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muRuhOOLdAmisE EKsPERdid

Liitu rahulolevate klientidega kogu maailmas -tee TORO-st 
eelistatud bränd oma kodus.

Old Trafford jalgpalli- ja ragbistaadion, 

Manchester, Suurbritannia

„Golfi kodu“ St. Andrews golfiväljak, Šotimaa

Kogu maailma asjatundjad ja kodukasutajad usaldavad.

Golfiväljakud, pargid, omavalitsuste haljasalad, spordiväljakud ja 

individuaalsed murupinnad üle maailma on meie pühendumus 

pakkuda uuenduslikke, kõrge kvaliteediga tooteid ja süsteeme, 

et hooldada haljasalasid  - on muutunud legendaarseks. Toro 

maastikuhooldustehnikat kasutatakse maailma kõige prestiižikamate 

muruväljakute hooldamiseks – alates pesapalliväljakutest Toro kodumaal 

USA-s, profijalgpalliväljakud üle maailma, St. Andrews golfiväljak ja 

Wimbledon tenniseväljak. See kirg ja kogemus on võimaldanud meil 

arendada kõrge kvaliteediga seadmeid ka koduseks kasutamiseks. 

Tooteid, mis muudavad koduaia eest hoolitsemise võimalikult lihtsaks ja 

sujuvaks - nii saad veeta rohkem oma nautides selle ilu.

Vaata rohkem Toro ajaloost,
Vaata videot



innOVATsiOOn

KLiEndiTuGi

EEsKuJu PÄRAnd

Omades üle 1500 patendi haljasalade 

hooldamisel, leiab Toro innovatsioon 

tee teie südamesse. Jätkuvad 

investeeringud teadus- ja 

arendustegevusse ning uutesse 

tehnoloogiatesse teevad 

Toro seadmed eelistatud 

valikuks kõigile.

Meie globaalne võrgustik, edasimüüjad ja 

teenindustöökojad pakuvad parimat tuge, et te 

saaksite hoida oma varustust parimas seisukorras. 

Külastage www.toro.ee, et leida oma lähim Toro 

edasimüüja.

Alates 1919. aastast on Toro ettevõttes ehitatud, 

katsetatud ja saavutatud uuenduslikke lahendusi, 

et hoolitseda teie haljasalade eest. Täna jätkab 

Toro liidrina, keskendudes kõrge tulemuslikkuse ja 

keskkonnasõbralike lahenduste loomistele, mis aitavad 

meie klientidel kogu maailmas säilitada maastiku ilu, 

tootlikkust ja jätkusuutlikkust.

Uuri lisa
www.toro.ee



T E H N O L O O G I A  & 
P Õ H I F U N K T S I O O N I D

Pildil kuvatud mudel TimeMasterTM 76cm lõikelaius, vaata lisa lk 18-19

Kõik kuvatud funktsioonid ei ole saadavad kõigil toodetel. Täpsem info konkreetse toote tutvustuslehel.

LEhTEdE JA ROhu hÕLBus KOGuminE
Muruliblede või lehtede hakkimiseks ja 
kogumiseks - tõstke niiduki lõikekõrgust 
kõrgeimasse astmesse, üle murupinna.

PÕhJAPEsu OTsiK
Mugav viis puhastada 

lõikekorpus peale niitmist 
altpoolt veega. See takistab 

rohu kogunemist lõikekorpuse 
alla ja garanteerib lubatud 

jõudluse.

RATTALAAGRid
Pakuvad vastupidavust, et tagada 
niiduki sujuvam liikumine.

niiduKi OPERAATORi KOhALOLEKu 

KOnTROLLhOOB 
Kui mootori piduri turvahoob vabaneb - peatub 
mootor ja lõiketera täielikult.
(BBC mudelitel peatatakse vaid lõiketera)

OhV/OhC mOOTORid
Kergemad, vaiksemad ja vähese 
heitgaasi kogusega.Täiuslik mootori 
õlitus vähendab kulumist ning mootorid 
kestvad kauem.

AuTOmATiC VEOsÜsTEEm

Niiduk sisaldab unikaalset Toro® 
AutoMatic reguleeritavat veosüsteemi. 
See on ainulaadne edasiveo süsteem, 

mis järgib sinu sammu ja tempot..

ELEKTRisTARTER
Annab võimaluse käivitada 
mootorit kasutades süütevõtit.

TERA sEisKAmisE sÜsTEEm(BBC) 
Võimaldab masinast eemalduda ilma mootorit 
välja lülitamata, et näiteks kõrvaldada takistusi 
teelt või tühjendada murukogujat.

RECYCLE-On-dEmAnd
Multši ja koguja reguleerimise 
hoob – võimaldab lihtsa 
liigutusega muuta 
niiduki seadistust 
kogumise või multši 
positsioonile.

QuiCK sTOW hOOB
Quick Stow hoob võimaldab kiirelt ja mugavalt 

seadistada niiduki käepideme kõrgust operaatorile 
soovitud kõrgusele ja kahte 

erinevasse kompaktsesse 
hoiustusasendisse.

REGuLEERiTAV KÄEPidEmE KÕRGus
Hõlpsasti seadistatav käepideme kõrgus 

niiduki operaatorile sobivaks.

KOLm-ÜhEs LÕiKEsÜsTEEm
Lihtsalt ja mugavalt muudetav – muru multšivaks, 
küljele suunavaks või kotti koguvaks.

VEOJÕu ABiKÄEPidE
Lihtsustab juhtimist küngastel ning nõlvadel.

niiduKÕRGus
Soovitud kõrgusel muru niitmiseks 

saab erinevatel mudelitel reguleerida 
niidukõrgust kas 1, 2 või 4 

individuaalsest hoovast

KERGE VAEVAGA VOLdiTAVAd KÄEPidEmEd
Lihtsustab transporti ja pakub kompaktset 

hoiustamist.

Leia siniseid viiteid kogu brošüüri ulatuses, need juhivad 
tähelepanu Toro® uuenduslikele ja nutikatele funktsioonidele.

Sinine
Nutikaid funktsioone

TÄHENDAB TEILE ROHKEM
TORO-lt
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T O R O  R E C Y C L E R ® 
M U LT Š I S Ü S T E E M I  E E L I S

LÕiKETERA TEhnOLOOGiA
Muru niidetakse ja surutakse ülespoole Toro „high-lift“ 
tõstvate labadega terade abil. Need lõiketerad tekitavad 
võimsa ülesvoolu, mis tõstavad kasvava rohulible ja 
sooritavad puhta, ühtlase lõike.Tera hoiab lõigatud 
rohuliblesid õhus ja hekseldab need põhjalikult 

peeneks.

niiduKi LÕiKEKORPus
Iga mudeli lõikekorpus on optimeeritud unikaalse 
kujuga, et tagada parim multšimise tulemus. Katsed 
viiakse läbi iga mudeliga eraldi, et leida parim 
rohuliblede ringlus korpuses ja peenestatud liblede 

suunamine haljasalale.

TÕuKuRid
Lõikekorpusesse strateegiliselt paigutatud 
kolmnurksed tõukurid suunavad niidetud rohulibled 
täiendavaks peenestuseks tagasi lõiketerasse. 
Hekseldatud muru on piisavalt peen, et olla kasulik 
muru toitaine ja mitte tekitada haljasaladele 
kuivanud murukamaraid. 

KiiREndusTiiViK
Pärast rohuliblede põhjalikku töötlemist luuakse 
kiirendustiiviku abiga väljapoole suunatud jõud, 
mis surub rohulibled alla, muru sisse. See tagab 
purustatud liblede jõudmise läbi kasvavate 
taimede ja ei jäta murupinnale lõigatud rohu jääke. 
Kokkuvõtteks - haljasalale tagastatakse väärtuslikke 
toitaineid ja niiskust.

KuidAs muLTŠiminE TOimuB?*

mÜÜT PuRusTATud
Multšimine ei tekita haljasaladel 
kuivanud murukamaraid.

miLLEKs muLTŠiminE:

1. KAsuLiK mÕJu 
hALJAsALAdELE
Toro Recycler multši tehnoloogia 
abil tagastatakse toitaineterikas 
rohuhake mulda, kus see kiiresti 
laguneb, toidab murujuuri ja 
tagab terve, lopsaka aia.

2. KEsKKOnnAsÕBRALiK
Koos muruliblede kogumisega 
kaob vajadus prügikottide, 
prügi transpordi järele ja see ei 
tekita prügilasse ladustatavaid 
jäätmeid.

3. AEGA KOKKuhOidEV
Toro Recycler multši tehnoloogiat 
kasutades kulutad vähem 
aega muru kogumiskoti 
tühjendamisele. Peeneks hakitud 
rohulibled suunatakse pinnasesse 
ja puudub vajadus kogumiskoti 
järele. Lihtsalt seadista niiduk 
multši süsteemile ja niida kiirelt 
ükskõik milline haljasala.

*Iga mudel kasutab spetsiifilisi kombinatsioone, mõnda või kõiki eelnimetatud elemente.

Uuri lisa 
Toro.ee/RECYCLING
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TimECuTTER® 
muRuTRAKTOR
Timecutter SW seerial on kõik 
nullpöörderaadiusega niiduki 
omadused, kuid lisatud on rool ja 
pööratavad esirattad.

Ideaalne neile, kes otsivad 
nullpöörderaadiusega niiduki 
ajasäästu, samas eelistades rooli 
juhthoobadele. Suurepärane 
juhitavus mägisel maastikul ja 
nõlvadel.

VAATA LisAinFOT LK. 20-21

Uuri lisa:
Toro.ee/TImECuTTER

55Cm smARTsTOW®
RECYCLER®
Murranguline Mow´n´Stow™ 

mootoritehnoloogia Briggs & Stratton® -ilt 

lubab 55cm Recycler niidukit hoiustada 

vertikaalses asendis, ilma et kütust või õli 

lekiks.

VAATA LisAinFOT LK. 12-13

VOLDI1

LUKUSTA2

HOIUSTA3

Uuri lisa:
Toro.ee/SmARTSTOW

VÕTAB KUNI

70%
VÄHEm RuumI

HOIUSTAMISEL
*Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes 

Toro 55cm niiduki tarbitud ruumiga, kui 
niiduk on hoiustatud käepide standard 

tööasendis.

Omadused mida märgata:

• SmartPark™ parkimissüsteem

• 452cc või 708cc V-Twin mootorid

• Isepuhastuv õhufiltri kamber

• Muudetava kõrgusega roolisammas

• Tugev raam ja lõikekorpus

• KeyChoice turvasüsteem

2 0 1 6  T O O T E V A L I K U 
K Õ R G H E T K E D
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AWd EhK 
nELJARATTAVEOGA
RECYCLER niiduK
AuTOmATiC 
VEOsÜsTEEmiGA
Saab hakkama järskudel 
kallakutel ja nõlvadel, kasutades 
Toro AutoMatic veosüsteemi, 
veojõu abikäepidet ja kahte 
muutuva kiirusega jõuülekannet. 
Säilitab niitmise parima 
kvaliteedi, lihtsa käsitsemise, 
kontrolli ja pakub Toro tõestatud 
vastupidavust ja usaldusväärsust.

VAATA LisAinFOT LK. 14-15

suuREmA musTRiLinE 
RATTA disAin
Parem veojõud mis on kombineeritud
nelja ratta veoga.

Uuri lisa:
Toro.ee/AWD

2 0 1 6  T O O T E V A L I K U 
K Õ R G H E T K E D

AuTOmATiC VEOsÜsTEEm KOOs 
VEOJÕu ABiKÄEPidEmEGA
Järgib sujuvalt sinu sammu ja tempot, teeb 
liikumise mägisel maastikul lihtsamaks.

RECYCLE-On-dEmAnd
Multši ja koguja reguleerimise kang – 
võimaldab lihtsa liigutusega muuta 
niiduki seadistust kogumise või multši 
positsioonile.25% parem kogumiskoti 
täitumine annab harvema tühjenduste 
korra.
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Sobita erinevaid toruotsikuid oma spetsiifiliste vajaduste järele.

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

TORUOTSIKUTE VALIK

suuREm mETALLisT TiiViK
Purustab kuni 88% lehtedest peenemaks kui 1,25 cm ning 
UltraPlus purustab 97% lehtedest peenemaks kui 1,25 cm, 
võimaldades kasutada vähem prügi- või lehekotte.

Ultra ja UltraPlus elektriline puhur / imur 

on kolm-ühes masin: võimas puhur, suure 

kiirusega imur ja lehtede purustaja.

Puhur/imurit on lihtne ilma tööriistadeta, muuta 

ühelt funktsioonilt teisele ning paigaldada 

purustatud lehed kogumise kotti.

muudETAVA KiiRusE 
KOnTROLLnuPP
Võimaldab muuta nii puhuri 
kui ka imuri õhuvoolu kiirust 
optimaalseks tööks.

shREdZ-ALL™ 
PuRusTAJA
Vähendab leheprahi kogust 
97% ja prügi- või lehekottide 
arvu (UltraPlus mudel). 
Alumine tõmblukk teeb 
kogumiskoti tühjendamise 
kiireks ja lihtsaks.

PEAminE TORu 
Abiks leheprahi puhumisel eemale 
majast, põõsastest jms.

VÕimsusE LisA
Abiks kuhjade ja vaalude 
loomiseks.

KOOndAJA
Abiks leheprahi puhumisel 
kitsastest pragudest ja nurkadest, 
tõstab lendu ka tõrksad puulehed.

E L E K T R I L I N E  L E H E P U H U R  /  I M U R

Töö TEHTUD 
KIIREmINI

Uuri lisa:
Toro.ee/LEHEPuHuR
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VÕnKuVA ÕhuVOOLu OTsiK
Vähese aja ja pingutusega 
puhastab kõvad pinnased. 
Laiem õhuvoolu juga.

TÄIUSTATUD JUHTME 
KINNITUS

Toitejuhe lukustub 
korpuse külge, et vältida 

kasutamise ajal katkestusi.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/LEHEPuHuR
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RECYCLER TEhnOLOOGiA
Purustab rohulibled mitmekordselt peeneks ja suunab nad 
muru sisse, kus nad lagunevad kiiresti ja annavad mullale 
toitaineid ning niiskust.

Peajagu üle tavalisest multšivast 

muruniidukist - Toro patenteeritud 

multšimise süsteem purustab rohulibled 

vähemalt 15 korda, enne kui nad 

suunatakse tagasi muru sisse, kus nad 

annavad pinnasele toitaineid ja niiskust. 

Standardvarustusse kuuluvat kogumiskotti 

saate kasutada kui multšimine pole 

ideaalne – hooaja alguses või lõpus, kui 

muru on tavapärasemast kõrgem. Samuti 

on mugav kasutada kogumiskotti sügisel 

puulehtede kogumiseks.

KOLm-ÜhEs 
LÕiKEsÜsTEEm**
Lihtsalt ja mugavalt muudetav – muru 
multšivaks, küljele suunavaks või kotti 
koguvaks.

TERA sEisKAmisE 
sÜsTEEm(BBC)**
Võimaldab masinast eemalduda 
ilma mootoritvälja lülitamata, et 
näiteks kõrvaldada takistusi teelt 
või tühjendada murukogujat.

R E C Y C L E R ®
4 8 c m  •  5 0 c m  •  5 3 c m  •  5 5 c m

MUUDA NIITMINE 
LIHTSAKS

** Loetletud funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel. Täpsemad 
kirjeldused leiate konkreetse toote tutvustuslehel või www.toro.ee.

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

Uuri lisa:
Toro.ee/RECYCLING
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AUTOMATIC VEOSÜSTEEM**
Niiduk sisaldab unikaalset Toro® 

AutoMatic reguleeritava kiirusega 
veosüsteemi. See on ainulaadne 

edasiveo süsteem, mis järgib sinu 
sammu ja tempot.

PÕHJAPESU OTSIK
Mugav viis puhastada 

lõikekorpus peale niitmist.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/RECYCLER
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S M A R T S T O W ®
5 5 c m

smARTsTOW
Hoiusta oma niidukit 
vertikaalses asendis, ruumi 
kokkuhoid kuni 70%.

RECYCLER niiTmissÜsTEEm
Purustab rohulibled 
mitmekordselt peeneks ja 
suunab nad muru sisse, kus nad 
lagunevad kiiresti ja annavad 
mullale toitaineid ning niiskust.

Uuri lisa:
Toro.ee/SmARTSTOW
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LihTnE hOiusTAdA, LihTnE hOOLdAdA
Voldi käepide, lukusta ja hoiusta oma niiduk püstises asendis, 
SmartStow® tehnoloogia kolme lihtsa liigutuse abil.

Esimene omataoline, ruumisäästlik niiduk Toro® Recycler® 

koos SmartStow liidesega – tagab vastupidavuse, töökindluse 

ja annab hea kvaliteediga niidutulemuse. murranguline 

mow´n´stow™ mootoritehnoloogia Briggs & stratton® -ilt 

lubab 55cm Recycler niidukit hoiustada vertikaalses 

asendis, ilma et kütust või õli lekiks. See vähendab niiduki 

hoiustamiseks vajaliku ruumi kuni 70%, pakub paremat 

ligipääsu lõikeorgani põhja puhastamiseks ja lõiketera 

hooldamiseks.

TÄIuSLIK SOBIVuS

VOLDI1 LUKUSTA2 HOIUSTA3

* Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro 
55cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niiduk on 
hoiustatud käepideme standard tööasendis.

VÕTAB KUNI 

70%
VÄHEM RUUMI

HOIUSTAMISEL

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

KIIRE, AASTARINGNE 
PÜSTIASENDIS 
HOIUSTAMINE
VAID 3 KERGE LIIGUTUSEGA.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/SMARTSTOW
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AuTOmATiC VEOsÜsTEEm KOOs VEOJÕu 
ABiKÄEPidEmEGA
Järgib sujuvalt sinu sammu ja tempot, teeb liikumise mägisel 
maastikul lihtsamaks.

Näita jõudu, niites Toro neljarattaveolise niidukiga. Lisaveojõud 

teeb manööverdamise kallakutel ja nõlvadel lihtsamaks, samal 

ajal AutoMatic veosüsteem ja veojõu abikäepide hoiavad liikumise 

mugavas tempos.

nELJARATTA VEOsÜsTEEm
Lihtsustab niitmist järskudel kallakutel 
ja nõlvadel. Esi- ja tagarattad liiguvad 
sõltumatult, jaotades veojõu vastavalt 
vajadusele.

RECYCLE-On-dEmAnd
Multši ja koguja reguleerimise 
kang – võimaldab lihtsa liigutusega 
muuta niiduki seadistust kogumise 
või multši positsioonile. 25% parem 
kogumiskoti täitumine annab 
harvema tühjenduste korra.

N E L J A R A T T A V E D U  ( A W D )
5 5 c m

VÕTA KÄSILE JÄRSuD 
KALLAKuD 
JA NÕLVAD

Uuri lisa:
Toro.ee/AWD

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.
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KAKs muuTuVA KiiRusEGA JÕuÜLEKAnnET
Rakenda ehtne, sõltumatult muutuv lülitus, millega 
kaasneb sujuv edasi ja tagurpidi manööverdamine. SUUREMA MUSTRILINE RATTA DISAIN

Tagab lisa veojõu karmides tingimustes 
niitmisel.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/AWD
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S U P E R  R E C Y C L E R ®
4 8 c m  •  5 3 c m

SUPER RECYCLER® NIITMISSÜSTEEM
Töötava lõiketera, lõikekorpuse ja kotti kogumise süsteemi 

kooslus tagab suurepärase muru multšimise või kogumiskotti 
kogumise. Garanteerides terve ja lopsaka muru.

VAsTuPidAV ALumiinium LÕiKEKORPus 
Kerge, vastupidav ja roostevaba täppisvalu 
tagab laitmatu niitmise kvaliteedi.

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM
Tunnetab ja kohandub sujuvalt sinu 

soovitud kõndimistempoga.
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RECYCLE-On-dEmAnd
Muudab niidmise lihtsa kangiliigutusega kogumiselt 
multšivale režiimile. (vaid mudelid 20836, 20837)

Vastupidav valualumiiniumist lõikekorpus ja strateegiliselt 

paigutatud tõukurid, pakuvad parimat niitmise kvaliteeti ja 

mutšimise tulemust. Peeneks hakitud rohulibled pakuvad 

toitaineid murujuurtele ja aitavad kaasa tervislikule aiale. 

Loodud kestma, 5-aastane täies ulatuses garantii pakub 

täielikku meelerahu.

TsEnTRAALnE 
niiduKÕRGusE 
REGuLEERiminE
Ühe kerge liigutusega korraga 
muudetav niidukõrgus kõigil ratastel. 
(vaid mudelid 20836, 20837)

KiiREsTi sEAdisTATAV 
hOiusTusAsEnd
Lihtsalt ja kiiresti tõstetav 
käepide. Keera siniseid linke, 
tõsta käepide ja hoiusta niidukit 
kompaktselt.

TOIDA
OMA AEDA

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.
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T I M E M A S T E R ®
7 6 c m

KAhEsT PunKTisT niiduKÕRGusE REGuLEERiminE
Kergelt, kahest hoovast muudetav niidukõrgus.

VEOJÕu ABiKÄEPidE
Säilitab püsiva liikumiskiiruse 
keerulisel, ebaühtlase reljeefiga 
maastikul.

TERA sEisKAmisE sÜsTEEm (BBC)
Peatab lõiketerad kuid jätab mootori 
tööle - see võimaldab näiteks ületada 
muruvaba pindu või tühjendada 
murukogujat.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/TIMEMASTER
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duAL-FORCE™ KAhE TERAGA LÕiKEsÜsTEEm
Purustab rohulibled mitmekordselt peeneks ja suunab nad 
muru sisse, kus nad lagunevad kiiresti ning annavad mullale 
toitaineid ja niiskust.

Niida Toro® TimeMaster® muruniidukiga suurem 

maapind vähema ajaga. Kerge kerega niidukit 

on üllatavalt mugav manööverdada, ka ümber 

puude või põõsaste. Kõrge kvaliteediga 

niidutulemuse annavad Dual-Force ™ kahe 

teraga lõikesüsteem ja Toro Atomic terad, 

mis purustavad rohulibled mitmekordselt 

peeneks multšiks – see kõik tagab 

elujõulise muruplatsi.

AuTOmATiC VEOsÜsTEEm 
KOOs VEOJÕu 
ABiKÄEPidEmEGA
Sobitub sujuvalt sinu sammu ja 
tempoga, isegi ebaühtlase reljeefiga 
maastikul.

KiiREsTi sEAdisTATAV 
hOiusTusAsEnd
Hoiusta niidukit käepide 
vertikaalses asendis. Keera 
lihtsalt siniseid linke ja tõsta 
käepide.

NIIDA KUNI
40% KIIREmINI

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

Uuri lisa:
Toro.ee/TImEmASTER

SÄÄSTA

OMA NIITMISE AJAST
Kuni
** Ajasääst on saavutatud TimeMaster-i laiema lõikekorpuse ja täiustatud sõidukiiruse võime 
kaudu võrreldes Toro 53cm niidukiga. Ajasääst võib varieeruda sõltuvalt niidu tingimustest.
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T I M E C U T T E R ®  S W
8 1 c m  •  1 0 7 c m  •  1 2 7 c m

TuGEV JA VAsTuPidAV EsisiLd
Terasest ja malmist konstruktsiooniga 

esisild on konstrueeritud kestma aastaid.

KEY ChOiCE™
Takistab või lubab niita 

tagurdades. Lisab turvalisust 
ja meelerahu.

suJuV LiiKumisKiiRus

smART PARK™ 
Istmelt tõustes peatab Toro unikaalne 
parkimise süsteem automaatselt 
niiduterad ning lülitab sisse seisupiduri. 
Samal ajal jääb mootor tööle.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/TIMECUTTER
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TORO® EsmAKLAssiLisEd mOOTORid
Optimeeritud jõudlusega mootorid on toodetud vastama 
Toro niidumasinate võimsuste vajadustele. Toro mootorid 
on varustatud patenteeritud Max-Flo™ isepuhastuva 
õhufiltrikambri süsteemiga. V-Twin mootoritele on paigaldatud 
ka hooldust lihtsustav õli äravoolu kiirvoolik ja kahe kambriga 
karburaator.

Nüüd saad omada murutraktorit ja nullpöörderaadiusega 

niidukit korraga. Toro Timecutter SW niiduk on täiuslik 

segu mõlemast. Annab murutraktori kontrolli ja 

stabiilsuse nõlvadel koos nullpöördeniiduki hea 

manööverdusvõime ja kiirusega.

smART PARK™
Istmelt tõustes peatab Toro unikaalne 
parkimissüsteem automaatselt 
niiduterad ning lülitab sisse 
seisupiduri. Samal ajal jääb mootor 
tööle.

sEAdisTATAV 
ROOLisAmmAs
Teeb TimeCutter® niiduki 
kasutamise mugavaks ja 
lihtsustab masinale istumist 
ja maha tulemist.

UUE TIMECUTTER SW MURUTRAKTORIGA

NIIDA KÕIKJAL

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

Uuri lisa:
Toro.ee/TImECuTTER

KULUTA

NIITMISELE
*Aja kokkuhoiu uuringu tulemused 
on saadud, küsitledes Toro 
nullpöörderaadiusega niidukite 
kasutajaid kodumajapidamises, 
aastatel 2008-2012.

45%
VÄhEm 
A E GA

s
u

V
i
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smART sPEEd® - KOLmE ERi KiiRusE VALiK
Optimeerib jõudlust, lastes operaatoril tegutseda oma 
taotlusele sobival kiirusel. Valides erinevaid sõidukiiruse 
astmeid ei muudeta sealjuures lõiketerade või mootori 
töökiirust. Niitmine ja transport suurel kiiruse astmel. 
Kogumine, haagise vedu ja multšimine keskmise kiirusega. 
Kontrollitud täpne manööverdamine madalal kiirusel.

Juhthoobasid võib intuitiivselt tunnetada kui sõitu ostukäruga. Lükata või tõmmata, 
nagu on näidatud joonisel, tüürida sinnapoole kuhu soov on minna.

TimeCutter ZS seeria nullpöörderaadiusega niidukid on usaldusväärsed ja töökindlad, 

neid on lihtne kasutada ja mis kõige parem, nendega on ka lõbus sõita. Nüüd saate 

kauem nautida oma aeda, viites vähem aega selle niitmisele. Toro TimeCutter on 

nii hea manööverdusvõimega, et vähendab senist niitmise aega poole võrra. 

Juhthoobasid on üllatavalt lihtne kasutada. Peagi niidate oma aias kerge 

vaevaga, ka ümber takistuste.

JuhThOOBAdE KAsuTAminE – 
KERGE JA LusTLiK
Kaks lihtsalt kasutatavat juhtimiskangi 
asendavad murutraktori juhtimisseadmeid 
– rooli, gaasipedaali ja pidurit.

LIHTNE JUHTIDA

TORO® RECYCLinG 
PATEndEERiTud 
niiTmissÜsTEEm
Purustab rohulibled mitmekordselt 
peeneks ja suunab nad muru 
sisse, kus nad lagunevad kiiresti 
ning annavad mullale toitaineid ja 
niiskust.

T I M E C U T T E R ®  Z S
8 1 c m  •  1 0 7 c m  •  1 2 7 c m

MUUDA NIITMINE
KIIREKS JA LIHTSAKS

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.

Uuri lisa:
Toro.ee/TImECuTTER

EDASI PAREMALE STOP VASAKULE TAGASI
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VAsTuPidAV KOnsTRuKTsiOOn
3,6 mm terasest valmistatud raam 
tagab suurema tugevuse, vastupidavuse 
ja töökindluse.

AuTOmAATnE PARKimisPiduR
Kui juhthoovad viiakse külgmisesse 
asendisse, rakendub elektriline parkimis-
pidur automaatselt.

smART sPEEd®
Pakub kolme kiirusastet, mis rahuldavad 

erinevaid vajadusi - aeglane, keskmine või kiire.

VAATA VIDEOT
Toro.ee/TIMECUTTER
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T I T A N ®  Z X
1 2 2 c m  •  1 3 7 c m

KEEVIS LÕIKEKORPUSED
Ülitugev lõikekorpus on ehitatud 

hakkama saamaks karmides 
tingimustes. Lõikekorpuse esiserv 

on tugevdatud Toro „Bull-Nose“ 
kommerts tüüpi kaitserauaga.

TUGEV TORURAAM
3,8 cm x 7,6 cm terasest, täies ulatuses 
toruraam moodustab kaljukindla 
vundamendi kogu niidukile. Maksimaalse 
tugevuse tagab suur, jätkudeta ja 
keevisühendusteta raami toru.

SUURED 22“ VEORATTAD
Suured rehvid võimaldavad 
sujuvamat sõitu ebatasasel 
pinnal ning vähendavad survet 
pinnasele.

KOmmERTsKLAssi hÜdROsTAATiLinE 
JÕuÜLEKAnnE

Tagab sujuva, järjepideva toimimise koos 
madalate hoolduskuludega.

KOKKuVOLdiTAV TuRVAKAAR
Kiiresti ja lihtsalt. Kaitsekaar on kergesti, 
kiirkinnituste abiga kokkuvolditav.
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KEEVis LÕiKEKORPus
Ülitugev lõikekorpus on kokku keevitatud 3,6 mm terasplaatidest 
ja korpuse esiserv on tugevdatud Toro „Bull-Nose“ kommerts 
tüüpi kaitserauaga. Lõikekorpustel on kasutatud suuri, 19,7 cm 
diameetriga vastupidavaid alumiiniumist terapukkasid, mis 
sisaldavad 2,5 cm läbimõõduga teravõlle ja tavapärasest 
suuremaid suletud laagreid.

Titan® ZX seeria mudelitel on professionaalsed omadused nagu Toro® 

kommertsklassi nullpöörderaadiusega niidukitel. Ülitugev raam ja keevis 

lõikekorpus on kavandatud vastama professionaalse niitmise nõudmistele, 

pakkudes lisaks ka manööverdamiseks nullpöörde tehnoloogiat, mis 

tagavad pikaajalise ja suurepärase soorituse.

TuGEV TORuRAAm 
3,8 cm x 7,6 cm terasest, täies ulatuses 
toruraam moodustab kaljukindla 
vundamendi kogu niidukile. Maksimaalse 
tugevuse tagab suur, jätkudeta ja 
keevisühendusteta raami toru. Toro Titan 
raamile kehtib eluaegne garantii.

KummisT ROhusuunAJA
Lõikekorpuste rohtu küljele 
suunav deflektor on valmistatud 
vastupidavast, 8 mm paksusest 
kummist ja võimaldab lähedalt 
niitmist, kahjustamata kontakti 
korral lõikekorpuse väljalaske ava 
või maastiku struktuure. 

TIPPTASEmEL 
TuLEmuS
EHITATUD PROFESSIONAALIDELE

*Täpsemad garantiitingimused 
Toro volitatud edasimüüjalt.
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SMARTSTOW® NELJARATTAVEDU
48CM SUPER 
RECYCLER

53CM SUPER RECYCLER TIMEMASTER™

Mudel 20959 20960 20837 20792 20797 20975 20977

Niiduala Suur Suur Keskmine Keskmine / Suur Keskmine / Suur Eriti suur Eriti suur

Lõikelaius 55 cm 55 cm 48 cm 53 cm 53 cm 76 cm 76 cm

Mootor Briggs & Stratton
675 Quantum 190cc

Briggs & Stratton
675 EXI 163cc Honda GCV OHC 160cc Briggs & Stratton 

675 Quantum 190cc
Briggs & Stratton 
675 Quantum 190cc

Briggs & Stratton 
875 Quantum 190cc

Briggs & Stratton 
875 Quantum 190cc

Ülekanne FK ADS + abikäepide ADS + abikäepide ADS ADS ADS + abikäepide ADS + abikäepide

Vedavad rattad Esirattavedu Neljarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu

Starter Käsistarter Käsistarter Käsistarter Käsistarter Elektristarter Käsistarter Elektristarter ja Käsistarter

Lõikekõrgus 4-st punktist, 25-102 4-st punktist, 25-102 1-st punktist, 25–102 4-st punktist, 32–108 4 -st punktist 32–108 2-st punktist, 32–108 2-st punktist, 32–108

Lõikekorpus Teras Teras Aluminium Aluminium Aluminium Teras Teras

Lõikesüsteem Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise

Kaal 35 kg 34 kg 36 kg 37 kg 41 kg 64 kg 66 kg

Key Features VH, PO RK, ROD, PO RK, ROD, PO, KH RK, PO, KH RK, PO, KH BBC, RK, PO, KH BBC, RK, PO, KH

48CM RECYCLER 50CM RECYCLER 55CM RECYCLER

Mudel 20950 29639 29645 20955 20956 20958

Niiduala Keskmine Keskmine Keskmine Suur Suur Suur

Lõikelaius 48 cm 50 cm 50 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Mootor Toro OHV 159cc Toro OHV 159cc Briggs & Stratton 
550 OHV 140cc

Briggs & Stratton 
675 EXI 163cc

Briggs & Stratton 
675 EXI 163cc

Briggs & Stratton 
675 Quantum 190cc

Ülekanne ADS FK ADS ADS ADS ADS

Vedavad rattad Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu Tagarattavedu

Starter Käsistarter Käsistarter Käsistarter Käsistarter Elektristarter ja Käsistarter Käsistarter

Lõikekõrgus (mm) 2-st punktist, 21–98 4-st punktist, 25–102 4-st punktist, 25–102 4-st punktist, 25–102 4-st punktist, 25–102 4-st punktist, 25–102

Lõikekorpus Teras Teras Teras Teras Teras Teras

Lõikesüsteem Koguja, multš Koguja, multš Koguja, multš Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise Koguja, multš, külgväljavise

Kaal 35 kg 32 kg 30 kg 36 kg 40 kg 40 kg

Eriomadused RK, ROD  - – RK, ROD, PO RK, ROD, PO BBC, ROD, PO

*Kõik kuvatud funktsioonid ei ole saadavad kõigil toodetel. Täpsem info konkreetse toote tutvustuslehel.

T E H N I L I N E  K I R J E L D U S

•	Vertikaal asendis 
hoiustamine

•	Recycler niitmissüsteem
•	Põhjapesu otsik
•	Esirattavedu

SMARTSTOW®
55 cm

•	Recycler niitmissüsteem
•	Kolm-ühes lõikesüsteem
•	Terasidur*
•	Automatic veosüsteem*
•	Elektri starter*
•	Recycle-on-Demand*
•	Põhjapesu otsik

55CM RECYCLER
55 cm

•	Automatic veosüsteem koos 
veojõu abikäepidemega

•	Neljaratta veosüsteem
•	Recycler-on-Demand
•	Mustrilised rattad 
•	Põhjapesu otsik

NELJARATTAVEDU
55 cm

•	Recycler niitmissüsteem
•	Automatic veosüsteem
•	Electristarter*
•	Recycle-on-Demand
•	Reguleeritav käepideme 

kõrgus

48CM RECYCLER
48 cm

•	Super Recycler 
niitmissüsteem

•	Automatic veosüsteem
•	Recycle-on-Demand*
•	Tsentraalne niidukõrguse 

reguleerimine
•	Reguleeritav käepideme 

kõrgus
•	Käepideme hoiustusasend

48CM SUPER  
RECYCLER

48 cm

•	Recycler niitmissüsteem
•	Automatic veosüsteem

50CM RECYCLER
50 cm

•	Super Recycler 
niitmissüsteem

•	Automatic veosüsteem
•	Elektristarter*
•	Käepideme hoiustusasend 
•	Reguleeritav käepideme 

kõrgus
•	Põhjapesu otsik

53CM SUPER  
RECYCLER

53 cm
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TIMECUTTER® ZS

Mudel 74650 74655 74657 74661

ZS 3200S ZS 4200S ZS 4200T ZS 5000

Niiduala kuni 5000 m2 kuni 7000 m2 kuni 7000 m2 kuni 10,000 m2

Lõikelaius 81 cm 107 cm 107 cm 127 cm

Mootor Toro® 452cc Toro 452cc  Toro 708cc V-Twin Toro 708cc V-Twin

Ülekanne 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline

Lõikeorgan 1-tera, külgväljavise, multš 2-tera, külgväljavise, multš 2-tera, külgväljavise, multš 3-tera, külgväljavise, multš

Lõikekõrgus 38-11 4 mm 38-114 mm 38-114 mm 38-114 mm

Kogumiskoti maht Lisavarustusena - 227 L Lisavarustusena - 227 L Lisavarustusena - 227 L Lisavarustusena - 227 L

Kaal 238 kg 254 kg 254 kg 290 kg

Eriomadused Smart Speed Smart Speed Smart Speed Smart Speed

TIMECUTTER SW TITAN 

Mudel 74670 74675 74680 74846 74848

SW 3200 SW 4200 SW 5000 ZX 4800 ZX 5400

Niiduala kuni 5000 m2 kuni  7000 m2 kuni  10,000 m2 kuni  10,000 m2 kuni  10,000+ m2

Lõikelaius 81 cm 107 cm 127 cm 122 cm 137 cm

Mootor Toro 452cc Toro 708cc V-Twin Toro 708cc V-Twin Kawaksaki V-Twin 726cc FR651 - V Kawasaki V-Twin 726cc FR691 - V

Ülekanne 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline 2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga 2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga

Lõikeorgan 1-tera, külgväljavise, multš 2-tera, külgväljavise, multš 3-tera, külgväljavise, multš 3-tera, külgväljavise, multš 3-tera, külgväljavise, multš

Lõikekõrgus 38-114 mm 38-114 mm 38-114 mm 38-114 mm 38-114 mm

Kogumiskoti maht Lisavarustusena  - 227 L Lisavarustusena  - 227 L Lisavarustusena  - 227 L Lisavarustusena  - 227 L Lisavarustusena  - 227 L

Kaal 207 kg 226 kg 267 kg 329 kg 334 kg

Eriomadused Key Choice, 
Smart Park

Key Choice, 
Smart Park

Key Choice, 
Smart Park – –

ADS - Automatic veosüsteem FK - Fikseeritud kiirus BBC - Terasidur RK - Reguleeritav käepideme kõrgus

ROD - Recycler-on-Demand PO - Põhjapesu otsik KH - Käepideme hoiustusasend VH- Vertikaalse hoiustamise võimalus

PUHUR/IMUR
Ultra ∙ UltraPlus

•	Suur metallist tiivik
•	Muudetav kiirus
•	Shredz-All™ purustaja
•	Võnkuva õhuvoolu otsik
•	Kolm-ühes: puhur, imur ja lehe 

purustaja

•	Dual-Force niitmissüsteem
•	Automatic veosüsteem 

koos veojõu abikäepidemega
•	Terasidur
•	Kahest punktist 

lõikekõrguse reguleerimine
•	Käepideme hoiustusasend
•	Reguleeritav käepideme 

kõrgus
•	Põhjapesu otsik

TIMEMASTER®
76 cm

•	Kommertsklassi jõuülekanne
•	Tugev toruraam
•	Lõikekorpuse kiire eemaldamine
•	Suured 22“ tagarattad
•	Keevis lõikekorpus

TITAN® ZX
122 cm ∙ 137 cm

•	TORO V-Twin mootor
•	Smart Park™ süsteem
•	Key Choice™
•	Seadistatav roolisammas
•	Vastupidav esisild

TIMECUTTER SW
81 cm ∙ 107 cm ∙ 127 cm

•	Toro V-Twin mootor
•	SmartSpeed®
•	Tugev esisild
•	Vastupidav raam
•	Automaatne parkimispidur

TIMECUTTER® ZS
81 cm ∙ 107 cm ∙ 127 cm

PUHUR / IMUR

Model 51581 51558

Ultra UltraPlus

Suurim õhukiirus kuni 402 km/h kuni 402 km/h

Kiiruse aste Muudetav Muudetav

Madalaim õhukiirus 161 km/h 161 km/h

Mootor
12,0 A 12,0 A

Õhuhulk (puhumisrežiim) 9,91 m3/min 9,91 m3/min

Õhuhulk (imemisrežiim) 11,6 m3/min 11,6 m3/min

Võimsus 0,7 kW 0,7 kW

Lehe massi vähendus 88% , kuni 1,25 cm 97%, kuni 1,25 cm

Kaal 3,8 kg 4,0 kg

Shredz-All® purustaja – Standard

Võnkuva õhuvoolu otsik – Standard

|  27




