serie - dH220 74596 Briggs & stratton-serie 650 cc 102 30-98 300 119 - 110- 260 256 8 2

timeCutter® Zs-serie Zs 3200s 74388 toro oHV 452 cc 82 38-114 227 94,7 - 99,4 - 182,4 219 11,0 3

timeCutter Zs-serie Zs 4200s 74389 Kohler® Courage 597 cc 107 38-114 227 105,4 - 136,7 - 182,4 227 11,0 3

timeCutter Zs-serie Zs 4200t 74386 Kawasaki tweecilinder 603 cc 107 38-114 227 105,4 - 136,7 - 182,4 226 11,0 3

timeCutter Zs-serie Zs 5000 74387 Kawasaki tweecilinder 726 cc 127 38-114 227 105,4 - 160,0 - 185,2 275 11,0 3

titan® ZX-serie ZX 4820 74920 Kawasaki tweecilinder 603 cc 122 38-114 227 183,5 - 172,5 - 196,3 333 18,9 3

titan ZX-serie ZX 5420 74924 Kawasaki tweecilinder 726 cc 137 38-114 227 107,2 - 163,1 - 185,7 340 18,9 3

model Code motor

afmetingen
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Internationale hoofdvestiging
the toro Company
8111 Lyndale ave. so.
Bloomington, mN 55420 Vs
tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

NL Gedrukt in België. 200-5419
©2013 the toro Company.
alle rechten voorbehouden.

de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. de producten die zijn afgebeeld in deze 
catalogus, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. de machines kunnen afwijken qua ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken.

TORO EUROPE NV
Nijverheidsstraat 5
B-2260 oevel (Westerlo)
tel. : 014/56.29.60   Fax : 014/58.19.11
email : info@toro.be   
www.toro.be
www.toro.nl


