
TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Toro Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de 
prestaties van uw machine 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 zult vinden.

Toro Controller Repair Biedt kaarten voor besturingssystemen 
van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk 
kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon 
beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 
24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale 
besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij 
het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:
Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762
Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33
Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

Greensmaster® 1-delige greenmaaiers



De legende 
leeft voort
Voor Toro is een perfect onderhoud van uw greens een 
absolute prioriteit. En onze inspanningen zijn erop gericht 

u daarbij te helpen door ‘s werelds 
beste greensmaaiers te bouwen. 

En er zo voor te zorgen dat u 
kan beschikken over de beste 
machines om uw greens 
in topconditie te houden. 
Toro biedt u vijf unieke 
Greensmaster® modellen voor 
superieure prestaties op elke 
type green.

Reken op 
   prestaties

Perfect in evenwicht 
Een unieke gewichtsverdeling maakt een ongewenste 
beïnvloeding door de gebruiker ongedaan. Dit kenmerk zorgt 
ervoor dat de penetratie dieper is en in een rechtere lijn kan 
worden gemaaid. Al uw greens worden gelijkmatiger gemaaid 
zodat zij een grandioos uniform uiterlijk krijgen en zullen 
resultaten geven die de golfers beslist zullen waarderen.

Greensmaster, 1-delige 
greenmaaiers

• Vijf verschillende modellen

• Maaibreedte van 44-66 cm

• Geluidsarme OHV Kawasaki® 
motor

• Unieke laagste maaihoogte



De grote vijf
Elke green is anders. Of u nu naar de legendarische maaiprestaties van de 1000 verlangt of nieuwe grassoorten 
moet maaien op zeer geringe maaihoogten met de Flex 21; er is een Toro Greensmaster die dat resultaat geeft, 
die u verlangt.

800
• Smal streeppatroon met 

superieur volgen van 
ondulerende greens

• Maaibreedte van 46 cm

1000
• ‘s werelds meest 

populaire greensmaaier
• Maaibreedte van  

53,3 cm

1600
• Perfect voor aprons, 

tee’s en andere 
gedeelten van de 
golfbaan

• Maaibreedte van  
66 cm

Flex 21
• Ongeëvenaard 

en uitstekende 
maaiprestaties

• Maaibreedte van  
53,3 cm

500
• Volledig vrij 

bewegende 
maaieenheid.

• Maaibreedte van 
53,3 cm



De revolutionaire Flex 21
Geen enkele andere greensmaaier zorgt voor snellere en betere greens dan de opmerkelijke 
Toro® Greensmaster® Flex 21. De vrijbewegende maaieenheid heeft een dubbele ophanging 
en een aandrijfas met flexibele verbindingsstukken, waardoor deze optimaal kan bewegen en 
de contouren van zelfs de meest ondulerende greens kan volgen. U zult bentgras, Bermuda-
gras en nieuwe ultrakorte grassoorten korter dan ooit tevoren kunnen maaien, dankzij dit 
innovatieve ontwerp.



Wij hebben een 
betere manier 
gevonden
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om 
de gewenste maairesultaten te verkrijgen. De 
Greensmaster Flex 21 heeft slechts één hendel 
waarmee u zowel de tractie- als de messenkooi 
kunt bedienen, zodat u de messenkooi met een 
simpele draai van uw pols in werking kunt stellen. 
De conische aandrijfwals zorgt ervoor dat sporen 
van overlappingen praktisch worden geëlimineerd. 
De Toro Flex 21 hoeft niet te worden gesmeerd, 
wat tijd bespaart en voorkomt beschadiging van 
de greens. 

De rollers van het maaidek bevinden 
zich dichter bij de messenkooi met een 
onderlinge afstand van niet meer dan 
21 cm om scalperen te voorkomen.

De afstelling van het ondermes 
en de messenkooi is eenvoudig en 
duurzaam.

De hendel heeft twee functies 
en zorgt voor een buitengewoon 
comfortabele bediening. 

De flexibele aandrijfas geeft de 
maaieenheid zijn bewegingsvrijheid.

Een simpele ophanging met twee bouten 
maakt het mogelijk de maaieenheid op 
eenvoudige wijze te demonteren voor 
onderhoudswerkzaamheden. 



De ergonomische gesloten stuurboom 
kan zonder gereedschap snel en 
eenvoudig worden aangepast aan de 
lengte van de operator.

Vriendelijk voor de buren
De fluisterstille 2,8 kW (3,7 pk) OHV Kawasaki® motor wordt zowel 
door gebruikers als de buren bijzonder op prijs gesteld. Het lage 
geluidsniveau is veilig voor het gehoor en zal de buurt niet wakker 
maken als er vroeg in de ochtend wordt gemaaid. En om de monteurs 
tevreden te houden, zijn de onderhoudspunten op de motor 
gemakkelijk bereikbaar, terwijl de gesloten versnellingsbak en de 
drijfriemen geen smeermiddelen nodig hebben die de greens kunnen 
beschadigen.



Accessoires

Er zijn verschillende accessoires leverbaar waarmee u de Greensmaster kunt aanpassen aan de 
eisen van uw golfbaan.

groomers en borstel verlichtingset

rolschrapersrollenondermessen

dauwborstel kit

Andere werktuigen: Clipset, urenteller, verticuteerset

Comfort en rijgemak
Met de Toro TransPro™ aanhangwagen vervoert u de machine(s) 
veilig en gemakkelijk naar en van de green. Het unieke ontwerp 
beschermt uw investering en zorgt ervoor dat de afstellingen 
ongewijzigd blijven. De TransPro 80 is geschikt voor één 
Greensmaster met een vlakke oprijplaat of met rails. Om tijd te 
besparen en de productiviteit te verhogen, kunt u twee 1-delige 
greenmaaiers (behalve de 1600) vervoeren met de TransPro 100.
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Motor
Model: Kawasaki,® viertaktmotor
Vermogen: 2,8 kW (3,7 hp)
Inhoud: 124 cc 
Brandstof: Loodvrije benzine
Koeling: Luchtkoeling

Rijsnelheid
Maaien: 5,6 km/uur; GR500: 6,1 km/uur
Transport: 8,5 km/uur

Gewicht (zonder transportwielen)
500: 84 kg 
800: 92,3 kg
1000: 94,3 kg 
1600: 104 kg 
Flex 21: 108 kg 

Maaieenheid
500
Constructie: Maaieenheid onafhankelijk van tractie-eenheid 
en grasvanger, 8.9 cm diameter
Opties messenkooi: 9 messen
Maaihoogte: 3,2-17,5 mm; optionele ondermessen tot 2,0 mm 
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 200 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met twee schroefbouten
Voor roller: gesloten, diameter 5,1 cm
Voorrol: Standaard Wiehle® gietijzeren voorrol

800
Constructie: Messen van koolstofstaal
Opties messenkooi: 11 messen
Maaihoogte: 2,0-25,4 mm
Maaibreedte: 45,7 cm
Maaifrequentie: 244 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met 
twee bouten
Voorrol: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm 

1000
Constructie: Messen van koolstofstaal
Messenkooi: standaard 11 snijmessen, optioneel 8 messen
Maaihoogte: 2,0-25,4 mm
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 11 messen: 244 en 8 messen: 172 afsnijdingen 
per meter 
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met 
twee bouten
Voorroller: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm 

1600
Constructie: Messen van koolstofstaal
Opties messenkooi: 8 messen
Maaihoogte: 3,2-38,1 mm
Maaibreedte: 66 cm
Maaifrequentie: 172 afsnijdingen per meter 
Afstellingondermes/messenkooi: met een kliksysteem met 
twee bouten 
Voorroller: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm 

Flex 21
Constructie: Hoogwaardig staal en aluminium
Opties messenkooi: 11 messen, optioneel 8 messen
Maaihoogte: 1,6-19,1 mm
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 11 messen: 244 afsnijdingen per meter, 
8 messen: 172 afsnijdingen per meter. Met clipset: 285 of 156 
afsnijdingen per meter. 
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met 
twee bouten
Achterrol maaieenheid: Aluminium, diameter 5,1 cm
Voorrol maaieenheid: Aluminium Wiehle, diameter 6,4 cm 

Certificering: Voldoet aan de specificaties B71.4-2004 van ANSI 
en de Europese normen met de vereiste kits gemonteerd 
Garantie: 2 jaar 

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor 
demonstratiedoeleinden. Het huidige productaanbod kan verschillend zijn.
©2004 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS
NL Onderdeelnr. 200-2502. Gedrukt in de V.S.
www.toro.com www.jeanheybroek.com

 Specificaties van de Greensmaster® 1-delige greenmaaiers




