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2020 KORTKLIPT
GRESSKLIPPERE – LØVBLÅSERE – OPPSAMLERE OG TILHENGERE

NYHET!

Batteridrevet gress-
klippere fra Toro!



Gressplen opp til 500 m2.      Gressplen opp til 1000 m2.       Gressplen over 1000 m2. 

Hvor mye plass trenger min klipper?
For å gjøre det enkelt for deg å velge riktig størrelse på din 
klipper har vi laget en praktisk inndeling av plenstørrelsen. 
Bruk dette som en veiledning, ingenting annet. 
Til slutt er det dine egne behov som teller.

TEKNIKK OG NØKKELFUNKSJONER     

 PoweReverse™

Automatisk driftsystem håndtaket leverer drift 
til forhjulene samt gir ryggehjelp for enkel 
manøvrering.

 AUTOMATIC DRIVE SYSTEM
Automatic Drive er en patent som gjør at 
når du begynner å gå, vil dette registreres 
av det fjærbelastede håndtaket. Dette vil i 
sin tur tilpasse klipperen til din hastighet.

  ISO-FLEX™ HANDLE
Lett sammenleggbart og justerbart håndtak 
som er vibrasjonsdempende.

 SMARTSTOW® 
Spar opptil 70% gulvplass ved å lagre klipperen 
stående, uten drivstoff eller oljelekkasjer.

 RECYCLE® ON DEMAND
Recycle-on-Demand. Spake for enkel omkobling 
mellom BIO (recycler) og oppsamler.

 BLADE BRAKE CLUTCH
Sikkerhetssystemet BBC, gjør at du kan ha mo-
toren i gang, mens knivene slutter å rotere når 
du slipper ”dødmanns bøylen”. Dette minimerer 
omstart av maskinen og er tidsbesparende når 
man må tømme oppsamleren.

 QUICK STORAGE HANDLEBAR
Praktisk håndtak som kan justeres med en spak. 
Hurtig justering av høyden, eller for å minimere 
plassen ved oppbevaring og transport.

  WASHOUT PORT
Service og vedlikehold skal være enkelt. Derfor er 
utstyrt med en helt unik funksjon for hurtigrengjøring. 
En standardisert slangetilkobling gjør at det bare er 
å koble til hageslangen, skru på vannet og starte 
motoren. Når knivene roterer, kastes vannet rundt i 
klippedekket og det meste av gresset som sitter igjen 
forsvinner.

TIDSSPARENDE
Bruk mindre tid på å tømme oppsamler. 

GUNSTIG FOR DIN HAGE
Der det gir næring til gresset for en 
sunn og frodig hage

MILJØVENNLIG
Tømming av oppsamler, eliminerer bort 
transportkostnader og bruk av deponi.

RECYCLER/BIOKLIPP      
FORDEL



Gressplen opp til 500 m2.      Gressplen opp til 1000 m2.       Gressplen over 1000 m2. 

NYHET!

Toro Recycler 55 – 60 volt  BATTERI - SMARTSTOW 
– Toro sin legendariske 55 cm gressklipper nå med batteri

Helt Ny, stillegående batteridrevet gressklipper fra Toro! Utstyr med tre forskjellige klippesystemer. 
Recycler/ Bioklipp, oppsamler og sideutkast. slitesterkt klippepanne, 55 cm klippebredde og selv-
følgelig Toro sin patenterte Automatic Drive.  (Automatisk drift). Som gjør at gressklipperen tilpasser 
seg brukerens gå hastighet fra 0-6,5 km/t. Er også utstyrt med hurtigrengjøringstilkobling som 
enkelt kobles til hageslange for rengjøring av klippepanne. Enkelt skifte mellom Bioklipp og 
oppsamler ved hjelp av en spak.
Maskinen er også utstyrt med SmartPower system,  Maskinens motor øker og minsker turtallet 
etter motstand knivbladet møter av gresset. Dermed sparer den batteri og kan jobbe lenger. 
Velg mellom to ulike batteripakker; 6 eller 7,5 Ah.

 

Artikkelnummer  21863 (inkl 6,0 Ah batteri og lader)
 21863T (exkl batteri og lader)
Klippebredde  55 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler/bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  2,0 kW Børsteløs 
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Maks klippeareal 1300 m2 (6,0 Ah), 1600 m2 (7,5 Ah)
Hastighet  0,6,5 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler  70 liter, tekstil
Startsystem  Elstart
Vekt  36 kg inkl 60 V batteri (33 kg uten batteri)
Annet  Justerbar håntak. 
 Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen.
 SmartPower (gress sensor) som øker og minker turtallet ved behov. 
 Batteribesparande. Kan enkelt oppbevares/lagres på høykant. 

En tilkobling for hageslange som gjør at
det bare er å kloble til, skru på vannet og

starte motoren. Når knivene roterer, kastes
vannet rundt i klippedekket og en stor

andel av gresset blir vasket vekk.
Gressplen opp til 1000m2 med ekstra 
batteri på 7,5A h. over 1000 kvm.

60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY   POWER
ENKELT Å 
STARTE !

ENKELT Å 
BRUKE !

ENKELT Å 
VEDLIKEHOLDE!



RECYCLER GÅGRESSKLIPPERE 46-50 CM

AUTOMATIC DRIVE - KLIPPER I DIN TAKT
Automatic Drive er en patent som gjør at når 
du begynner å gå, vil dette registreres av det 
fjærbelastede håndtaket. Dette vil i sin tur til-
passe klipperen til din hastighet. Dette fungerer 
trinnløst utenhendler eller spaker fra 0-6,4 km/t. 

RECYCLE SYSTEMET – BIOKLIPP
Alle gressklippere fra Toro er utstyrt med det patenterte
Recycler-systemet som gjør at det klippede gresset finfordeles 
ned i plenen så det kommer til røttene og beskytter plenen fra 
uttørking og mose. Du kan også velge om du vil samle opp 
gresset, eller ved høyt gress, spre det ut med sideutkast eller 
bakutkast.



Toro Recycler 46 
Smidig klipper fra Toro med 46 cm klippebredde. Velg mellom
bioklipp eller 60 liter oppsamler. Slitesterk chassis i stål. Smidig og
sentral høydejustering for klippehøyde. Innfellbart håndtak og klipperen er
selvfølgelig utstyrt med Toros praktiske hurtigrengjøring av klippepanne.

Artikkelnummer  20942
Klippebredde  46 cm
Klippesystem  2 i 1 (Recycler/bioklipp  og oppsamler)
Motor, Effekt  Toro OHV, 159 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Fixed Speed
Hastighet  Fast
Klippehøyde  1-punktsinnstilling, 25-70 mm
Oppsamler  60 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  29 kg
Annet  Innfellbart håndtak.
 Hurtigrengjøringstilkobling som enkelt
 kobles til hageslangen.

Toro Recycler 48 AD 
Moderne design og med en kraftig motor. Enkel omstilling mellom 
klippesystemene. En smidig høydeinnstilling gjør at du alltid klipper gresset i 
riktig høyde. Stålchassis. Utstyrt med Automatic Drive gjør at klipperen følger 
brukerens gåhastighet. Et bekvemt og brukervennlig komfortstyre som 
er lett å justere.

Artikkelnummer  20950
Klippebredde  48 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler/bioklipp, oppsamler og bakutkast)
Motor, Effekt  Toro OHV, 159 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  2-punktsinnstilling, 21-98 mm
Oppsamler  60 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  33 kg
Annet  Enkel justering av styret

Toro Recycler 48 AD ES
Samme maskin som foregående, men utstyrt med elstart.

Artikkelnummer  20952
Klippebredde  48 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler/bioklipp, oppsamler og bakutkast)
Motor, Effekt  Toro OHV, 159 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  2-punktsinnstilling, 21-98 mm
Oppsamler  60 liter, tekstil
Startsystem  Elstart
Vekt  34 kg

Annet  Enkel justering av styret

Toro Recycler 50
Fin, moderne design, enkel og intuitiv bruk, samt driftsystemet Automatic Drive, 
som gjør at klipperen helt og holdent følger din hastighet fra 0 - 6,4 km/t. Smidig 
justering av klippehøyden som gjør at du enkel kan stille inn riktig klippehøyde i 
forhold til lengden på gresset. Klipperen er også utstyrt med polstret komfortgrep 
som enkelt kan justeres i høyden.

Artikkelnummer  29645
Klippebredde  50 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler/bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  Toro OHV, 140 cc 
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punktinnstilling, 21-98 mm
Oppsamler  60 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  33 kg
Annet  Innfellbart håndtak.
 

TA VARE PÅ DIN INVESTERING
Ta vare på din investering bruk
Toro sitt original trekk ved lagring.
Artno: 490-7462

Gressplen opp til 500 kvm.

Gressplen opp til 500 kvm.

Gressplen opp til 500 kvm.
Gressplen opp til 500 kvm.



RECYCLER GÅGRESSKLIPPERE 55 CM

AWD-DRIFT
Firehjulsdrift (AWD) gir bedre grep og frem
kommelighet på glatte og i ujevnt terreng.
Uovertruffen fremkommelighet og grep i
bakker med maksimalt grep på alle fire hjulene.

Toro Recycler 55 SmartStow PoweRevers
Gressklipperen som har alt! Toros nye klipper er utstyrt med de aller siste funksjoner. Foruten en kraftig 
motor, klippebredde på 55 cm, Automatic Drive/Automatisk drift. Denne maskinen kan også rygge 
bakover (automatisk). Drift vibrasjonsfritt komforthåndtak, enkelt skifte mellom klippesystem, nå tilbys 
den med det nye PoweReverse-systemet. Spar opptil 70% gulvplass ved å lagre klipperen stående, 
uten drivstoff eller oljelekkasjer.

Artikkelnummer  20965
Klippbredde 55 cm
Klippesystem  3 i 1 - (Recykler on demand/bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale  Stål
Driftsystem Automatic Drive, (ADS) och 
 PoweReverse (automatisk backfunktion)
Hastighet 0-6,4 km/t
Klippehøyde 4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler 74 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  38 kg 
Annet Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen. 
 Praktisk og enkel lagring på høykant.
 Vibrasjonsfritt komforthåndtak. Kan automatisk rygge bakover.                                         
 Spak for enkel omkobling mellom Recycler/bioklipp og oppsamler.

TAR OPP TIL

70%
MINDRE PLASS
I GARASJEN DIN

Gressplen opp til 1000 kvm.



Toro Recycler 55 AWD
Robust klipper. Utstyrt med AWD-firehjulsdrift og Automatic Drive gjør denne
klipperen til en skikkelig arbeidshest. Den tar seg smidig frem i tøft terreng,
bakker og på våte underlag.

Artikkelnummer  20960
Klippebredde  55 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recykler on demand/bioklipp, oppsamler og 
 sideutkast)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive, AWD – Traction Assist
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler  74 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  39,9 kg
Annet  Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen.
 Fellbart håndtak. Spak for enkel 
 omkobling mellom Recycler/bioklipp
 og oppsamler.

Toro Recycler 55 SmartStow
Sammenfellbar klipper fra Toro! Tre klippesystem (Recycler/bioklipp, sideutkast 
og oppsamling), stål klippedekk, 55 cm klippebredde, hurtigrengjøring, spake for
omkobling mellom Recycler og oppsamler og selvsagt Toros unike Automatic
Drive som gjør at klipperen automatisk holder din hastighet fra 0-6,4km/t.
Topphastigheten gjør at du kan klippe plenen på nesten halve tiden iforhold til
de fleste konkurrenter når forholdene ligger til rette for det! Spar opptil 70% 
gulvplass ved å lagre klipperen stående, uten drivstoff eller oljelekkasjer.

Artikkelnummer  20961
Klippebredde  55 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler on demand/bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive, RWD (Rear-Wheel Drive)

Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler  74 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  37 kg
Annet  Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen.Spak for enkel 
 omkobling mellom Recycler/bioklipp og oppsamler.

Recycle-on-Demand. Spake
for enkel omkobling mellom
BIO(recycler) og oppsamler.

Toro Recycler 55 AD
Toro’s bestselger gjennom tidene! Nå med nytt og forbedret design.
Tre klippesystem (Recycler/bioklipp, sideutkast og oppsamling), stål klippedekk,
55 cm klippebredde, hurtigrengjøring, spake for omkobling mellom Recycler/bio-
klipp og oppsamler og selvsagt Toro*s unike Automatic Drive som gjør at klipperen 
automatisk holder din hastighet fra 0-6,4 km/t. Topphastigheten gjør at du kan 
klippe plenen på nesten halve tiden i forhold til de fleste konkurrenter
når forholdene ligger til rette for det!!!

Artikkelnummer  20955
Klippebredde  55 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler on demand/bioklipp, oppsamler og 
 sideutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc  
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler  74 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  37 kg
Annet  Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen. Spak for enkel omkobling  
 mellom Recycler/bioklipp og oppsamler.

Toro Recycler 55 AD ES (elstart)
Samme maskin som Toro Recycler 55AD alltid, før men med el-start i tillegg.

Artikkelnummer  20956
Klippebredde  55 cm
Klippesystem  3 i 1 (Recycler on demand/bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc 
Materiale  Stål
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 25-102 mm
Oppsamler  74 liter, tekstil
Startsystem  Elstar
Vekt  39 kg
Annet  Hurtigrengjøringstilkobling som
 enkelt kobles til hageslangen.
 Spak for enkel omkobling mellom 
 Recycler/bioklipp og oppsamler.

 

En tilkobling for hageslange som gjør at
det bare er å kloble til, skru på vannet og

starte motoren. Når knivene roterer, kastes
vannet rundt i klippedekket og en stor

andel av gresset blir vasket vekk.
NB! en gang i blant bør man ta en

BEST I TEST - TV2 HJELPER DEG

TA VARE PÅ DIN INVESTERING
Ta vare på din investering bruk
Toro sitt original trekk ved lagring.
Artno: 490-7462

Gressplen opp til 1000 kvm. Gressplen opp til 1000 kvm.

Gressplen opp til 1000 kvm.

  

Gressplen opp til 1000 kvm.



PRAKTISK HÅNDTAK
Praktisk håndtak som kan justeres
med en spak. Hurtig justering av
høyden, eller for å minimere plassen
ved oppbevaring og transport.

HEAVY DUTY/PROFF GÅGRESSKLIPPERE 

DUAL-FORCE KLIPPEPANNE
I klippepannen kastes det klipte 
gresset ekstra mange ganger rundt, 
til deter kuttet så fint at det faller på 
gressmatten og blir gjødsel.

BBC - BLADE BRAKE CLUTCH
Sikkerhetssystemet BBC, gjør at du
kan ha motoren i gang, mens knivene
slutter å rotere når du slipper ”død-
manns bøylen”.



Toro Super Recycler 53 AD 
En av Toro’s mest premierte klippere. SR4 står for SuperRecycler versjon 4.
Er du i tvil om hvilken klipper du skal kjøpe? Da skal du velge en av Toros mest
ettertraktede premiumklippere gjennom tidene. Stor klippebredde og enklippetek-
nikk som få kan måle seg med. Karakteristisk Toro-klipper med Recycler,
Automatic Drive og 65-liters oppsamler. Aluminiumschassis gir lang levetid.

Artikkelnummer  20792
Klippebredde  53 cm
Klippesystem  3 i 1 - (Super Recycler/Bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton Quantum 675, 190 cc
Materiale  Aluminium
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 32-108 mm
Oppsamler  65 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  38,2 kg
Annet  Fellbart håndtak.
 Hurtigrengjøringstilkobling som enkelt
 kobles til hageslangen.
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Toro Timemaster 76
Proff klipper med 76 cm klippebredde! Takket være den brede klippepannen
kan du enkelt håndtere store områder, og redusere klippetiden med opptil
40%. Dual-Force™-klippesystem med doble kniver og Toro Atomic-kniver
sørger for ett overlegent klipperesultat og en frodig plen.
Perfekt klipper som passer både for den proffe, og den som har en stor plen.

Artikkelnummer  21810
Klippebredde  76 cm
Klippesystem 3 i 1 - (Recycler/Bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton OHV, 233 cc  
Materiale  Aluminiumsramme og stål-panne
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-8 km/t
Klippehøyde  2-høydejustering, 32-108 mm
Oppsamler  88 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  62 kg
Annet  Justerbart håndtak.
 Hurtigrengjøringstilkobling som enkelt
 kobles til hageslangen.
 BBC (Blade Brake Clutch).
 Dual Force™ Cutting System och Atomic® Blades.

76 cm klippebredde

HEAVY DUTY/PROFF GÅGRESSKLIPPERE 

Toro Super Recycler 53 AD ES
Toro Super Recyler 53 AD ES Samme klipper som Toro® Automatic 53 AD
(SR4) men er utstyrt med El-start i tillegg.

Artikkelnummer  20797
Klippebredde  53 cm
Klippesystem  3 i 1 - (Super Recycler/Bioklipp, oppsamler og sideutkast)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton Quantum 675, 190 cc
Materiale  Aluminium
Driftsystem  Automatic Drive
Hastighet  0-6,4 km/t
Klippehøyde  4-punkts høydejustering, 32-108 mm
Oppsamler  65 liter, tekstil
Startsystem  Elstart
Vekt  41 kg
Annet  Fellbart håndtak.
 Hurtigrengjøringstilkobling som enkelt
 kobles til hageslangen.

Toro Pro Stripe
Toro ProStripe 560 er konstruert for å skape et elegant og stipet
klipperesultat. et utmerket valg for symmetrisk klipping av gressmatter
rundt f.eks. klubbhus, hotell og offentlige bygninger som krever det lille
ekstra. ProStripe klipper kortere enn de fleste andre gå bak-klippere.
Sentral høydejustering av klippepanne der høyden enkelt kan justeres
mellom 13 og 60 mm.

Artikkelnummer  02657
Klippebredde  56 cm
Klippesystem  2-1 (bakutkast og oppsamler)
Motor, Effekt  Briggs & Stratton 850 OHV, 190 cc
Materiale  Aluminium
Driftsystem  Variabel
Hastighet  4,4 km/t
Klippehøyde  Sentral høydejustering, 13-60 mm
Oppsamler  70 liter, tekstil
Startsystem  Håndstart
Vekt  51 kg
Annet  Stripefunksjon.

Gressplen opp til 1000 kvm. Gressplen opp til 1000 kvm.

Gressplen over 1000 kvm.



.

HØYDESATS
Kjøp en Høydesats for klipping på
ujevne og følsomme områder.

45 GRADERS HELLING
Med Toros sveveklippere kan du
klippe de riktig bratte skråningene.

TRANSPORTHJUL
Praktiske transporthjul finnes som
tilvalg.

HEAVY DUTY/PROFF SVEVEKLIPPERE 



.

HoverPro 400
Toros sveveklipper er perfekt for å klippe ømtålige og utilgjengelige
områder, f.eks rundt blomsterbed og i skråninger. Toro HoverPro 400
er utstyrt med nylon-tråd, og har en klippebredde på 40 cm.

Artikkelnummer  02615
Klippebredde  40 cm
Klippesystem  Nylonsnøre
Motor, Effekt  Honda GXV57, 57 cc
Materiale  ABS plast
Klippehøyde  18-30 mm
Startsystem  Håndstart
Maks stigning  Max 25 grader
Vekt  12,5 kg
Tileggsutstyr  Klippesats for høyere klippehøyde.
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HoverPro 500
Toro HoverPro 500 tilbyr enda kraftigere motor, og en klippebredde
på 51 cm. Den er i tillegg utstyrt med en slitesterk rotorkniv som
gjør at den mestrer tettere veggetasjon.

 
Artikkelnummer  02604
Klippebredde  51 cm
Klippesystem  Rotorkniv
Motor, Effekt  Honda GCV160, 160 cc
Materiale  ABS plast
Klippehøyde  16-34 mm
Startsystem  Håndstart
Maks stigning  Max 45 grader
Vekt  19 kg
Tileggsutstyr  Transporthjul, forlenger til håndtak. 

HoverPro 550
Med sin klippebredde på 53 cm er HoverPro 550 den største
sveveklippereni HoverPro-serien. Effektiv, og tilpasset de mest
krevende oppgavene. Som tilbehør finnes bl a transporthjul
og forlenger til håndtaket.

Artikkelnummer  02606
Klippebredde  53 cm
Klippesystem  Rotorkniv
Motor, Effekt  Honda GCV160, 160 cc
Materiale  ABS plast
Klippehøyde  16-34 mm
Startsystem  Håndstart
Maks stigning  Max 45 grader
Vekt  19 kg
Tileggsutstyr  Transporthjul, forlenger til håndtak. 

HoverPro 450
Storebror HoverPro 450 har en større klippebredde, samt en litt
sterkere Honda motor. Som tilbehør finnes bl a transporthjul og
forlenger til håndtaket.

Artikkelnummer  02612
Klippebredde  46 cm
Klippesystem  Nylonsnøre
Motor, Effekt  Honda GCV135, 135 cc
Materiale  ABS plast
Klippehøyde  18-30 mm
Startsystem  Håndstart
Maks stigning  Max 45 grader
Vekt  17,6 kg
Tileggsutstyr  Klippesats for høyere klippehøyde,
 transporthjul, forlenger til håndtak.

Nylonsnøre

Rotorkniv



SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE

RECYCLER
Recycler-systemet gjør at gresset roterer 
rundt i klippeaggregatet og styres ned i 
kniven gang på gang til det er så finklippet 
at det faller til marken mellom gresstråene 
og blir borte fra overflaten.

KJØREGLEDE!
Med spakene blir klipperen både enkel
og morsom å kjøre. Spakene erstatter
ratt og pedaler på en tradisjonell
traktorklipper.

ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIE
Med spakene blir maskinen meget
lett å styre rundt trær, busker og andre
hindringer.



SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE

Toro TimeCutter ZS 5000
Kraftig spakstyrt klipper fra Toro. Utrustet med en 708 cc Toro motor og en
klippebredde på 127 cm. Her sitter du som en konge i den komfortable DeLux-setet.
Utstyrt med Toro´s mange finesser, så som Dobble hydrostater, Recycler, sideutkast,
meget kraftig stålchassi og mye mer. En kraftig maskin som gir deg mye for pengene.

Artikkelnummer  74661
Klippebredde  127 cm
Klippesystem  Recycler/Bioklipp, sideutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater 
Klippehøyde  38-114 mm
Fremhjul  13x5 mønstrede
Bakhjul  18x9,5
Svingradius  0 grader
Bensintank  11,3 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  290 kg
Annet  SmartSpeed 3 gir, timeteller, armstøtte,
 recycler-kit, koppholder, hurtigrengjørin, justerbar klippehøyde
 fra førerplass, elektrisk inkobbling av klippedekket, hengerfeste.
 Tileggsutstyr Oppsamler TwinBagger, gulvmatte av gummi.
 Timeteller. Pedalløft av klippeenhet.

Bildet viser en modell uten armstøtte.

Toro TimeCutter ZS 4200 T
Ditt selvfølgelige valg når du skal kjøpe spakestyrt klipper. Dette er klipperen som
overgår de fleste konkurrenter på kvalitet, klipperesultat og brukervennlighet.
Elektrisk innkobling av klippeaggregatet, utstyrt med doble hydrostater, automatisk
parkeringsbrems og sist men ikke minst SMART SPEED™ som gir deg en overlegen
kontroll på styringen i kritiske partier. Summen av dette gjør at du kan spare mer enn
halve tiden du bruker på klippingen i forhold til tradisjonelle traktorklippere.

Artikkelnummer  74686
Klippebredde  107 cm
Klippesystem  Recycler/Bioklipp, sideutkast. 2 knivblad.
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater   
Klippehøyde  38-114 mm
Fremhjul  10x4 glatte
Bakhjul  18x7,5
Svingradius  0 grader
Bensintank  11,3 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  254 kg
Annet  SmartSpeed 3 gir, koppholder, hurtigrengjøring,
 justerbar klippehøyde fra førerplass, elektrisk inkobbling av
 klippedekket, armstøtte, hengertilkobling.
 Tileggsutstyr Oppsamler TwinBagger, pedalløft av klippeagregatet,
 gulvmatte av gummi, timeteller.

Still inn arbeidshastighet  –  SMART SPEED™
Toros spakstyrte serie TimeCutter ZS er utstyrt med den praktiske innovasjonen
Smart Speed der du selv bestemmer hvilken hastighet du vil klippe. Hastigheten
stilles i tre ulike nivåer. Velg mellom klipping av støre overfølater, trimming rundt
trær/busker eller transport.

Toro TimeCutter HD X5450
Toro TimeCutter HD X5450 er tilsvarende utstyrt som maskinen over, men med
en klippebredde på hele 137 cm. Rask og presis manøvrering gjør at du enkelt
kan klippe rundt trær, blomsterbed og grusveier. Toro TimeCutter HD X 5450 er
en attraktiv maskin for deg med stor plen å klippe.

Artikkelnummer  74865
Klippebredde  137 cm
Klippesystem  Recycler/Bioklipp, sideutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater med ”charge pump” - HG-ZT3100
Klippehøyde  38-114 mm
Fremhjul  33x16,5 cm
Bakhjul  56x25 cm
Svingradius  0 grader
Bensintank  18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  344 kg
Annet  SmartSpeed.Hurtgrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket.
 Justerbar klippehøyde fra førerplass. Koppholder.
 Pedalløft av klippeenhet. Førerstol med høy rygg, armstøtte.
 Skalperingrulle på klipperen - Bull Nose.
 Gummimatte. Hengerfeste. 12 v uttak til mobil lader og annet.
 Tileggsutstyr Oppsamler TwinBagger. Highlift kniv. Belysningskit.
 Stripingkit. Lastholder. ROPS.

PASS PÅ DIN SITTEKLIPPER OG KJØP 
ET PRAKTISK BESKYTTELSESTREKK.
Art.nr 490-7319

Gressplen over 1000 kvm.

Gressplen over 1000 kvm.

Gressplen over 1000 kvm.



KRAFTIG KONSTRUKSJON
Kraftig og slitesterk klippepanne
med skalperingshjul Bull Nose.

MY-RIDE SUSPENSION SYSTEM
Toros MyRide Suspension System.
En avfjæret plattform med justerbare
fjærer gir en forbedret kjøreopplevelse.

ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIE
Med spakene blir maskinen meget
lett å styre rundt trær, busker og andre
hindringer.

NYE MY-RIDE SUSPENSION SYSTEM
På nye Toro TimeCutter MX5075T
kan du justere MyRide- systemet 
med en spak. 

SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE



Toro TimeCutter HD XS 5450 – MyRide
Toro TimeCutter HD XS 5450 er tilsvarende utstyrt som maskinen over, men med
en klippebredde på hele 137 cm. Rask og presis manøvrering gjør at du enkelt
kan klippe rundt trær, blomsterbed og grusveier. Toro TimeCutter HD X 5450 er
en attraktiv maskin for deg med stor plen å klippe.

Artikkelnummer  74888
Klippebredde  137 cm
Klippesystem, antall blad Recycler/Bioklipp, sideutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc 
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater 
Klippehøyde  38-114 mm
Fremhjul  33x16,5 cm
Bakhjul  56x25 cm
Svingradius  0 grader
Bensintank  18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  348 kg
Annet  SmartSpeed. MyRide. Hurtgrengjøring.
 Elektrisk innkobling av klippedekket.
 Justerbar klippehøyde fra førerplass.
 Koppholder. Pedalløft av klippeenhet. 12 v uttak til mobil lader
 og annet. Førerstol med høy rygg, armstøtte. Skalperingrulle
 på klipperen Bull Nose. Hengerfeste.
 ROPS. Randnings-kit.
Tileggsutstyr  Oppsamler TwinBagger. Highlift kniv. Belysningskit.
 Stripingkit. Lastholder. ROPS.

Toro TimeCutter HD XS 4850 – MyRide
Robust spakstyrt maskin fra Toro. TimeCutter HD har en solid konstruksjon med
et kraftig, slitesterkt og sveiset 4 mm klippepanne i stål og med en klippebredde på
122 cm. Doble hydrostater gir rask og smidig manøvrering. Utstyrt med en effektiv
Toro V Twin motor (708 cc/24,5 hk) og en komfortabel førerstol med høy ryggstøtte.
Dette er maskinen for deg som stiller høye krav til komfort og klipperesultat.
Oppsamler med vifte og belysning er ekstrautstyr.

Artikkelnummer  74886
Klippebredde  122 cm
Klippesystem, antall blad Recycler/Bioklipp, sideutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc 
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater  
Klippehøyde  38-114 mm
Fremhjul 33x16,5 cm
Bakhjul  56x25 cm
Svingradius  0 grader
Bensintank  18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  340 kg
Annet  SmartSpeed. MyRide. Hurtgrengjøring.
 Elektrisk innkobling av klippedekket.
 Justerbar klippehøyde fra førerplass. Koppholder.
 Pedalløft av klippeenhet. 12 v uttak til mobil lader og annet.
 Førerstol med høy rygg, armstøtte. Skalperingrulle på klipperen
 Bull Nose. Hengerfeste.
Tileggsutstyr  Oppsamler TwinBagger. Highlift kniv. Belysningskit.
 Stripingkit. Lastholder. ROPS.

En avfjæret plattform – MyRide Suspension System
Toros nye MyRide Suspension System. En avfjæret plattform
med justerbare fjærer gir en forbedret kjøreopplevelse.

Still inn arbeidshastighet – SMART SPEED™
Toros spakstyrte serie TimeCutter HD er utstyrt med den praktiske innovasjonen
Smart Speed der su selv bestemmer hvilken hastighet du vil klippe. Hastigheten
stilles i tre ulike nivåer. Velg mellom klipping av støre overfølater, treimming rundt
trær/busker eller transport.

Toro TimeCutter MX5075T – MyRide
Ny spakstyrt rotorklipper fra Toro med suveren komfort og kapasitet – klipper opp til hele 
45% raskere med et utmerket klipperesultat. Behagelig kjøreopplevelse takket være 
den unike kjøreplatformen- MyRide. som kan justeres både via setet samt via en spak. 
Robust klippepanne på 127 cm med sideutkast. lettmanøvrert takket være Toros Smart 
Speed-Teknologi, som gir deg fullstendig kontroll over klippehastigheten. Rett og slett en 
rask klipper som er komfortabel med meget høy kapasitet.

Artikkelnummer  74694
Klippebredde  127 cm
Klippesystem, antall blad Recycler/Bioklipp, sideutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Materiale  Stål
Driftsystem  Doble Hydrostater 
Klippehøyde  38-114 mm, 3-punkt
Fremhjul 28x15 cm
Bakhjul  46x24 cm
Svingradius  0 grader
Bensintank  11,3 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  288 kg
Annet  SmartSpeed. MyRide. Hurtgrengjøring. Elektrisk innkobling av   
 klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førerplass. Koppholder.
 Pedalløft av klippeenhet. 12 v uttak til mobil lader og annet.
 Førerstol med høy rygg, armstøtte. Skalperingrulle på klipperen.
 Hengerfeste. Sveiset klippepanne.
Tileggsutstyr  Oppsamler 227 liter. Gulvmatte av gummi. Timeteller.En avfjæret plattform – MyRide Suspension System

Toros nye MyRide Suspension System. En avfjæret plattform
med justerbare fjærer gir en forbedret kjøreopplevelse.

NYHET!SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE

Gressplen over 1000 kvm.

Gressplen over 1000 kvm.

Gressplen over 1000 kvm.



PROFFMASKINER

KRAFTIG KONSTRUKSJON
Kraftig og slitesterk klippepanne
med skalperingshjul Bull Nose 
støtdemper 

MY-RIDE SUSPENSION SYSTEM
Toros nye MyRide Suspension System.
En avfjæret plattform med justerbare
fjærer gir en forbedret kjøreopplevelse.

ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIE
Med spakene blir maskinen meget
lett å styre rundt trær, busker og andre
hindringer.



PROFFMASKINER
Toro Titan HD 1500 MyRide – PROFFKLIPPERE
Sitteklipperen for den profesjonelle bruker. Solid spakstyrt rotorklipper med overle-
gen komfort og manøvrering. 122 cm klippebredde og sideutkast. Utstyrt med Toros 
mittmonterte Turbo Force-klippepanne og slitesterke knivspindler i støpejern. Avfjæret 
kjøreplattform gir overlegen komfort. Som ekstrautstyr finnes feste for verktøy som 
løvblåser, hekketrimmer eller søppelsekk.

Artikkelnummer  74453TE
Klippebredde  122 cm
Klippesystem, antall blad  Turbo Force klippeenhet med sideutkast, 3 blad.
Motor Toro V-Twin, 708 cc (24,5 hk)
Materiale Stål
Driftssystem Doble hydrostater
Klippehøyde  38-127 mm
Svingradius  0 grader
Bensintank  26,5 liter
Startsystem  Elstart
Vekt 421 kg
Annet  ROBS/veltebøyle, digital timeregner, MyRide-kjøreplattform, 
elektronisk  tilkobling av kniver, pedal til heving av klippepanne, 
 kollisjonsbeskyttelse.

Tileggsutstyr  Oppsamler, LED-belysning, recyclerkit /bioklipp, verktøyfeste.
 Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å få oversikt over  
 hvordan din maskin kan tilpasses ditt behov.

Toro Titan HD 1500 MyRide – PROFFKLIPPERE
Samme maskin som over, men med klippebredde på 132 cm.

Artikkelnummer  74454TE
Klippebredde  132 cm
Klippesystem, antall blad Turbo Force klippeenhet med sideutkast, 3 blad.
Motor Toro V-Twin, 708 cc (24,5 hk)
Materiale Stål
Driftssystem Doble hydrostater
Klippehøyde  38-127 mm
Svingradius  0 grader
Bensintank  26,5 liter
Startsystem  Elstart
Vekt  429 kg
Annet  ROBS/veltebøyle digital timeregner, MyRide-kjøreplattform,  
 elektronisk tilkobling av kniver, pedal til heving av klippepanne, 
 kollisjonsbeskyttelse.

Tileggsutstyr  Oppsamler, LED-belysning, recyclerkit/bioklipp, verktøyfeste.
 Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å få oversikt 
 over hvordan din maskin kan tilpasses ditt behov.

Maskinene på bildet kan være med ekstrautstyr.



Toro Z Master 6000 – PROFFKLIPPERE
Spakstyrt, robust rotorklipper for den profesjonelle brukeren. Solid spakstyrt rotorklip-
per med overlegen komfort og manøvrering. 152 cm klippebredde og sideutkast. 
Utstyrt med Toros mittmonterte Turbo Force-klippepanne og slitesterke knivspindler 
i støpejern. Klippehøyde mellom 25-127 mm.  Hastighet 13 km/t forover og 8 km/t 
bakover. Sammenleggbar veltebøyle (ROPS). Som ekstrautstyr finnes oppsamler, 
recycle-kit og Z-stand.

Artikkelnummer  74925TE
Klippebredde  152 cm
Klippesystem, antall blad Turbo Force klippeenhet med sideutkast, 3 blad.
Motor Kawasaki FX801V 25,5 hk, bensin
Materiale Stål
Driftssystem Doble hydrostater
Klippehøyde 25-127  mm
Svingradius  0 grader
Bensintank  26,5 liter
Startsystem Elstart
Vekt 590 kg
Annet  Standardutstyr med komfortsete, digital timeviser, elektronisk  
 tilkobling av knivene, løfteassistentpedal og Z-stand. Ta kontakt  
 med din nærmeste forhandler for å oversikt over  hvordan din  
 maskin kan tilpasses ditt behov.
Tileggsutstyr  Recycle-kit, oppsamler og hengerfeste.

PROFFMASKINER

TURBO  FORCE-KLIPPETEKNOLOGI
Motstår skader fra støt med en kledning 
over klippeenheten som er fullstendig 
sveiset og svært sterk. Beskytter mot 
frontkollisjoner med en robust avrundet 
fremre støtfanger. Leverer en flatere og 
skarpere klipp med sterke kniver.
Bransjens mest solide spindelenhet.



Toro Z Master 7000 – PROFFKLIPPERE
Spakstyrt rotorklipper med Kubota dieselmotor. Hydrostatisk drift med motor på hvert 
drivhjul. 152 cm klippebredde med sideutkast. Med industriledende ytelsesfunksjoner 
som Turbo Force-klippepanne gir uovertruffen klippekvalitet og varighet.
Sammenleggbar ROPS og Z-stand.

Artikkelnummer  74265TE
Klippebredde  152 cm
Klippesystem, antall blad Turbo Force klippeenhet med sideutkast, 3 blad.
Motor Kubota, diesel 23 hk
Materiale Stål
Driftssystem Doble hydrostater
Klippehøyde 38-127 mm
Svingradius  0 grader
Bensintank  26,5 liter
Startsystem  Elstart
Vekt 722 kg
Annet   Standardutstyr med komfortsete, digital timeviser, elektronisk  
 tilkobling av knivene, løfteassistentpedal og Z-stand. Ta kontakt  
 med din nærmeste forhandler for å oversikt over  hvordan din  
 maskin kan tilpasses ditt behov.
Tileggsutstyr  Recycle-kit/bioklipp, oppsamler og hengerfeste.

Toro Z Master 7000 – PROFFKLIPPERE
Samme modell som ovennevnte, men med bakutkast og 132 cm klippebredde.

Artikkelnummer  74279TE
Klippebredde  132 cm
Klippesystem, antall blad Turbo Force-klippenhet med bakutkast, 3 blad
Motor Kubota, diesel 23 hk
Materiale Stål
Driftssystem Doble hydrostater
Klippehøyde 38-127 mm

Svingradius  0 grader
Bensintank  26,5 liter
Startsystem  Elstart
Vekt 733 kg
Annet  Standardutstyr med komfortsete, digital timeviser, elektronisk  
 tilkobling av knivene, løfteassistentpedal og Z-stand. Ta kontakt  
 med din nærmeste forhandler for å oversikt over  hvordan din  
 maskin kan tilpasses ditt behov.
Tileggsutstyr  Recycle-kit/bioklipp, oppsamlerog hengerfeste.

PROFFMASKINER

Maskinene på bildet kan være med ekstrautstyr.



PROFFMASKINER

Toro SGR 13 – STUBBEFRESER
Velbalansert, effektiv og letthåndterlig stubbefreser.
Fresehjul med tenner som lett byttes ut ved behov.
Fresen er også utstyrt med et praktisk håndtak for transport.

Artikkelnummer  22619
Motor Honda GX390
Driftssystem Manuell
Stubbehøyde Max 36 cm
Fresedybde Max 28 cm
Hjul 24 cm i diameter til tennene, 3 fresetenner.
Drift Doble kilereimer
Mål 75 x 193 x 107 cm
Vekt  109 kg

Kioti K9 2400 –  UTV
UTV fra Kioti med gressdekk på stålfelg. 4-hjulsdrift, servostyring arbeidsbil 
med 3-sylinderet. Vannavkjølt Kioti diselmotor på 24 hk. Traktorregistrert 
for 3 pers. Robust arbeidsbil med høy og lav CTV girkasse og diffsperre. 
Som tar seg fram meget bra i tøft terreng. Redusert lyd og vibrasjonsnivå.
Dobble justerbare støtdempere foran og bak høy bakkeklaring på 30,4 cm.

Lastekapasitet  725 kg
Motor Dieselmotor på 24 hk
Tilpasset for 40 km/t
Dekktype   Gressdekk foran og bak 25x10.00-12
L x B x H  3045 x 1590 x 1970 mm
Svingradius 3,69 m
Vekt  930 kg
Annet Vinsjfeste foran, tak, frontrute med vindusviskere.
 Hydraulisk Tippfunksjon for lasteplan. 
 Nakkestøtte, halvdører. 
 Dobbeltvirkende hydraulikk (krever UD25-A0001A)



Kioti CS2610-EU – TRAKTOR
Smidig kompakttraktor fra Kioti. Hydrostatisk drift med sammenleggbar veltebøyle 
(ROPS). Firehjulsdrift med 3-sylindret vannavkjølt dieselmotor på 23 hk.
Utstyrt med dobbeltvirkende uttak bak, differansialsperre, hydraulikksystem som gir 
24,6 l/m, 3-punkts løft med posisjonsregulering og kategori 1 kobling. 
Maskinen er utstyrt med bakspeil, ROPS med belte, hydrostatisk styring, justerbart 
sete, startsperre, fast krok og belysning. 

Artikkelnummer  CS2610-EU (traktor)
Artikkelnummer  CS2610-EU/SM2410-EU (traktor med klippepanne 152 cm)
Artikkelnummer  CS2610-EU/kl 115-2-E-SA (traktor med frontlaster med skuffe)

Klippebredd  152 cm
Motor 1,13 liters vannavkjølt dieselmotor på 26 hk
Driftssystem Hydrostatisk. Firehjulsdrift.
Klippehøyde 25,4-101,6 mm
Fronthjul 18x8.5-8 R3 (Turfdäck)
Bakhjul 26x12.00-12 R3 (Turfdäck) 
Drivstofftank 25,5 liter
Vekt  700 kg (med ROPS)
Annet Utstyrt med dobbeltvirkende uttak bak, differansialsperre,  
 hydraulikksystem som gir 24,6 l/m, 3-punkts løft med 
 posisjonsregulering og kategori 1 kobling. 
 Maskinen er utstyrt med bakspeil, ROPS med belte, 
 hydrosta tisk styring, justerbart sete, startsperre, fast krok og  
 belysning. 

PROFFMASKINER

Maskinene på bildet kan være med ekstrautstyr.



Hako Sweepmaster M600
Kraftig håndfeiemaskin fra Hako som børster frem smuss og grus. Perfekt for
verkstedet, bensinstasjonen, parkeringsplassen, lageret, gangveien og garasjen.
Skitten samles i en beholder som enkelt kan tømmes. Stillbart håndtak for
bekvemmelighetens skyld og store hjul for å klare trapper og kantsteiner.

Artikkelnummer  6206
Materiale  Stål, aluminium chassis, plastbeholder
Oppsamler  40 liter hardplast
Kapacitet  2400 m2/t
Arbeidsbredde  67 cm
Vekt  24 kg
Annet  Stillbart håndtak, justerbar sidebørste,
 justerbart børstetrykk.
 

Toro Ultra –  Blower/Vac
En riktig hjelper med en mengde anvendingsmuligheter takket være sin blås/
suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på hele 402 km/t og en
høy oppsamlingsevne. Finfordeleren reduserer løvmengden til en sekstendel –
det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har trinnløs innstilling
av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplantinger.

Artikkelnummer  51581
Motor  Elmotor, 1500 W
Materiale  Hardplast
Luftgjennomstrømming  402 km/t
Finfordelingskapasitet  16:1
Oppsamler  53 liter, tekstil
Vekt  3,8 kg
Annet  Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.

LØVBLÅS OG BØRSTEMASKIN
OPPSAMLERE OG TILHENGERE

Toro Ultra Plus – Blower/Vac
Løvblåser/sug fra Toro. En riktig hjelper med en mengde anvendingsmuligheter
takket være sin blås/suge og finfordelingsfunksjon. Motoren gir en luftstrøm på
hele 402 km/t og en høy oppsamlingsevne. Finfordeleren reduserer løvmengden
til en tyvendedel – det klart beste resultatet av alle i sitt slag. Ultra Blower Vac har
trinnløs innstilling av luftstrømmen, som er bra ved arbeid rundt nyplantinger.

Artikkelnummer 51558
Motor  Elmotor, 1500 W
Materiale  Hardplast
Luftgjennomstrømming  402 km/t
Finfordelingskapasitet  20:1
Oppsamler  53 liter, tekstil
Vekt  4 kg
Annet  Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.
 Shredz-All shred ring, roterende munnstykke.

Hako Clean Profi 1.2E – Støvsuger
Artikkelnummer  80067348
Max effekt  1400 W
Slangelengde, kabellengde  2,5 m. 15 m (manuell sladdvinda)
  

Hako Clean Power WD22 P – Grovstøvsuger
Artikkelnummer  80114732
Max effekt 1250 W
Slangelengde, kabellengde  2,5 m. 10 m  

”BEST I TEST” – TV2 HJELPER DEG.



Agri-Fab Steelcart
En enkel og meget prisgunstig tilhenger som du enkelt tilkobler alle
hagemaskiner. Laget i stål og perfekt for transport av så vell små
som store lass i hagen.

Artikkelnummer  25-0125
Materiale  Stålplåt
Hjulstørrelse  14 x 4
Vekt  28 kg
Lastekapasitet  230 kg
Planstørrelse 99 x 72 x 29 cm
Annet  Avtakbar baklem

Agri-Fab Polycart
Ønsker du en tilhenger for jord, sand, gress, løv og annet som skal fraktes
bort i hagen? I så fall har vi et romslig alternativ med en kapasitet på 350 kg.
Agri-Fab Polycart passer til de fleste sittegressklipperne på markedet.
Lasteplanet er at kraftig plast, kan tippes og går raskt å montere.
Kan anvendes som trillebår.

Artikkelnummer  45-0345
Materiale  Hårdplast
Hjulstørrelse  14 x 4
Vekt  28 kg
Lastekapasitet  150 kg
Planstørrelse  114 x 76 x 30 cm
Annet Lett å montere

Agri-Fab Tow Collector 107 Hi-speed
Hvor fort og effektivt har du lyst til å samle opp gress, kongler, løv og annet
fra bakken? Er du nøye på sluttresultatet, bør du velge denne High-Speed
oppsamlerenfra Agri-Fab. Børsten gjør 5,5 omdreininger per hjulomdreining og
kobles med et enkelt feste til stort sett alle sittegressklippere og hagetraktorer.
Du tømmer enkelt vinylsekken. 

Artikkelnummer  45-0532
Materiale  Stål och vinyl
Oppsamler  550 liter
Hjulstørrelse  11 x 2,5 cm
Arbetsbredd  107 cm
Vekt  41 kg
Utveksling  5,5:1 per hjulomdreining
Annet  Tømmes lett fra føreplassen. 
 Justerbart børstetrykk.
 

Agri-Fab Tandem Axle ATV Cart
Stor ATV henger. Dette er en romslig tilhenger med en lastekapasitet
på hele 450 kg. Perfekt for de store og tunge transportene i hagen. 
Hjulakslene er leddede, noe som gjør vognen smidigere å håndtere i 
vanskelig terreng. Store hjul og avtakbar baklem. Passer til både 
hagetraktor og ATV.

Artikkelnummer  45-03502
Materiale  Stålplåt
Hjulstørrelse  18 x 9,5 terrengdekk
Vekt  94 kg
Lastkapacitet  450 kg
Flakmått  155 x 82,5 x 30 cm
Annet  Leddet 2 akslet vog, avtagbar baklem.

LØVBLÅS OG BØRSTEMASKIN
OPPSAMLERE OG TILHENGERE



Toro Motorsag – Batteridrevet
Enkel, letthånderlig og batteridreven motorsag med en sverdlengde på
35 cm. Verktøyløs kjedejustering og automatisk kjedesmøring.
Automatisk kjedestopp.

Artikkelnummer  51138
Motor  Børsteløs motor, 40 V
Sverdlengde  35 cm
Hastighet  11 m/sek
Vekt  5 kg
Annet  Verktøyløs regulering av kjede.
 Dødmannsknapp.

Toro Løvblås – Batteridrevet
Lett og smidig løvblåser som enkelt rydder hagen for løv. Luftstrømmen regulerer
du selv. Løvblåseren oppnår en luftstrøm på opptil 815 m3/h. To ulike munnstykker
gjør at du kan velge mellom smal eller bred luftstrøm.

Artikkelnummer  51134
Motor  Børsteløs motor, 40 V
Materiale  Hardplast
Luftgjennomstrømming  815 m3/t
Finfordelingskapasitet  16:1
Vekt  3,86 kg
Annet  Variabel hastighet.

Tillegsutstyr  Oscillerande munstycke. Turbo boost.

Toros batteridrevne hagemaskiner gjør
hagearbeidet enkelt, smidig og stille.
Det samme batteriet og laderen går om
hverandre på samtlige modeller.
Bra for miljøet og man slipper ledninger.

Du kan velge mellom to forskjellige batteristørrelser og en
hurtiglader. Batteri 40 V (2,5 Ah) eller 40 V (5,0 Ah).



Toro Trimmer 36 cm – Batteridriven
2-tråds trimmer som er kraftigere enn ovennevnte. Den har trådmating
gjennom såkalt ”bump feed” som gjør at mate frem nylontråden mens du
arbeider/ved behov. Tråden er 2 mm i diameter. Trimmer kan slås sammen
ved lagring eller transport.

Artikkelnummer  51132
Motor  Børsteløs motor, 40 V
Materiale  Hardplast
Klippebredde  36 cm
Vekt  4,3 kg
Annet  Variabel hastighet, sammenleggbart/leddet skaft.

Toro Trimmer 33 cm – Batteridrevet
Lett og smidig 1-tråds trimmer med teleskopisk justerbar skaft og
automatisk trådmater. Trimmerhodet kan enkelt vris 90 grader for
kantklipping. Tråden er 2 mm i diameter.

Artikkelnummer  51130
Motor  Børsteløs motor, 40 V
Materiale  Hardplast
Klippebredde  33 cm
Vekt  3,9 kg
Annet  Variabel hastighet, teleskopskaft,
 regulerbart trimmerhode.

Toro Hekksaks – Batteridrevet
En letthåndterlig og effektiv hekksaks med doble sverd. Håndtaket
kan stilles enkelt for horisontal eller vertikal klipping.

Artikkelnummer  51136
Motor  Børsteløs motor, 40 V
Materiale  Hardplast
Sverdlengde  61 cm
Vekt  3,9 kg
Annet  Variablel hastighet, leddet skaft.
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Intelligente robotgressklippere
                 fra Wiper Premium.
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Alle Wiper Professional modeller er utstyrt med brukervennlige menyer og grensesnitt, samt smarte funksjoner for rask og enkel bruk. 
Kan styres og overvåkes via din smart-telefon eller ditt nettbrett, så du får tid til å gjøre andre ting.

Tid til å gjøre andre ting!

Kontakt din autoriserte Wiper Professional forhandler for hjelp 
til å velge riktig modell og innstallasjon for nettopp din plen. 

Wiper Professional – for ennhver plen.

Wiper Premium er en serie intelligente robotklippere som tilbyr en avansert
klippeteknikk og ett enestående klipperesultat. Wiper robotklippere utvikles
og produseres av det Italienske foretaket Zucchetti Centro Sistemi SRL, som
har utviklet roboter siden nitti tallet og er markedsledende innen det voksende
markedssegmentet robotgressklippere. Robotene er utrustet med siste 
generasjon børsteløse motorer som gjør det mulig for maskinen å
 klippe opp til 20 000 m2.
Wiper Professional garanterer ett perfekt klipperesultat på hele plenen.
Med ”random” klippemønster, og intelligente funksjoner som 
spiralklipping og ”mowed grass sensor” sørger for at du alltid har 
nyklipt gress. Dette er den mest naturlige måten å bli kvitt ugress 
og mose på. Gresset klippes kun noen millimeter hver dag, og sørger
 for at du alltid har en grønn og strøken plen.



Wipers rustfrie kniv med lang levetid. 
Meget solid kniv som gir et fantastisk 
klipperesultat. Samtidig elimineres risikoen 
for å etterlate seg skarpe knivrester igjen i 
gressplenen etter klipping.

Artikkelnummer: 50-3060-10
Klippekapasitet: 7 000 m²
Klippebredde: 36 cm
Stigning: 45%
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 7 timer
Klippehøyde: 24-64 mm
Regnsensor: Ja
Ladetid: 3 timer
Batteri: Lithium 15 Ah
Knivtype: Solid 4-armet
Antall klippesoner: 8 st

Random klipping
Spiralklipper ved høyt gress
Seriekobles, Gyroscope
Connect - GPS
Touchscreen
Eco Mode
Pin og Geofence
Mowed Grass Sensor 
Bluetooth for styring via Smartphone
eller pad som standard. 
My Wiper AppControl
PIN-kod

Wiper Professional – P 70 S

For den store hagen- Klippekapasitet opp til 7000 kvm. Lang klippetid mellom hver ladning på 
hele 7 timer! Utstyrt med en veldig stor kniv for å effektivisere klippingen. En riktig arbeidsmaur 
under alle slags forhold. Med sin stillegående børsteløse motor kan den anvendes på kvelden eller 
natta. Innebygd Bluetooth for styring av maskin via, smartphone, Ipad eller Wiper Appen er stan-
dard. Hybridrobot- styres både via begrensningkabel eller GPS hvilket muliggjør drift på flater der 
signalstyrken fra begrensningkabelen ikke strekker til. Funger utmerket å å kobble sammen flere 
maskiner for større områder som f.eks. fotballbaner, parker mm. Klarer opp til 8 soner/områder.

Artikkelnummer: 20-6021-10
Klippekapasitet: 20 000 m²
Klippebredde: 84 cm
Stigning: 35%
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 11 timer
Klippehøyde: 25-85 mm
Regnsensor: Ja
Ladetid: 10 timer
Batteri: Lithium 4 x 60 ah
Knivtyp: 3 stk. solide 4 arms
Antall klippesoner: 8 st

Partitionsklippning
Spiralklipper ved høyt gress
Seriekobbles, Gyroscope
Connect - GPS
Touchscreen
Eco Mode
Pin og Geofence
Mowed Grass Sensor 
Bluetooth for styrning via Smartphone
eller pad som standard. 
My Wiper AppControl
PIN-kod

Wiper Professional – Yard 201 S 

For de aller største gressplenene. Klippekapasitet på hele 20 000 kvm.
Yard 201 er er en såkalt hybridrobot - den mottar signaler både fra kabel og GPS:en. 
Den Arbeider også etter såkalt partionsklipping hvilket innebærer at den deler inn plenen i 
firkanter på 4x4 meter. Roboten memorerer når og hvor den har vært og spiralklipper etter 
det, der det er behov. Lang klippetid mellom hver lading, har hele 11 timers driftstid! 
Utstyrt med 3 stk. 4-armet solid og rustfrie kniver som sørger for et fantastisk klipperesultat. 
Samtidig elimineres risikoen for å etterlate seg skarpe knivrester igjen i gressplenen etter 
klipping. Utstyrt med tre kniver for å effektivisere klippingen. Roboten manøvreres enkelt via 
touchscreenen eller appen.

7 000
m²

20 000
m²

 Pivohjul 

 Knivblad Ø 36 cm 

 Balansearm 

Balansarm

Wiper Professional – for ennhver plen.




