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TORO POWER MAX TRX HD-SERIEN

NYHET!

1- OG 2-TRINNS SNØFRESERE

Er du lei av å måke bare for å få bilen ut en tidlig
vintermorgen? I så fall er det på tide å ta styringen
over været og bestemme deg for å gjøre arbeidet
med snøen enklere. Som stolt generalagent for
varemerket Toro her i Norge kan vi presentere
maskiner som har all den kraft, kapasitet og kvalitet
som du trenger for å klare en lang vinter.
Toro er et amerikansk selskap som har utviklet
maskiner for snørydding i rundt femti år. Her i
Norge har vi sammen med Toro hatt fremgang
siden 1971. Til tross for fokusering på utkastingskapasitet,
innmatervalser, drivhjul og startmekanismer
har vi knapt vært innesnødd i disse årene.
Tvert i mot har vi stor forståelse for både deg som
bruker, miljøet rundt deg og den teknikken som
kreves for å flytte tonnevis av snø fra et sted til et
annet.
Av erfaring vet vi for eksempel hvor viktig det er
at en snøfreser starter med en gang, ikke minst når
det er riktig kaldt ute. Toro snøfresere er et av de
få merkene som har el-start selv på en del 1-trinns
snøfresere. Vi vet også hvor viktig det er at snøfreseren
klarer å arbeide seg gjennom snøen og ikke setter seg
fast i snøskavlen. Eller hvor praktisk det er å kunne styre
snøen eksakt dit du vil ha den.
Eller hvor lett det er å håndtere snøfreseren når
du kan frikoble drivhjulene. Eller helt enkelt hvor
viktig det er å kunne justere bakkeavstanden
dersom du rydder en grusgang.
Samtlige av Toros snøfresere er utstyrt med
OHV motorer som er kjent for sin effektivitet,
livslengde, lave vibrasjon og fremfor alt sitt lave
støynivå.
Toros brede sortiment av 1- og 2-trinns snøfresere
gjør at du alltid kan få en modell som passer dine behov,
uansett om det er din egen garasjeoppkjørsel du skal
holde ren, eller om du skal bruke snøfreseren i jobben.
Det finnes kun en ting som er sikkert, og det er fargen.
En Toro er alltid rød.
Som hånd i hanske for plenen din.
Gledelig nok kan du ha nytte av en rød maskin om
sommeren også. Toro har et stort utvalg av hagetraktorer
og gressklippere og enten du ønsker å gå eller sitte,
gjør de livet på plenen enklere.
Robuste maskiner som er enkle å vedlikeholde med
praktiske funksjoner og tiltalende design. Et selvsagt valg
for deg som vil at gresset skal være grønnest på din side!
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– Holdbare snøfresere og robust konstruksjon som er bygget av slitesterkt materiale.
– Utstyrt med smarte funksjoner og avansert teknikk.
– Håndterer enkelt bløt og tung snø.
– Utrolig effektive, og tilbyr ryddekapasitet opp til 1443 kg snø pr minutt!
– Letthåndterte utkast som har en kastelengde opp til 20 mtr.
– Enkle, pålitelige og smidige å manøvrere.
– Fresere der hvor våt snø ikke pakker seg.

HVILKEN SNØFRESERE PASSER DIN INNKJØRSEL?
1-TRINNS FRESERE
POWER CURVE®
POWER CLEAR e21
QUICK CLEAR
IDEEL FOR:

• Harde/faste underlag.
• Mindre innkjørsler og gangveier.
• Snødybder opp til 30 cm.

2-TRINNS FRESERE
SNOWMAX™

POWER MAX®

POWER MAX® HD

POWER MAX® HD TRX

IDEEL FOR:

IDEEL FOR:

IDEEL FOR:

IDEEL FOR:

• Harde/faste underlag.
• Alle typer underlag.
• Mellomstore innkjørsler
• Mellomstore innkjørsler
og gangveier.
og gangveier.
• Snødybder opp til 45 cm. • Snødybder opp til 50 cm.

• Alle typer underlag.
• Store innkjørsler samt
veier/plasser.
• Snødybder opp til 55 cm.

• Alle typer underlag.
• Store innkjørsler samt
veier/ plasser og tak.
• Snødybder opp til 55 cm.

TOROS SNØFRESERE STÅR FOR
KVALITET, KAPASITET OG KRAFT.
TOROS 1-TRINNS SNØFRESERE.

1-trinnsmaskinene har en kontaktflate mot underlaget,
effektive innmatingsvalser og er utstyrt med en 4-takts
motor på opptil 212 cc. De er kraftige og pålitelige,
samtidig som de er enkle å håndtere. Dette, sammen
med muligheten for å flytte store mengder snø på kort
tid, har gjort Toros 1-trinns snøfresere svært
populære. Velg mellom ryddebredde fra
46 cm til 53 cm og en kastelengde fra 7,6 m
til 12 m. Hvor du så vil gjøre av snøen er opp
til deg. Utkasterrøret kan dreies opp til
210° i forhold til snøfreseren. Perfekt for
brostein eller asfalterte områder.

BATTERIDREVET 1-TRINNS FRESER!

Toros nye 1-trinns snøfreser med batteridrift rydder raskt og
enkelt tung, våt snø og kaster den lett opp til 12 meter.
Enkel å starte, enkel å bruke, lett å vedlikeholde. Utstyrt med
praktisk LED-lampe for mørke vinterkvelder.
POWER CURVE-ROTOREN RYDDER INNTIL 816 KG SNØ/MINUTT.

Power Curve heter det unike rotorsystemet som sitter i
de fleste av Toros 1-trinns snøfresere. Systemet rydder
helt ned til bar mark, og sammen med et spesialkonstruert
utkastingsrør gir det deg en kapasitet på inntil 816 kg snø
per minutt.
TO ÅRS GARANTI.

EL-START FOR DEG SOM VIL BEGYNNE
ARBEIDET MED ET KNAPPETRYKK.

Velg Toro CCR Quick Clear 6053 ES dersom
du foretrekker en 1-trinns snøfreser med el-start.
Da trykker du bare på en knapp og slipper å
kjempe med startsnoren ute i kulden.

Som konsumentbruker har du
to års full garanti på våre
1-trinns snøfresere.

QUICK SHOOTTM CONTROL SYSTEM

KAST SNØEN DIT DU VIL

POWER CURVE ROTOR

Skift retning raskt og enkelt ved hjelp
av Quick Shoot-systemet som sitter
på styret.

Takket være utkastrøret som kan låses
med en sperre, kan du velge å kaste
snøen ikke bare hvor du vil, men også
hvor høyt eller lavt du vil.

Med Power Curve-systemet rydder du helt
ned til bakken ved hjelp av gummihendlene.
Perfekt for steinlagte eller asfalterte innganger
og garasjeoppkjørsler.

TORO
POWER
LITE1800
/ POWER LITE ES
TORO
POWER
CURVE
En el-drevet snøfreser arbeider stille. Du starter motoren med et
knappetrykk og rydder innkjørsler og ganger med en motor på
10 ampere. Denne elektriske freseren er helt vedlikeholdsfri og lett
å oppbevare takket være sin praktiske størrelse og lave vekt.

!

Elektrisk

ARTIKKELNUMMER		 38303
MOTOR		Elektrisk
STARTSYSTEM		
1800 w elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
46 cm, opp til 9 meter
KAPASITET 		
318 kg/min
INNMATERVALSE		
Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE
Lengde og retning
HJUL
17,5 cm
VEKT 		
12 kg
EKSTRAUTSTYR		Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT 		
PRIS 4 495,-

TORO
/ POWER LITE ES
TORO
60VPOWER
POWERLITE
CLEAR
Ny, batteridrevet 1-trinns snøfreser fra Toro. Med sin slitesterke innmater rulle i stål
fjerner du raskt og effektivt både tung og våt snø i oppkjørselen din. Enkel å starte,
bruke og vedlikeholde. Praktisk justerbart utkaster rør som sørger for at du kaster
snøen der du vil ha den. LED-lampe. Perfekt for garasje oppkjørsel, inngang eller
uteplass. To batteristørrelser å velge mellom.

ARTIKKELNUMMER		 31853-T
MOTOR		
60 V børsteløs motor
BATTERI		
6,0 Ah och 7,5 Ah
STARTSYSTEM		
Startknapp/230 V Elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
53 cm, upp till 12 meter
KAPASITET		
680 kg/min
INNMATERVALSE		
Power Edge (stål)
STYRING AV KASTELENGDE
Utkaster rør
HJUL
15,5 cm
VEKT		
21 kg (uten batteri), 55 kg med 6,0 eller 7,5 Ah batteri
ANNET		
Belysning - LED-lampe, Eco-mode
EKSTRAUTSTYR		Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT 		
PRIS 8 995,- (ekskl batteri og lader)

TORO QUICK CLEAR CCR 6053 R / TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES
Toro CCR Quick Clear 6053 er en pålitelig snøfreser med god kapasitet,
kastelengde, effekt og ryddebredde. Med det unike Quick Shoot-systemet kan
du raskt og enkelt justere utkastingsrøret fra styret. Tung, våt snø kan kastes
inntil 11 meter. Kan også leveres med 230 V elstart.

ARTIKKELNUMMER		
38563 / 38568
MOTOR		
Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM		
Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
53 cm, upp till 11 meter
KAPASITET		
816 kg/min
DRIVSTOFFTANK		
1 liter
INNMATERVALSE 		
Power Curve Rotor
STYRING AV KASTELENGDE
Quick Shoot Control-system 210 grader
HJUL
17,8 cm
VEKT		
39 / 41 kg
EKSTRAUTSTYR		Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT 		
PRIS 11 995,- / 12 995,-

Batterif reser!

NYHET!

KRAFTIGE SNØFRESERE SOM HJELPER DEG GJENNOM
SKAVLER, SKARE OG VINTERKALDE DAGER.
TOROS 2-TRINNS SNØFRESERE.

Skal du måke mye snø? Hender det at det danner
seg høye skavler som du må måke deg gjennom?
Består underlaget av grus? I så fall anbefaler vi
en 2-trinns snøfreser som har en mer robust
konstruksjon, to kontaktpunkter med snøen,
kraftige innmatervalser og inntil 420 cc sterk
4-takst motorer. Samtlige er utstyrt
med luftgummidekk. Det gir deg så
bra grep at du nesten aldri trenger å
bruke kjettinger. Toros 2-trinns
snøfresere er også utstyrt med
justerbar avstand til bakken, noe
som gjør at du kan rydde snø
dersom underlaget er av grus.
Utkastingsrøret kan vris i en sirkel
på 200° i forhold til snøfreseren, slik
at du alltid kan kaste snøen dit
du ønsker.

ENHÅNDSGREP.

Det praktiske enhåndsgrepet frigjør den andre
hånden slik at man kan justere utkasteren til
ønsket retning og lengde av snøen, dette uten
å stoppe freseren.
POWER STEERING FRIKOBLER DRIVHJULENE.

Power Steering System er en finesse som gjør at
du individuelt kan frikoble drivhjulene. En funksjon
som gjør det betydelig enklere å håndtere
snøfreseren når du svinger. Automatic Steering
System er en lignende funksjon som gjør det
enkelt å styre freseren, men her frikobles ikke hjulene.
TORO POWER MAX HD - VELEGNET FOR TUNG SNØ.

Snøfresere for de tøffeste værforhold.
Denne 2-stegs fresere fra Toro, er utstyrt med
store motorer og kraftige snekkevekslere som
driver innmatervalsen. Denne har en diameter på
36 cm som raskt rydder unna snøen.

POWER MAX RYDDER INNTIL 864 KG SNØ/MINUTT.

Power Max er et system som gjør at du aldri kjører
deg fast i snøen. En konstant mengde snø mates
gjennom utkastingsrotoren og eventuelt overskudd
trykkes ut foran snøfreseren slik at den kan
gjenvinnes. Du kan rydde inntil 864 kg snø per
minutt og stille kastelengden inntil 13,7 meter.
Motoren fra 212 til 252 cc og har 6 gir fremover
og 2 gir bakover. Det gjør at du kan tilpasse
arbeidshastighet etter din egen takt.
MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYRER DU SNØEN.

Quick Stick Chute er en funksjon som finnes på
Power Max. Med Quick Stick Chute styrer du
både kastelengde og kasteretning med en og
samme spak under arbeidet.
ROBUSTE UTKASTERRØR

Alle Toro Power Max snøfresere er utstyrt
med et robust utkasterrør i slitesterkt stål.

NYA TORO POWER MAX TRX HD
Hydrostat beltedrift. Det ypperste av fresere fra Toro.
Våre største og sterkeste maskiner.
SLITESTERKE TORO-MOTORER.

Toros kvalitetsmotorer er spesielt tillpasset de
maskinene de skal drive. De er derfor ideelle for
den jobben de er bygd for. Akkurat som alle produkter
fra Toro så er de bygd for holdbarhet.
MONTERT OG STARTKLAR FRA FORHANDLEREN.

Toro selges nesten alltid av utvalgte fagforhandlere
som har omfattende kunnskap og bred service.
Derfor er din snøfreser fra Toro nesten alltid prøvestartet, testkjørt og ferdigmontert når den leveres.
TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentbruker har du tre års
full garanti på våre 2-trinns snøfresere.

TORO SNOWMAX™

TORO SNOWMAX™
Toro SNOWMAX serien leverer imponerende kraft,
uovertruffen manøvrering og er utstyrt med ergonomisk
og brukervennlig håndtak og kontroller.
Det automatisk stegløse drivsystemet (ADS) gjør freseren
lettere å håndtere, og den unikt utformede innmatervalsen
klarer enkelt både tung og våt snø.
Snow Max tilbyr også en høyere ryddekapasitet pr minutt,
og er raskere enn en tradisjonell 2-stegs snøfreser i
tilsvarende størrelse.

Les mer og se filmen om TORO SNOWMAX på www.hako.no

30%

raskere

AUTOMATIC DRIVE SYSTEM (ADS)

IN-LINE 2-TRINN

Toro`s unike driftsystem overføres via det
fjærende håndtaket som føler hvilken
hastighet brukeren har,og tilpasser farten
på freseren etter det. Den automatiske
trinnløse driften, sammen med automatisk
frikobling av hjulene ved svinging, gjør
disse freserne utrolig enkle å manøvrere.

Den unike innmatervalsen og dens
høye hastighet sørger for at snø
hurtig og effektivt slenges ut gjennom utkaster røret. De tar seg enkelt
gjennom både dyp og tung snø,
og rydder helt ned til underlaget.

TORO SNOWMAX 724 ZXR CE
Toro Snowmax er egnet for huseiere som ønsker en snøfreser som
går gjennom dyp snø, men er fortsatt smidig og enkel å håndtere.
Toro Snowmax 724 ZXR har en holdbar Toro OHV-motor, 61 cm rydde
bredde og en kastelengde på opptil 12 meter. Enkel håndtering av utkaster
røret med den fleksibel EZ-kontroll. Enkel å håndtere på grunn av den lave
vekten. Passer perfekt på brostein eller asfalterte overflater.

ARTIKELNUMMER 		 38720
MOTOR		
Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM		Handstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
61 cm, 12 meter
KAPASITET		
1134 kg/min
DRIVSTOFFTANK		
2,2 liter
VÄXLAR/DRIVNING		 Automatic Drive System (ADS)
INMATARVALS		
In-Line 2-trinn
STYRNING AV KASTRIKTNING
Zip Deflector och EZ-justering 200˚rotation
DEKK, GLIDESKO
28 cm, komposit
VEKT		
53 kg
EKSTRAUTSTYR		Oppbevaringstrekk
PRIS ANBEFALT 		
PRIS 14 995,-

ZIP DEFECTOR OCH EZ-REGULERING 200
GRADERS ROTATION
Med EZ reguleringen styrer du både kastelengde
og kaste retning under arbeidet. utkaster røret kan
roteres 200 grader.

TORO POWER MAX 726 OE – STEEL CHUTE
En effektiv 2-trinns snøfreser med 66 cm ryddebredde og 13,7 meter kastelengde. Rydder inntil
864 kg snø per minutt. Med Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både kastelengde og retning
mens du kjører maskinen. Bestselgeren til Toro med helstøpt ramme og livstidsgaranti på utkastermaterialet. Utstyrt med Toros patenterte Anti-clogging system (ACS) som garanterer at våt snø ikke
pakker seg. 230V el-start inngår. Perfekt til middelstore oppkjørsler og snørike plasser. Passer både
grus og steinbelagte underlag. Freseren er utstyrt med solid utkaster i stål.

ARTIKKELNUMMER		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
KAPASITET		
DRIVSTOFFTANK		
GIR		
KRAFTOVERFØRING		
INMATARVALS 		
STYRING AV KASTELENGDE
ROTOR
DEKK, GLIDESKO
VEKT		
ANNET		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

Alle Toro Power Max snøfresere
et utstyrt med solide og slitesterke
utkasterrør i stål.

38814
Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
Handstart / 230 V elstart
66 cm, 13,7 meter
864 kg/min
2,2 liter
6 fremover, 2 bakover
Friksjonskobling
Power Max 28 cm, sagtannet
Quick Stick, 200˚ rotasjon
28 cm, 3-blad
38 cm. Vendbare glidesko
79 kg
Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS). Stålutkast.
Snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS 19 995,-

TORO POWER MAX 826 OAE – STEEL CHUTE
Toro Power Max 826 OAE er utstyrt på samme måte som maskinen over, men med
sterkere motor. Den er også utstyrt med Automatic Steering som automatisk
frikobler det innerste hjulet når du svinger. Dette gjør maskinen enklere å styre under
bruk. Kjettinger og trekk er ekstrautstyr.

ARTIKKELNUMMER		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
KAPASITET		
DRIVSTOFFTANK		
GIR		
KRAFTOVERFØRING		
INMATARVALS 		
STYRING AV KASTELENGDE
ROTOR
DEKK, GLIDESKO
VEKT		
ANNET

		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

38819
Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
Handstart / 230 V elstart
66 cm,13,7 meter
864 kg/min
2,2 liter
6 fremover, 2 bakover
Friksjonskobling
Power Max 28 cm, sagtannet
Quick Stick, 200˚ rotasjon
28 cm, 3-blad
38 cm. Vendbare glidesko
81 kg
Enhåndsgrep, Anti-Clogging System (ACS),
Automatic Steering, Stålutkast. LED-belysning
Snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.

Alle Toro Power Max snøfresere
et utstyrt med solide og slitesterke
utkasterrør i stål.

PRIS 22 995,-

ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

SOLIDE INNMATERVALSER.

POWER STEERING

Om det blir mer snø enn impelleren kan kaste
ut kan tilstopping oppstå. Toros innovative
system gjør det mulig for impelleren og
automatisk styre overflødig snø bort fra utkasteren og tilbake inn i innmatingsvalsene, for å
forhindre at tilstopping oppstår i utkasteren.

Toros 2-trinns fresere er utstyrt med
robuste og pålitelige innmatervalser som
er produsert for å klare tøffe værforhold.

Power Steering-systemet er en
finesse som gjør at du individuelt
kan frikoble drivhjulene. En funksjon som gjør det betydelig enklere
å håndtere snøfreseren når du
svinger (gjelder OX-modellene).

QUICK STICK CHUTE CONTROLTM
ENKELT OG FLEKSIBELT.
Med Quick Stick Chute systemet styrer
du både kastelengde og kasteretning
med en og samme spak under arbeidet.
Utkasterrøret kan vris 200 grader.

TORO POWER MAX HD 928 OAE – STEEL CHUTE
Denne snøfreseren inngår i Toros HD-serie som er tilpasset tung snø og de tøffeste
værforhold. HD-serien er utstyrt med store motorer og kraftige skovler. Toro Power
Max 928 OAE har en OHV-motor på 265 cc. 71 cm ryddebredde gir en kapasitet på
1090 kg snø pr minutt. Takket være Automatic Steering er det lett å håndtere. Praktisk
elstart, LED-belysning og etthåndsgrep. En trofast tjener for store snømengder.
ARTIKKELNUMMER		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
KAPASITET		
DRIVSTOFFTANK		
GIR		
KRAFTOVERFØRING		
INMATARVALS 		
STYRING AV KASTELENGDE		
ROTOR
DEKK, GLIDESKO
VEKT		
ANNET		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

38850
Alle Toro Power Max HD snøfresere
Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
er utstyrt med solide og slitesterke
Handstart / 230 V elstart
utkaster rør i stål.
71 cm, upp till 19,8 meter
1090 kg/min
3,2 liter
6 fremover, 2 bakover
Friksjonskobling
Power Max 36 cm, sagtannet
Quick Stick, 200˚rotasjon
36 cm, 3-blad
41 cm. Vendbare glidesko
123 kg
Enhåndsgrep, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS 29 995,-

TORO POWER MAX HD 1028 OXHE – STEEL CHUTE

Alle Toro Power Max snøfresere
et utstyrt med solide og slitesterke
utkasterrør i stål.

HD-snøfreser med en ryddekapasitet på hele 1090 kilo snø pr minutt. Utstyrt med
Power Steeringsystemet, varme i håndtaket, LED-belysning, det praktiske etthåndsgrepet
og den lettmanøvrerende Quick Stickfunksjonen. En kvalitetsfreser som lett tar
seg gjennom isskare og hardpakket snø.
ARTIKKELNUMMER		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
KAPASITET		
DRIVSTOFFTANK		
GIR		
KRAFTOVERFØRING		
INNMATERVALSE		
STYRING AV KASTELENGDE
ROTOR
DEKK, GLIDESKO
VEKT		
ANNET		

		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

38855
Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
Handstart / 230 V elstart
71 cm, upp till 19,8 meter
1090 kg/min
3,2 liter
6 fremover, 2 bakover
Friksjonskobling
Power Max 36 cm, sagtannet
Quick Stick, 200˚ rotasjon
36 cm, 3-blad
41 cm. Vendbare glidesko
124 kg
Enhånds grep, varme i håndtak, Power Steering,
LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
Kjettinger (16"), snøskavlbryter, oppbevaringstrekk.
PRIS 32 495,-

TORO POWER MAX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE
Toro Power MAX HD 1432 OXHE er den største maskinen i Toros HD-serie. En høytpresterende
freser som flytter snøen dit du vil. En reell ryddekapasitet på hele 1443 kilo snø pr minutt og
en kastelengde på opptil nesten 20 meter. Utstyrt med Power Steering-systemet, varme
i håndtaket, LED-belysning, det praktiske etthåndsgrepetog den lettmanøvrerende
Quick Stick-funksjonen. Førsteklasses snøfreser for tøffe vinter forhold og store snømengder.
ARTIKKELNUMMER		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
KAPASITET		
DRIVSTOFFTANK		
GIR		
KRAFTOVERFØRING		
INNMATERVALSE		
STYRING AV KASTELENGDE
ROTOR
DEKK, GLIDESKO
VEKT 		
ANNET		

		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

38865
Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
Handstart / 230 V elstart
81 cm, upp till 19,8 meter
1443 kg/min
4,0 liter
6 fremover, 2 bakover
Friksjonskobling
Power Max 36 cm, sagtannet
Quick Stick, 200˚ rotasjon
36 cm, 3-blad
41 cm. cm.Vendbare glidesko i støpejern
140 kg
Enhånds grep, varme i håndtak, Power Steering,
LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) og snøskavel bryter.
Kjettinger (16"), oppbevaringstrekk.
PRIS 38 995,-

Alle Toro Power Max snøfresere
et utstyrt med solide og slitesterke
utkasterrør i stål.

TORO POWER MAX TRX HD 1428 OXHE – STEEL CHUTE
Ny, kraftig og robust 2-trinns snøfreser med fleksibelt hydrostatisk drivsystem.
Utstyrt med praktiske belter, noe som betyr at du kan jobbe med dem trygt og enkelt
snørydding fra for eksempel tak, i kupert og isete forhold. Det 3-delte stålutkastrøret,
kan du enkelt betjene via styrespaken og kaste snøen der du vil ha den.
Elektrisk start, håndtakvarmer, snøskavlbryter, anti-clogging system, vippbar i 4 trinn og
LED-belysning. Enkel og lett å håndtere til tross for vekt og størrelse. En snøfreser som
enkelt tåler alle typer snøfjerning og værforhold, er utmerket for profesjonelle eller
hvis du har store mengder snø å rydde.

NYHET!
Alle Toro Power Max snøfresere
et utstyrt med solide og slitesterke
utkasterrør i stål.

ARTIKKELNUMMER		 38870
MOTOR		
Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM		
Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
71 cm, 18,3 meter
KAPASITET		
907 kg/min
DRIVSTOFFTANK		
4,5 liter
Maskinen kan vippes
DRIVSYSTEM		Hydrostatisk
i fire trinn.
KRAFTOVERFØRING		 Friksjonskobling
INNMATERVALSE		
Power Max 36 cm, sagtannet
STYRING AV KASTELENGDE
Quick Stick, 200˚ rotasjon, 3-delat
ROTOR
36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO
Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern
VEKT		
147 kg
ANNET		
Enhåndsgrep, varme i håndtak, Anti-Clogging System (ACS). 		

		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

Power Steering, snøskavlbryter, LED lys og stålutkast.
Oppbevaringstrekk XL
PRIS 49 995,-

TORO POWER MAX TRX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE
NYHET!
Stor, større, Toro Power Max TRX HD 1432 OXHE!
Førsteklasses snøfreser for veldig tunge og tøffe vinterforhold og store mengder snø.
Utstyrt på samme måte som ovenfor, men med full 81 cm ryddebredde og har kapasitet
hele 1443 kg per minutt. Maskinen kan vippes i fire forskjellige trinn som letter transport
mellom forskjelligearbeidsflater. En ekte arbeidshest - kort sagt profesjonell maskin.
ARTIKKELNUMMER		 38875
MOTOR		
Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM		
Handstart / 230 V elstart
RYDDEBREDDE, KASTELENGDE
81 cm, 18,3 meter
KAPASITET		
1443 kg/min
DRIVSTOFFTANK		
4,5 liter
DRIVSYSTEM		
Hydrostatisk
KRAFTOVERFØRING		 Friksjonskobling
Maskinen kan vippes
INNMATERVALSE		
Power Max 36 cm, sagtannet
i fire trinn.
STYRNING AV KASTRIKTNING
Quick Stick, 200˚ rotasjon, 3-delat
ROTOR
36 cm, 3-blad
DEKK, GLIDESKO
Belter i gummi, 12 cm. Vendbare glidesko i støpejern
VEKT		
149,7 kg
ANNET
Enhåndsgrep, varme i håndtak, Anti-Clogging System (ACS). 		

		
EKSTRAUTSTYR		
PRIS ANBEFALT 		

Power Steering, snøskavlbryter, LED lys og stålutkast.
Oppbevaringstrekk XL
PRIS 54 995,-

ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

SOLIDE INNMATERVALSER.

HYDROSTATISK DRIFT

Om det blir mer snø enn impelleren kan kaste
ut kan tilstopping oppstå. Toros innovative
system gjør det mulig for impelleren og
automatisk styre overflødig snø bort fra utkasteren og tilbake inn i innmatingsvalsene, for å
forhindre at tilstopping oppstår i utkasteren.

Toros 2-trinns fresere er utstyrt med
robuste og pålitelige innmatervalser
som er produsert for å klare tøffe
værforhold.

Svært manøvrerbar beltemaskin
med hydrostat drift for smidighet.

QUICK STICK CHUTE CONTROLTM
ENKELT OG FLEKSIBELT.
Med Quick Stick Chute systemet styrer
du både kastelengde og kasteretning
med en og samme spak under arbeidet.
Utkasterrøret kan vris 200 grader.

Toros batteridrevne løvblåser gjør arbeidet i hagen
enkelt, smidig og stille. Bra for miljøet og du slipper
ledninger. I Toros nye PowerPlex-serie finner du
trimmere, hekksakser og motorsag.
Se hele sortimentet på www.hako.no

TORO POWER PLEX – LØVBLÅSER
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
MOTOR
MATERIALE

51134
Borstlös motor, 40 V
Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING 815 m3/h
FINFORDELINGSKAPASITET 16:1
VEKT
3,86 kg
ANNET
Variabel hastighet.
TILLEGSUTSTYR
Oscillerende munnstykke. Turbo boost.
PRIS ANBEFALT

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

PRIS 3 195,- INKL BATTERI OG LADER

TORO ULTRA – BLOWER/VAC
En riktig hjelper med en mengde bruksområder 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
MOTOR
MATERIALE

51581
Elmotor, 1500 W
Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING 402 km/h
FINFORDELINGSKAPASITET 16:1
OPPSAMLER
53 liter, tekstil
VEKT
3,8 kg
ANNET
Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.
PRIS ANBEFALT

PRIS 1 995,-

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
MOTOR
MATERIALE

51558
Elmotor, 1500 W
Hardplast
LUFTGJENNOMSTRØMMING 402 km/h
FINFORDELINGSKAPASITET 20:1
OPPSAMLER
53 liter, tekstil
VEKT
4 kg
ANNET
Magnesium impeller (viftehjul). Variabel hastighet.
Shredz-All shred ring, roterende munnstykke.
PRIS ANBEFALT

PRIS 2 495,-

TIPS!
Det går like bra å blåse
bort mindre snømengder
som løv!!

38303
Børsteløs 60 volt, batterdrift

Elektrisk, 1800 w
51 cm

46 cm
Maks 12 m

Maks 9 m

680 kg/min

318 kg/min
Håndstart/Elstart

Elstart
-

-

21 (55) kg

12 kg

-

-

GIR			

-

-

ROTOR

15 cm			

15 cm

DEKK			

											
ART NR
MOTOR
RYDDEBREDD KASTELENGDE
KAPASITET
STARTSYSTEM
DRIVSTOFFTANK
VEKT

PRODUKT

31853-T

61 cm
Maks 13,7 m

Maks 12 m

864 kg/min

1134 kg/min

Håndstart/230 V el

Håndstart

2,2 liter

2,2 liter

81 kg

79 kg

53 kg

6 frem, 2 bak

6 frem, 2 bak

Trinnløs (ADS)

28 cm

28 cm

25,4 cm

41 cm

38 cm

38 cm

28 cm

17,5 cm 			

66 cm

2,2 liter

-

Toro Premium OHV, 212 cc

Håndstart/230 V el

-

Toro Premium OHV, 212 cc
864 kg/min

39/41 kg

Maks 11 m

38720
Maks13,7 m

36 cm

1,0 liter

53 cm

38814
66 cm

36 cm

Håndstart/Elstart

Toro OHV 4-takt, 212 cc

Toro SnowMax 724 ZXR CE
Toro Premium OHV, 252 cc

6 frem, 2 bak

816 kg/min

38563 / 38568

1-TRINNS SNØFRESERE		
Toro Power Curve 1800
NYHET! Toro Power Clear e21 Batteri
Toro CCR Quick Clear 6053 R/ES

Toro Power Max 726 OE
38819

6 frem, 2 bak

2-TRINNS SNØFRESERE

Toro Power Max 826 OAE

120 kg

41 cm

124 kg

42 cm

3,2 liter

belter				

3,2 liter

36 cm

Håndstart/230 V el

36 cm

Håndstart/230 V el

6 frem, 2 bak

1090 kg/min

Hydrostatisk

1090 kg/min

140 kg

Maks 19,8 m

147 kg

Maks 19,8 m

4,0 liter

71 cm

4,5 liter

71 cm

Håndstart/230 V el

Toro Premium OHV, 302 cc

Håndstart/230 V el

Toro Premium OHV, 265 cc

1443 kg/min

38855

907 kg/min

38850
Maks 19,8 m

Toro Power Max HD 1028 OXHE
Maks 18,3 m

Kjettinger 13"
38215

107-3813

38214

					

71 cm

81 cm

Kjettinger 15"
490-7464

Toro motor olje 0,35 l

belter

Toro Premium OHV, 420 cc

Kjettinger 16"
490-7466

Service kit

36 cm

Toro Premium OHV, 420 cc

Trekk til 1-trinns frese
490-7415

Kjetting

(olje, tennplugg og
bensinstabilisator)
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Hydrostatisk

38870

Trekk til Snowmax, Powermax

Overtrekk til
2.trinns fresere

Glidesko

kg

38865

Toro Power Max HD 928 OAE
Toro Power Max HD 1432 OXHE

Trekk til Powermax HD
133-2575t

Brytebolt sats

Overtrekk til
1.trinns fresere

38875
Toro Premium OHV, 420 cc
81 cm
Maks 18,3 m
1443 kg/min
Håndstart/230 V el
4,5 liter
149,7
											

NYHET! Toro Power Max HD 1428 TRX OXHE
NYHET! Toro Power Max HD 1432 TRX OXHE

Toro brytebolter Power Max
133-2576

EKSTRAUTSTYR

Toro brytebolter Power Max HD

38910

38908
38211

38907

Toro snøfreser olje 0,95 liter (2-trinns)

Toro snøfreser olje 0,35 liter (1-trinns)

Glideskor, komposit, Power Max

138-0699

Toro snøfreser olje 0,59 liter (1-trinns)

Service-kit

TIPS OG RÅD:

- Med elstart sparer du både rygg og hjerte.
- Pass på at strømuttaket er godkjent ved bruk av elstart.
- Fjern snø og la maskinen renne av seg før den oppbevares innendørs.
Kjøp et oppbevaringstrekk dersom maskinen lagres utendørs.

- Bruk miljøvennlig bensin. Tøm ut bensinen før maskinen lagres for sommeren.

- Tilpass høyden på glideskoene slik at du får et jevnt og pent resultat.

- Slå alltid av motoren ved rengjøring av skovl og impeller. Bruk verktøyet som sitter på
2-stegs freserne.

- Pass på hvor du retter utkasterrøret.

Oktober 2020. Med forbeholdt om lokale avvik og trykkfeil.

