Z MASTER® PROFESSIONAL
8000-SERIE • DIRECT COLLECT Z

8000-SERIE
DE IDEALE OPLOSSING
VOOR EEN PERFECT
MAAIRESULTAAT
Voor top-of-the-range gazons is een
strakke, perfecte look heel belangrijk.
De Direct Collect Z-maaiers uit de
8000-serie leveren dat, en nog veel meer.
De krachtige blazer verplaatst meer
lucht, waardoor er meer materiaal in de
opvangbak wordt gegooid. Dankzij het
achterlossende maaidek kunt u aan beide
zijden trimmen zonder dat er maaisel

BEIDE ZIJDEN TRIMMEN met het achterlossende maaidek zonder dat
er maaisel terechtkomt op bloembedden of trottoirs.

SNIJDT HET GRAS FIJN door de hogere messnelheid en optimale
Recycler-sets voor een consistent superieur maairesultaat.

MINDER UITVALTIJD door de onderhoudsarme onderdelen zoals

een zwaar uitgevoerde, afgedichte versnellingsbak en een eenvoudig,
betrouwbaar aandrijfsysteem met riem.

LANGER MAAIEN dankzij de brandstoftank van 28 liter en minder

stops door de enorme capaciteit van het systeem voor het opvangen en
versnijden van het maaisel.

MEER PRODUCTIVITEIT met een rijsnelheid tot wel 11 km/uur en een
hydrostatisch aandrijfsysteem voor efficiënte, nauwkeurige bediening.

terechtkomt op bloembedden of trottoirs.
U kunt veel langer maaien door de
enorme capaciteit van het opvangsysteem.
De maaiers uit de 8000-serie hebben een
rijsnelheid van wel 11 km/uur en vormen
daarmee een ideale oplossing om in
kortere tijd een perfect maairesultaat te
bereiken.

BEKIJK DE VIDEO
Toro.com/LCE-videos

Z MASTER® PROFESSIONAL
8000-SERIE • DIRECT COLLECT Z

VULREDUCTIESYSTEEM

MOEITELOZE BEDIENING

ONTWERP MET VOORMAAIDEK

Schakelt over van 100% grasvangen naar
50% recyclen en 50% grasvangen, zodat de
opvangbak minder vaak geleegd hoeft te
worden.

Hiermee kunt u bijzonder handig en gemakkelijk
manoeuvreren, zelfs op plaatsen met weinig
ruimte.

Kan manoeuvreren en maaien op plaatsen waar
een traditionele maaier met nuldraaicirkel niet
kan komen.

EXTRA GROTE OPVANGBAK

ROBUUSTE, DIEPE MAAIDEKKEN

ACHTERLOSSEND MAAIDEK

Omdat u minder tijd kwijt bent met legen, blijft
er meer tijd over voor het maaien. Door het
exclusieve ontwerp van het schot wordt de
opvangbak van 33 cm3 gelijkmatig van achteren
naar voren gevuld voor maximale efficiëntie.

Vervaardigd uit gelast staal van 7/10-gauge.
Het ontwerp van 11,7 cm diep kan langer gras
aan en zorgt voor een beter vacuüm, voor een
onberispelijk maairesultaat.

Hiermee kunt u aan beide zijden trimmen en
komt er geen maaisel terecht op bloembedden
of trottoirs.

MODEL

74311TE

MAAIBREEDTE

122 cm

BREEDTE GRASGELEIDER

N.v.t.

MOTOR

15,3 kW (20,5 pk) Kohler Command Pro-motor van 640 cc*

RIJSNELHEID

0-11 km per uur

MAAIDEKTYPE

Professioneel achterlossend maaidek

MAAIDEKHOOGTE

188 mm

MAAIHOOGTE

25-100 mm

AANDRIJFBANDEN

45,7 x 26,7 - 25,4

ZWENKWIELBANDEN

20 x 7,6 - 10, semi-pneumatisch

BRANDSTOF/CAPACITEIT

Benzine / 28 liter

GEWICHT

544 kg

PRIJS (EX. BTW)

€ 13 635

