T4240
Productieve 5-delige kooimaaier

Grote productiviteit
Uitstekende prestaties

Hoog prestatieniveau
De T4240 is een maaier met hoog rendement die op grote, open terreinen niet onderdoet voor
tractor getrokken maaiers maar ook de veelzijdigheid heeft om te worden gebruikt op kleinere
terreinen als een maaimachine met drie of vijf maaidekken. Het uitstekende zicht in alle
richtingen vanaf de bestuurdersstoel maakt het mogelijk om dicht langs obstakels te maaien en
biedt extra veiligheid.
T4240
• Kubota® 35,3 kW (47,3 pk) dieselmotor
• Maaibreedte van 346 cm
• Transmissiesysteem met vierwielaandrijving
• Diverse maaidekconfiguraties
• Zwaar uitgevoerde constructie

Volledig weerbestendige cabine met rolbeugel
De optionele volledig glazen weerbestendige cabine zorgt voor een maximaal zicht en een veilige,
comfortabele werkomgeving. Airconditioning en verwarming zijn tevens verkrijgbaar om de
bestuurder comfort te bieden in alle weersomstandigheden. De cabine kan naar voren gekanteld
worden om eenvoudig toegang te krijgen tot de machine voor onderhoud.

Grote gereedschapskist.

Banden van hoge kwaliteit
voor het op- en afgaan
van (stoep)randen.

Gemakkelijk bereikbare
maaieenheid voor
eenvoudige afstelling.

Zwaar uitgevoerde,
professionele maaieenheden.

T4240 Productieve maaier met vijf maaieenheden

Transmissiesysteem
Dankzij zijn transmissiesysteem levert
de T4240 uitstekende prestaties en een
krachtig hoog koppel op hellingen. Om
tijd te besparen tussen verschillende
locaties beschikt de machine over een
maximale rijsnelheid van 22 km/u.

Ergonomische bediening voor
een groot gebruiksgemak.

Inklapbare
kantelbeveiliging
met twee stangen.

Veiligheidssysteem
De twee buitenste maaieenheden zijn
voorzien van een veiligheidssysteem dat de
schade tot het minimum beperkt als een
obstakel geraakt wordt. Wanneer ze niet
gebruikt worden, verdwijnen de buitenste
maaieenheden netjes achter de voorwielen
en uit het zicht van de bestuurder.

Smalle transportbreedte
voor toegang tot
locaties/wegtransport.

Achteras
De sterke achterasconstructie omvat
een beschermingmechanisme tegen
schokbelasting. Dit biedt grote voordelen
bij hogere (stoep)randen en op oneffen
terrein. Het beschermt bovendien
de onderdelen van de achteras tegen
mogelijke schade.

Ergonomische
bestuurdersomgeving voor
optimaal comfort.

Aandrijving
De T4240 geeft u de keuze uit twee modi die voldoen aan de
specifieke tractievereisten voor gras- en wegoppervlakken. De
wegmodus biedt een soepele vierwielaandrijving die de slijtage van
de banden tot een minimum beperkt. De werkmodus is een sterke
vierwieltractie voor losse of zachte ondergrond. In deze modus is
ook het gebruik van de hydraulische differentieelvergrendeling
voor meer tractie in extreme omstandigheden mogelijk.

Specificaties – T4240 Productieve maaier met vijf maaieenheden
Specificaties

t4240

Motor Kubota® V2203, 4-cilinder met indirecte injectie, elektrische start
Vermogen 35,3 kW (47,3 pk) @ 2800 tpm
Brandstof Diesel
Koeling Watergekoeld
TRANSMISSIE Gesloten circuit hydrostatisch
Aandrijving Automatische vierwielaandrijving met pedaal voor differentieelvergrendeling
Bodemdruk 0,7 - 1,41 kg/cm2 (10 - 20 psi) Afhankelijk van gazonomstandigheden
Besturing Hydrostatische achterwielsturing met bescherming tegen schokbelasting
Remmen Hydrostatische serviceremmen met schijfremmen in olie
Brandstofsysteem 70 liter
Capaciteit hydraulisch
77 liter 10 micron filter bij diagnostische waterdrukproef
reservoir
BANDEN: Vóór 26 x 12,00 - 12, 4-ply, gazonbanden
Banden: Achter 20 x 10,00 - 8, 4-ply, gazonbanden
RIJSNELHEID: Transport 22 km/uur vooruit; 11 km/uur achteruit
RIJSNELHEID: Maaien 13 km/uur Vooruit; 6,5 km/uur achteruit
Schakelaar voor configuratie van maaideklift, gashendel, contactschakelaar, schakelaar maaidekaandrijving (aan - uit - achteruit/wetten), parkeerrem
Bedieningsorganen (handbediende hendel), pedaal vooruit/achteruit rijden, pedaal voor differentieelvergrendeling, handbediende gewichtoverbrenging, handbediende
claxon, verstelbaar stuurwiel/kolom, 3 hendels voor onafhankelijke bediening van maaieenheden.
Stoel (standaard) Hoge, verstelbare rugleuning, armleuningen, stoel past zich aan aan het gewicht van de bestuurder. Hoogte-instelling (60 mm), lengte-instelling (150 mm)
Rolbeugel* Inklapbare rolbeugel met 2 stangen (ontworpen en getest in overeenstemming met EU-richtlijn 79/622/EEG)
Standaard weerbestendige cabine met kantelbeveiliging, warmeluchtblazer/airco met warmeluchtblazer voor cabine met kantelbeveiliging, kantelset voor
Opties cabine, upgradeset met stoffen stoel, deluxe stoel (vinyl/stof), volledige verlichtingsset voor gebruik in Europa, zwaailicht, voorrol met gladde of gegroefde
rollen voor zweefconfiguratie
Veiligheid van de De aandrijving stopt zodra de bestuurder opstaat uit de stoel. De motor start alleen als het rijpedaal in de vrijstand staat, de parkeerrem in werking is
bestuurder gesteld en de maaieenheden zijn ontkoppeld.
Controle/ Hydraulische olietemperatuur, voorverwarming motor, motorkoelvloeistof, acculader, hydraulische retourfilterblokkering, motoroliedruk, hydraulische
waarschuwingslampjes transmissiefilterblokkering
Vergrendelingslampjes Maaiaandrijving uitgeschakeld, parkeerrem ingeschakeld, transmissie in vrijstand
Meters Brandstofniveau tank, kijkglaasje hydraulische vloeistoftank, digitale urenteller

MAAIEENHEDEN
Type MK3 volledig verwisselbare maaieenheid – 762 mm breed
Configuratie MK3 200 mm vast en zwevend

of

MK3 250 mm vast

Maaicilinder 4, 6, 8 of 10 messen met diameter van 200 mm

of

4, 6, of 8 messen met diameter van 200 mm

4 messen: 23 sn/m bij 11 km/uur
Maaifrequentie 6 messen: 34 sn/m bij 11 km/uur
8 messen: 46 sn/m bij 11 km/uur
Cilinderaandrijving Directe aandrijving door hydraulische motor
Hefinrichting maaieenheid Volledig onafhankelijke hydraulische hefinrichting
Cilinder naar vast mes Met handwiel verstelbaar
Cilindersnelheid ± 1050 tpm
Maaihoogte Verstelbaar met steeksleutel 12 - 80 mm
Achterrollers Glad 76 mm diameter
Gewicht** 1870 kg
Draaicirkel 1920 mm
Garantie Twee jaar beperkt
Certificering CE-gecertificeerd
Het goedgekeurde kantelbeveiligingsframe met 2 stangen wordt standaard geleverd
bij een cabine met kantelbeveiliging, tenzij anders vermeld.

1775 mm

** Het vermelde gewicht is inclusief: rolbeugel met 2 stangen, maaidekken van
20,3 cm met 6 messen en een volle brandstoftank. Er is geen rekening gehouden
met andere opties en de bestuurder.
PROFESSIONELE DIENSTEN
Training

2385 mm

*

Toro biedt technische diensten en gebruikersinstructies aan. Neem contact op met serviceteam.

Originele 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.hayter.co.uk.

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor
demonstratiedoeleinden.
Het huidige productaanbod kan variëren.
©2011 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS
NL Onderdeelnr. 200-4885.
www.toro.com
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