
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.

Een achterrol voor een perfecte gestreepte afwerking

Superieur maai- en grasvangvermogen

Lage maaihoogte voor grasmatten met fijne textuur

Nuldraaicirkel zonder grasbeschadiging

ProStripe™ 560



º

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor 
demonstratiedoeleinden. 
Het huidige productaanbod kan variëren.

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Toro Financing Toro biedt een groot aantal financieringsmogelijkheden die tegemoet 
komen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de prestaties van uw machines op 
topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het 
assortiment Toro-onderdelen op www.Toro.com/partsviewer.

Toro Training Toro Technical Service Schools zijn in overleg te realiseren via uw dealer. 
Voor trainingen en klantondersteuning kunt u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, 
waar u een overzicht van online-trainingen en instructiemateriaal kunt vinden.

The Toro Company, 
8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS
Onderdeelnr. 200-5233NL
www.toro.com

De commerciële Briggs & Stratton 
viertakt benzinemotor met Readystart™ 
beschikt over een gietijzeren cilindervoering en 

luchtinlaat met dubbele filter.Geïntegreerde vinnen vooraan  
leiden de lucht in het maaidek 
en zorgen voor een vloeiende 

luchtstroom naar de grasvanger.

Het maaihoogtemechanisme met één veer  
kan gemakkelijk worden afgesteld in 8 stappen  

tussen 13 mm en 60 mm.

Grasvanger van 70 liter
genoeg capaciteit om streep na 
streep perfect te blijven maaien.

ProStripeTM 560 – eigenschappen in detail

Duwboom met zachte handgrepen 
met een bovencentraal OPC-bedienings-

mechanisme om vermoeidheid tegen te gaan.

Voor veeleisende commerciële 
toepassingen zorgen de 
duwboomsteunen voor 
extra stijfheid, terwijl de 

voorbumperstang uw maaidek 
extra duurzaam maakt.

Het duurzame gietaluminium maaidek 
met robuuste, schokbestendige ABS  

polymeer voering zorgt voor een  
superieure luchtstroom en een  
uitstekend opvangvermogen.

Nuldraaicirkel zonder 
grasbeschadiging!

De unieke gespleten achterrol met 
geïntegreerd differentieel maakt het 

mogelijk om ter plaatse te draaien zonder 
het gras te beschadigen.

De geïntegreerde achterrol over de 
volledige lengte zorgt voor een perfect 
streeppatroon. Het unieke geribde profiel 

garandeert bijkomende tractie op vochtige of 
golvende ondergrond.

SPECIFICATIES - ProSTrIPE™ 560

Motor
 Briggs & Stratton 850-serie motor voor commerciële 

toepassingen, met readystart™

Startinrichting Starterkoord – Zone start

tranSMiSSie Zelfaandrijving met één snelheid – 4,4 km/u

MaaiSySteeM eén stalen mes

MaaiBreedte 560 mm

Maaihoogte 13 – 60 mm in 8 stappen

inhoUd graSVanger 70 liter

nettogewicht 51 kg

garantie 2 jaar beperkte garantie

certificering
Voldoet aan de wettelijke ce- en anSi-vereisten  

(american national Standards institute). Motor voldoet  
aan ePa/carB-uitstootvereisten.


