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Toro väljs av proffsen!
Toro väljs av proffsen för sin höga kvalitet, klippresultat och driftsäkerhet och 
är ett utmärkt val för dig som söker det bästa. Säkert har du sett de stora, röda 
maskinerna på golfbanor och fotbollsplaner världen över. Den avancerade 
tekniken ligger också till grund för Toros modellprogram av åkgräsklippare, 
trädgårdstraktorer och gågräsklippare.

Klipper i din takt – AUTOMATIC DRIVE
När du klipper, ska du lätt kunna ta dig uppför backar, slippa hålla emot runt 
buskage och inte behöva springa nedför slänter. Därför är nästan alla Toros gräs-
klippare utrustade med den unika funktionen Automatic Drive. Automatic Drive 
överförs från det fjädrande styret - som känner av vilken takt du vill gå - till trans-
missionen som i sin tur anpassar maskinens framåtdrivning. Den här finessen är 
Toro än så länge ensamma om på marknaden.

AWD – Allhjulsdrift
Toros nya klippare Toro Recycler 55 AWD är utrustad med allhjulsdrift vilket ger 
ett bättre grepp och underlättar klippning på blöta underlag samt i slänter och i 
tuff terräng. 

Klippsystem – Recycling, uppsamling, sido- eller bakutkast?
Alla gräsklippare från Toro är utrustade med det patenterade Recycler-systemet 
som finfördelar gräsklippet och sedan fallar till marken och multnar. Du kan också 
välja att samla upp gräsklippet i den rymliga behållaren, eller att sprida ut det 
klippta gräset via bak- eller sidoutkastet. 

Manövrering, precision och körglädje  –  ZERO TURN SYSTEMET
Många har upptäckt att det både är tidskrävande och jobbigt att klippa större 
ytor med en traditionell gågräsklippare. Prioriterar du tid, körglädje, klippresultat, 
kvalitet och komfort? Investera då i en av Toros populära spakstyrda rotorklippare. 
Med spakarna svänger du smidigt runt träd, planteringar och grusgångar i en 
handvändning och du gör arbetet betydligt enklare än tidigare. Toro har utvecklat 
en hel serie av spakmaskiner som spänner från den minsta varianten för trädgår-
den hemma, till proffsmaskinen för stora parker.

Ställ in arbetshastigheten  –  SMART SPEED™
Toros spakstyrda serie TimeCutter ZS och HD-serien, är utrustad med den 
praktiska innovationen Smart Speed™, där du själv bestämmer i vilken hastighet 
du vill klippa. Hastigheten ställs i tre olika lägen – välj mellan klipping av större 
gräsytor, trimning runt träd och buskar eller för transport.

TEKNIK OCH NYCKELFUNKTIONER
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Snabbkoppling mellan klippsystemen  –  RECYCLER ON DEMAND
En ny, förenklande funktion från Toro är snabbkopplingen mellan klippsystemen – 
Recycler on Demand. Med en spak ställer du snabbt om mellan Recycler 
och uppsamling. 

Snabbrengöring när gräset är klippt.
Service och underhåll ska vara enkelt. Därför är flera av gå- och åkgräsklipparna 
utrustade med en helt unik funktion för snabbrengöring. En slangkoppling gör att 
det bara är att ansluta trädgårdsslangen, vrida på vattnet och starta motorn. 
När knivarna roterar, kastas vattnet runt i klippdäcket och gräset försvinner eller sköljs bort.

Lövuppsamlare
Använd din gräsklippare för att samla upp löv. 
Ställ in gräsklipparen på den högsta höjdinställningen och ”klipp” löven. Välj sedan om 
du vill samla upp de strimlade lövresterna i uppsamlaren eller att recycla och låta dem 
förmultna på gräsmattan.

Miljöklassade motorer.
Samtliga Toro-motorer är godkända av amerikanska CARB (California Air Resource Board) 
och EPA (Environmental Protection Agency).

Två års garanti.
Som konsumentanvändare har du två års garanti på alla våra produkter.

Gräsmatta upp till 500 m2.      Gräsmatta upp till 1000 m2.        Gräsmatta över 1000 m2. 

Hur mycket svängrum behöver din gräsklippare?
För att göra det enklare för dig att välja rätt gräsklippare, har vi gjort en praktisk indelning av gräsytorna. 
Se dem som en vägledning, ingenting annat. I slutänden är det alltid dina egna behov och tomtens förutsättningar som styr.

TEKNIK OCH NYCKELFUNKTIONER



RECYCLER GÅGRÄSKLIPPARE 46-55 CM



Toro® Recycler 46 
Ny, nätt och smidig klippare från Toro med 46 cm klippbredd. Välj mellan 
att recycla gräsklippet direkt eller att samla upp i den rymliga 60 liters 
textiluppsamlaren. Slitstark stålkåpa. Smidig och lättanvänd central-
inställnig för klipphöjden. Fällbart styre och självklart utrustad med 
Toros praktiska snabbrengöringskoppling.

Artikelnummer  20942
Klippbredd  46 cm
Klippsystem  2 i 1 (Recycler® och uppsamling)
Motor, Effekt Toro OHV, 159 cc
Material  Stål
Drivsystem Fixed Speed
Hastighet Fast
Klipphöjd  Centralinställning, 25-70 mm
Uppsamlare  60 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  29 kg
Övrigt  Fällbart styre.
 Snabbrengöringsanslutning som 
 enkelt kopplas till trädgårdsslangen.

RECYCLE SYSTEMET
Alla gräsklippare från Toro är utrustade med det 
patenterade Recycler-systemet som finfördelar 
gräsklippet och sedan fallar till marken och mult-
nar. Du kan också välja att samla upp gräsklippet 
i den rymliga behållaren, eller att sprida ut det 
klippta gräset via bak- eller sidoutkastet. 

NYHET!

Recycle-on-Demand spak för 
smidig omställning mellan 
klippsystemen.

Toro® Recycler 55 AD
Toros mest sålda klippare genom tiderna! Tre klippsystem (Recycler®, 
uppsamling och sidoutkast), stålkåpa, 55 cm klippbredd och förstås 
Automatic Drive, som gör att gräsklipparen går i takt med dig. Dessutom 
utrustad med snabbrengöringsanslutning. Spak för enkel omkoppling 
mellan recycler/uppsamling.

Artikelnummer  20955
Klippbredd  55 cm
Klippsystem  3 i 1 (Recycler® on Demand, uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Material  Stål
Drivsystem Automatic Drive
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 25-102 mm
Uppsamlare  74 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  37 kg  
Övrigt  Snabbrengöringsanslutning som 
 enkelt kopplas till trädgårdsslangen.

Toro® Recycler 55 AD ES (elstart)
Utrustad precis som klipparen bredvid förutom den praktiska elstarten 
som den här klipparen också erbjuder. En slitstark och effektiv klippare 
som kommer att göra dig glad i sommar och många somrar framöver.

Artikelnummer  20956
Klippbredd  55 cm
Klippsystem  3 i 1 (Recycler® on Demand, uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Material  Stål
Drivsystem Automatic Drive
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 25-102 mm
Uppsamlare  74 liter, textil
Startsystem  Elstart/Handstart
Vikt  39 kg 
Övrigt  Snabbrengöringsanslutning som 
 enkelt kopplas till trädgårdsslangen.
 

En slangkoppling gör att det bara är att 
ansluta trädgårdsslangen, vrida på vattnet 

och starta motorn. När knivarna roterar, 
kastas vattnet runt i klippdäcket och 

gräset försvinner eller sköljs bort.

AUTOMATIC DRIVE - KLIPPER I DIN TAKT
Automatic Drive överförs från det fjädrande 
styret – som känner av vilken takt du vill gå 
– till transmissionen som i sin tur anpassar 
maskinens framåtdrivning. 



RECYCLER GÅGRÄSKLIPPARE 55 CM



Toro® Recycler 55 AWD
Robust klippare för den kuperade trädgården. Utrustad med AWD – allhjulsdrift och 
Automatic Drive gör denna klipparen till en riktig arbetsmyra. Den tar sig smidigt 
fram i tuff terräng, sluttningar och ger dig ett bättre grepp när underlaget är vått. 

Artikelnummer  20960
Klippbredd  55 cm
Klippsystem  3 i 1 - (Recycler® on Demand , uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Material  Stål
Drivsystem Automatic Drive, AWD – Traction Assist
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 25-102 mm
Uppsamlare  74 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  39,9 kg 
Övrigt  Snabbrengöringsanslutning som enkelt kopplas till 
 trädgårdsslangen.

AWD-DRIFT
Allhjulsdrift (AWD) ger ett bättre grepp och 
underlättar klippning på blöta underlag samt 
i slänter och i tuff terräng. 

Toro® Recycler 55 SmartStow
Ny hopfällbar klippare från Toro! 55 cm klippbredd och utrustad med tre klipp-
system – Recycler, uppsamling och sidoutkast. Klipparen blir extra lättkörd och 
smidig tack vare Automatic Drive funktionen och bakhjulsdriften. Praktisk och 
enkel att förvara på högkant.

Artikelnummer  20961
Klippbredd  55 cm
Klippsystem  3 i 1 - (Recycler® on Demand , uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Material  Stål
Drivsystem Automatic Drive, RWD (Rear-Wheel Drive)
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 25-102 mm
Uppsamlare  74 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  37 kg 
Övrigt  Snabbrengöringsanslutning som enkelt kopplas till 
 trädgårdsslangen.

NYHET!



STÄLL- OCH FÄLLBART STYRE 
Praktiskt fällbart styre för enkel 
förvaring samt justerbar höjd för 
användaren.

HEAVY DUTY/PROFFS GÅGRÄSKLIPPARE 

DUAL-FORCE KLIPPDÄCK
I kåpan kastas det klippta gräset runt 
extra många gånger tills det blir så 
finfördelat att det faller till marken, 
multnar och blir till gödning.

BBC - BLADE BRAKE CLUTCH
Säkerhetssystemet BBC gör att du 
kan ha motorn i gång, men kniven 
slutar att rotera när du släpper
”dödmansgreppet”. 



Toro® Super Recycler 53 AD 
Klipper du ofta? Är du noggrann? Då ska du välja en av Toros mest eftertrak-
tade klippare –Toro Super Recycler 53. Tilltagen klippbredd och en klippteknik 
som få kommer i närheten av. Toro-klippare med Super Recycler, Automatic 
Drive och 65 liters uppsamlare. Aluminiumkåpan garanterar lång livslängd. 

Artikelnummer  20792
Klippbredd  53 cm
Klippsystem  3 i 1 - (Super Recycler®, uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
Material  Aluminium
Drivsystem Automatic Drive
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 32-108 mm
Uppsamlare  65 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  38,2 kg  
Övrigt  Fällbart styre, snabbrengöringsanslutning 
 som enkelt kopplas till trädgårdsslangen.
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Toro® Timemaster 76
Proffsklippare med 76 cm klippbredd! Tack vare det breda klippdäcket kan 
du snabbt och enkelt hantera stora gräsområden och reducera klipptiden 
upp till 40%. Dual-Force™-klippsystemet med dubbla knivar och Toro 
Atomic-knivar klipper gräset mycket fint vilket ger en överlägsen klippkvalitet 
och en frisk och frodig gräsmatta. Effektiv klippare som passar lika bra för 
yrkesfolket som till dig med lite större gräsmattor.

Artikelnummer  20975
Klippbredd  76 cm
Klippsystem  3 i 1 - (Recycler®, uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton OHV, 190 cc 
Material  Aluminiumram och ståldäck
Drivsystem Automatic Drive och Traction Assist
Hastighet 0-8 km/h
Klipphöjd  2-punktsinställning, 32-108 mm
Uppsamlare  88 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  62 kg 
Övrigt  Ställbart styre. Snabbrengöringsanslutning 
 som enkelt kopplas till trädgårdsslangen.
 BBC (Blade Brake Clutch). 
 Dual Force™ Cutting System och Atomic® Blades.

76 cm klippbredd

HEAVY DUTY/PROFFS GÅGRÄSKLIPPARE 

Toro® Super Recycler 53 AD ES
Utrustad precis som klipparen bredvid men med praktisk elstart 
som den här klipparen erbjuder.  

Artikelnummer  20797
Klippbredd  53 cm
Klippsystem  3 i 1 - (Super Recycler®, uppsamling och sidoutkast)
Motor, Effekt Briggs & Stratton Quantum 675
Material  Aluminium
Drivsystem Automatic Drive
Hastighet 0-6,4 km/h
Klipphöjd  4-punktsinställning, 32-108 mm
Uppsamlare  65 liter, textil
Startsystem  Elstart/Handstart
Vikt  41 kg  
Övrigt  Fällbart styre, snabbrengöringsanslutning 
 som enkelt kopplas till trädgårdsslangen.

Toro® Pro Stripe
Toro ProStripe 560 har konstruerats för att tillhandahålla ett perfekt snitt 
och ett elegant randigt klippresultat – ett utmärkt val för symmetrisk 
klippning av gräsmattor runt t ex klubbhus, hotell eller andra offentliga 
miljöer som kräver det lilla extra. ProStripe klipper kortare än de flesta 
andra gågräsklippare. Den har en smidig klipphöjdsinställning där 
höjden enkelt kan ställas in i åtta steg mellan 13 och 60 mm.

Artikelnummer  02656
Klippbredd  56 cm
Klippsystem  2-1 (Bakutkast, uppsamlare)
Motor, Effekt Briggs & Stratton 850 OHV, 190 cc
Material  Aluminium
Drivsystem Fast
Hastighet 4,4 km/h
Klipphöjd  Central höjdinställning, 13-60 mm
Uppsamlare  70 liter, textil
Startsystem  Handstart
Vikt  51 kg
Övrigt  Randningsfunktion

NYHET!



.

HÖGKLIPPSATS
Köp till en högklippsats och försäkra 
dig om att du kan klippa i högt gräs.

45 GRADERS LUTNING
Med Toros svävande gräsklippare 
kan du klippa även i riktigt branta 
slänter. 

TRANSPORTHJUL
Praktiska transporthjul finns som 
tillval.

HEAVY DUTY/PROFFS SLÄNTKLIPPARE 



.

HoverPro 400
Toros svävande gräsklippare hjälper till att klippa känsliga 
och svåråtkomliga ytor t ex i slänter och runt planteringar.
Toro HoverPro 400 är utrustad med nylontrimsnöre 
och erbjuder en klippbredd på 40 cm.

Artikelnummer  02615
Klippbredd  40 cm 
Klippsystem  Nylontrimsnöre
Motor, Effekt Honda GXV57, 57 cc
Material  ABS plast
Klipphöjd  18-30 mm
Startsystem  Handstart
Sluttningsvinkel Max 25 grader 
Vikt  12,5 kg
Tillbehör Högklippsats.
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HoverPro 500
Toro HoverPro 500 erbjuder en kraftigare motor och 
en klippbredd på 51 cm. Den här klipparen är dessutom 
utrustad med slitstark rotorkniv, vilket gör att den klara
av att trimma kraftigare gräs.
 
Artikelnummer  02604
Klippbredd  51 cm
Klippsystem  Rotorkniv
Motor, Effekt Honda GCV160, 160 cc
Material  ABS plast
Klipphöjd  16-34 mm
Startsystem  Handstart
Sluttningsvinkel Max 45 grader
Vikt  19 kg
Tillbehör Transporthjul, förlängningshandtag. 

HoverPro 550
Med sin klippbredd på 53 cm är HoverPro 550 den största gräs-
klipparen i  HoverPro-serien. Effektiv och anpassad för de lite mer 
krävande slänt-partierna. Praktiska transporthjul och förlängnings-
handtag finns som tillval.

Artikelnummer  02606
Klippbredd  53 cm
Klippsystem  Rotorkniv
Motor, Effekt Honda GCV160, 160 cc
Material  ABS plast
Klipphöjd  16-34 mm
Startsystem  Handstart
Sluttningsvinkel Max 45 grader
Vikt  19 kg
Tillbehör Transporthjul, förlängningshandtag.  

HoverPro 450
Storebror HoverPro 450 har en bredare  klippbredd samt en 
starkare Hondamotor. Som tillval finns bl a transporthjul och 
förlängningshandtag.

Artikelnummer  02612
Klippbredd  46 cm
Klippsystem  Nylontrimsnöre
Motor, Effekt Honda GCV135, 135 cc
Material  ABS plast
Klipphöjd  18-30 mm
Startsystem  Handstart
Sluttningsvinkel Max 45 grader
Vikt  17,6 kg
Tillbehör Högklippsats, transporthjul, förlängningshandtag.

Nylontrimsnöre

Rotorkniv



SPAKSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE



Toro® TimeCutter ZS 4200 T
Liten, smidig spakstyrd klippare med 24 hästkrafter. Utrustad med 107 cm klippdäck, 
2-cylindrig motor från Toro samt recycler och sidoutkast och den praktiska snabb-
rengöringsanslutningen. Sist men inte minst – en bekväm förarstol med högt 
ryggstöd och armstöd och överlägsen körglädje!

Artikelnummer  74657
Klippbredd  107 cm
Klippsystem, antal blad  Recycler®, sidoutkast. 2 knivblad.
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater - Hydrogear ZT2100
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 10x4 släta
Bakhjul 18x7,5
Svängradie 0 grader
Bränsletank 11,3 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  254 kg
Övrigt  Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klippenheten. Armstöd.
 Justerbar klipphöjd från förarplatsen. Mugghållare. SmartSpeed.
 Dragögla.
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Pedallyft av klippenheten. 
 Golvmatta av gummi.  Timräknare.

RECYCLER
Det klippta gräset kastas runt extra 
många gånger tills det blir så finför-
delat att det faller till marken, multnar 
och blir till gödning.

KÖRGLÄDJE!
Med spakarna blir klipparen både enkel 
och rolig att köra. Spakarna ersätter 
hand- och fotkontrollen på en traditionell 
trädgårdstraktor. 

ZERO TURN SYSTEMET – NOLL SVÄNGRADIE
Med de lättmanövrerade spakarna 
svänger du enkelt runt träd, planteringar 
och grusgångar med exakt precision.

SPAKSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE

Ställ in arbetshastigheten  –  SMART SPEED™
Toros spakstyrda serie TimeCutter ZS, är utrustad med den praktiska innovationen 
Smart Speed™, där du själv bestämmer i vilken hastighet du vill klippa. 
Hastigheten ställs i tre olika lägen – välj mellan klipping av större gräsytor, 
trimning runt träd och buskar eller transport.

Toro® TimeCutter ZS 5000
Kraftfull rotorklippare från Toro. Utrustad med en stark Toro V-Twin motor och en väl 
tilltagen klippbredd på 127 cm. Här sitter du kungligt i den komfortabla DeLuxe-stolen. 
Självklart försedd med många av Toros finesser såsom dubbla hydrostater, recycler, 
sidoutkast, slitstarkt stålchassi och mycket, mycket mer. 
Prisvärd klippare – Hög effektivitet!

Artikelnummer  74661
Klippbredd  127 cm
Klippsystem, antal blad Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater - Hydrogear ZT2100
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 13x5 mönstrade
Bakhjul 18x9,5
Svängradie 0 grader
Bränsletank 11,3 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  290 kg
Övrigt  Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klippenheten. 
 DeLuxe-stol med armstöd. Justerbar klipphöjd från förarplatsen.  
 Mugghållare. Dragögla. SmartSpeed.
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Golvmatta av gummi. Lasthållare.   
 Pedallyft av klippenheten. Timräknare

 

På bilden saknas armstöden.



SPAKSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE HDX



Toro TimeCutter HD X 5450
Toro TimeCutter HD X 5450 är utrustad på samma sätt som maskinen ovan men 
erbjuder en generös klippbredd på hela 137 cm. Snabb, precis manövrering gör att 
du enkelt kan klippa runt träd, blomsterarrangemang och grusgångar. 
Toro TimeCutter HD X 5450 är en attraktiv maskin för dig med större ytor att klippa.

Artikelnummer  74865
Klippbredd  137 cm
Klippsystem, antal blad Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater med ”charge pump” - HG-ZT3100
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 33x16,5 cm mönstrade
Bakhjul 56x25 cm
Svängradie 0 grader
Bränsletank 18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  344 kg
Övrigt  SmartSpeed. Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klippen-  
 heten. Justerbar klipphöjd från förarplatsen. Mugghållare. 
 Pedallyft av klippenheten. Förarstol med högt ryggstöd samt
  armstöd. Kraftigt påkörningsskydd på klippenheten s k Bull Nose.  
  Golvmatta. Dragögla. 12 V uttag. 
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Highlift kniv. Belysnings-kit
 Randnings-kit. Lasthållare. ROPS. 

Toro TimeCutter HD X 4850
Ny robust, spakstyrd åkgräsklipparserie från Toro!  TimeCutter HD har en pålitlig 
konstruktion med ett kraftigt, slitstarkt, svetsat 4 mm klippdäck i stål med en klippbredd 
på 122 cm, dubbla hydrostater som ger en snabb och smidig manövrering. Utrustad med 
en effektiv Toro V Twin motor (708 cc), Smart Speed, justerbar klipphöjdsinställning från 
förarplatsen och en bekväm förarstol med högt ryggstöd. Den här spakmaskinen är för dig 
som ställer höga krav på komfort och klippresultat. Uppsamlare med fläkt och belysning 
finns som tillval.

Artikelnummer  74864
Klippbredd  122 cm 
Klippsystem, antal blad  Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater med ”charge pump” HG- ZT3100
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 33x16,5 cm mönstrade
Bakhjul 56x25 cm
Svängradie 0 grader
Bränsletank 18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  340 kg
Övrigt  SmartSpeed. Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klipp-
 enheten. Justerbar klipphöjd från förarplatsen. Mugghållare.   
                                     Pedallyft  av klippenheten. Förarstol med högt ryggstöd samt
 armströd. Kraftigt påkörningsskydd på klippenheten s k Bull Nose.  
 Golvmatta. Dragögla. 12 V uttag.
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Highlift kniv. Belysnings-kit.   
 Randnings-kit. Lasthållare. ROPS. 

KÖRGLÄDJE!
Med spakarna blir klipparen både enkel 
och rolig att köra. Spakarna ersätter 
hand- och fotkontrollen på en traditionell 
trädgårdstraktor. 

ZERO TURN SYSTEMET – NOLL SVÄNGRADIE
Med de lättmanövrerade spakarna 
svänger du enkelt runt träd, planteringar 
och grusgångar med exakt precision.

NYHET!

NYHET!

Ställ in arbetshastigheten  –  SMART SPEED™
Toros spakstyrda serie TimeCutter HD-serie, är utrustad med den praktiska 
innovationen Smart Speed™, där du själv bestämmer i vilken hastighet du vill klippa. 
Hastigheten ställs i tre olika lägen – välj mellan klipping av större gräsytor, 
trimning runt träd och buskar eller transport.

KRAFTIG KONSTRUKTION
Kraftigt och slitstark klippdäck med 
påkörningsskydd s k Bull Nose.



SPAKSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE HDXS



Toro TimeCutter HD XS 5450 – MyRide
Klippare för proffsen eller för dig som kräver ”extra allt”. Snabb, precis manövrering 
göra att du enkelt kan klippa runt träd, blomsterarrangemang och grusgångar. 
Toro TimeCutter HD XS 5450 erbjuder en generös klippbredd på hela 137 cm, 
MyRide-systemet, extra kraftigt och slagtåligt klippdäck, det smarta och lätthanterlig 
hastighetssystemet, bekväm förarstol med armstöd, dubbal hydrostater och en 
kraftull Toro V-Twin motor. Klipparen för dig med stora klippytor eller för dig där
gräklipparen är ditt arbetsredskap och som har långa arbetspass. 

Artikelnummer  74867
Klippbredd  137 cm
Klippsystem, antal blad Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater med ”charge pump” - HG-ZT3100
Klipphöjd  33x16,5 cm mönstrade
Framhjul 56x25 cm
Bakhjul 22x10
Svängradie 0 grader
Bränsletank 18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  348 kg
Övrigt  SmartSpeed. MyRide.Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling 
 av klippenheten. Justerbar klipphöjd från förarplatsen. 
 Mugghållare. Pedallyft av klippenheten. 12 V uttag.
 Förarstol med högt ryggstöd samt armstöd. Kraftigt 
 påkörningsskydd på klippenheten s k Bull Nose. Dragögla.
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Highlift kniv. Belysnings-kit. 
 ROPS. Randnings-kit. Lasthållare. 

Toro TimeCutter HD XS 4850 – MyRide
Toro TimeCutter HD XS 4850 har en pålitlig konstruktion, slagtåligt ramverk, svetsat 
klippdäck i 4 mm stålplåt, snabb manövrering via dubbla hydrostater. Den här spak-
maskinen är för dig som ställer extra höga krav både på komfort, klippresultat och kör-
glädje. Den avfjädrade förarplattformen – MyRide systemet – ger extra hög komfort viket 
gynnar dig som har stora ytor att klippa. Med det praktiska SmartSpeed hastighets
system bestämmer du enkelt i vilken hastighet du vill klippa. En riktig proffsklippare.

Artikelnummer  74866
Klippbredd  122 cm 
Klippsystem, antal blad  Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor  Toro V-Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater med ”charge pump” - HG-ZT3100
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 33x16,5 cm mönstrade
Bakhjul 56x25 cm
Svängradie 0 grader
Bränsletank 18,9 liter
Startsystem  Elstart
Vikt  340 kg
Övrigt  SmartSpeed. MyRide.Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling 
 av klippenheten. Justerbar klipphöjd från förarplatsen. 
 Mugghållare. Pedallyft av klippenheten. 12 V uttag.
 Förarstol med högt ryggstöd samt armstöd. Kraftigt 
 påkörningsskydd på klippenheten s k Bull Nose. Dragögla.
Tillval Uppsamlare Twin Bagger. Highlift kniv. Belysnings-kit. 
 ROPS. Randnings-kit. Lasthållare. 

SPAKSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE HDXS

KRAFTIG KONSTRUKTION
Kraftigt och slitstark klippdäck med 
påkörningsskydd s k Bull Nose.

MY-RIDE SUSPENSTION SYSTEM
Toros nya My Ride Suspension System 
–  avfjädrad förarplattform med ställbara 
fjädrar för att ge en bekvämare och 
högre körupplevelse. 

ZERO TURN SYSTEMET – NOLL SVÄNGRADIE
Med de lättmanövrerade spakarna 
svänger du enkelt runt träd, planteringar 
och grusgångar med exakt precision.

NYHET!

NYHET!

Avfjädrad förarplattform  –  MyRide Suspension System
Toros nya avfjädrad förarplattform med ställbara fjädrar ger en 
bekvämare och högre körupplevelse. 

Ställ in arbetshastigheten  –  SMART SPEED™
Toros spakstyrda serie TimeCutter HD-serie, är utrustad med den praktiska 
innovationen Smart Speed™, där du själv bestämmer i vilken hastighet du vill klippa. 
Hastigheten ställs i tre olika lägen – välj mellan klipping av större gräsytor, 
trimning runt träd och buskar eller transport.



RATTSTYRDA ÅKGRÄSKLIPPARE



Toro® TimeCutter SW 4200 CE
Det bästa från två världar – Traditionell rattstyrning och med samma överlägsna 
manövreringsförmåga som en Zeroturn-klippare! Toros rattstyrda klippare är lätta 
att kliva i och ur. Självklart försedd med många av Toros finesser såsom 
dubbla hydrostater, recycler, SmartPark™, sidoutkast, slitstarkt stålchassi och 
mycket, mycket mer. 

Artikelnummer  74675
Klippbredd  107 cm
Klippsystem, antal blad Recycler®, sidoutkast. 2 knivblad
Motor  Toro Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater 
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 33 x 13
Bakhjul 46 x 19
Svängradie 0 grader
Bränsletank 11,3 liter
Startsystem  Elstart
Automatisk handbroms  SmartPark™
Vikt  226 kg
Övrigt  Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klippenheten. 
 Förarstol med 38 cm ryggstöd. Justerbar klipphöjd från 
 förarplatsen. Mugghållare. Dragögla. 
Tillval Uppsamlare. Timräknare. Gummimatta. Randnings-kit. 
 Lasthållare.

 

Toro® TimeCutter SW 5000 CE
Utrustad som sin lillebror ovan men med ett bredare klippdäck på hela 127 cm 
och en förarstol med lite högre ryggstöd.

Artikelnummer  74680
Klippbredd  127 cm
Klippsystem, antal blad Recycler®, sidoutkast. 3 knivblad
Motor  Toro Twin, 708 cc
Material  Stål
Drivsystem Dubbla hydrostater 
Klipphöjd  38-114 mm
Framhjul 33 x 13
Bakhjul 46 x 24
Svängradie 0 grader
Bränsletank 11,3 liter
Startsystem  Elstart
Automatisk handbroms  Smart Park™
Vikt  267 kg
Övrigt  Snabbrengöring. Elektrisk inkoppling av klippenheten. 
 Förarstol med 46 cm ryggstöd. Justerbar klipphöjd från 
 förarplatsen. Mugghållare. Dragögla.
Tillval Uppsamlare. Timräknare. Gummimatta. Randnings-kit. 
 Lasthållare.
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TORO V-TWIN MOTOR
Kraftfull och bränslesnål motor 
från Toro.

SMART PARK™
Toros unika automatiska handbroms-
system ser till att klippaggregatet stängs 
av när du kliver ur stolen utan att motorn 
stannar.

TILTBAR STYR/RATTKONSOLL
Smidig, tiltbar styrkonsoll. Lätt att 
ta sig i och ur klipparen.

”Rattstyrd 
zeroturn”

DET BÄSTA FRÅN VÄRLDAR! 
Traditionell rattstyrning och med överlägsen 

manövreringsförmåga samt
tidsbesparande som en Zeroturn-klippare.



Hako Sweepmaster M600
Tålig handsopmaskin från Hako som borstar bort skräp och smuts från 
varje liten vrå och som även klarar sopning av vått grus. Perfekt för verksta-
den, garageuppfarten, terrassen, lagerhallen, gångbanan etc. Skräpet sam-
las i en plastbehållare som du enkelt tömmer. Inställbart styre för bekväm-
lighetens skull och stora hjul för att klara ojämnheter och trottoarkanter.

Artikelnummer  6206
Material  Stålram, aluminium-chassi, plastbehållare
Uppsamlare 40 liter hårdplast
Kapacitet 2400 m2/h
Arbetsbredd 67 cm
Vikt  24 kg
Övrigt  Ställbart styre. Justerbar sopborste. 
 Justerbart borstvalstryck.

Toro® Ultra –  Blower/Vac
En riktig hjälpreda med en mängd användningsområden tack vare sin blås-, sug- 
och finfördelningsfunktion. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög 
uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en sextondel.
Ultra Blower Vac är utrustad med steglös inställning av luftflödet, bra vid arbete 
känsliga ytor som nyplanteringar. 

Artikelnummer  51581
Motor  Elmotor, 1500 W 
Material  Hårdplast
Luftströmshastighet 402 km/h
Finfördelning 16:1
Uppsamlare 53 liter, textil
Vikt  3,8 kg
Övrigt  Magnesium impeller (fläkthjul). Variabel hastighet.

LÖVBLÅS OCH SOPMASKIN
UPPSAMLARE OCH VAGNAR

Toro® Ultra Plus – Blower/Vac
Ny lövblås/sug från Toro. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög 
uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en tjugonde – över-
lägset bäst av alla i sitt slag. Nya Ultra Blower Plus är utrustad med med slitstarka 
fläkthjul i magnesium och ett oscillerande munstycke och steglös inställning av 
luftflödet, bra vid arbete känsliga ytor som nyplanteringar. 

Artikelnummer  51558
Motor  Elmotor, 1500 W 
Material  Hårdplast
Luftströmshastighet 402 km/h
Finfördelning 20:1
Uppsamlare 53 liter, textil
Vikt  4 kg
Övrigt  Magnesium impeller (fläkthjul). Variabel hastighet.
 Shredz-All shred ring, oscillerande mynstycke.

NYHET!



Agri-Fab Steelcart
En enkel, mycket prisvärd transportvagn som du lätt kopplar till 
marknadens flesta trädgårdsmaskiner. Tillverkad i plåt och perfekt för 
transport av såväl små som stora lass i trädgården.

Artikelnummer  25-0125
Material  Stålplåt
Hjulstorlek 14 x 4 
Vikt  28 kg
Lastkapacitet 230 kg
Flakmått 99 x 72 x 29 cm
Övrigt  Avtagbar baklem

Agri-Fab Polycart
Söker du en vagn för jord, sand, gräs, löv och annat som ska transpor-
teras i trädgården? I så fall har vi ett 350 kg rymligt alternativ. Agri-Fab 
Polycart passar till de flesta åkbara klippare på marknaden. Flaket är av 
slagtålig plast, tippbart och monteras snabbt. Kan även användas som 
skottkärra.

Artikelnummer  45-0345
Material  Hårdplast
Hjulstorlek 14 x 4 
Vikt  28 kg
Lastkapacitet 350 kg
Flakmått 114 x 76 x 30 cm
Övrigt  Enkel montering

Agri-Fab Tow Lawn Sweeper 96
Enkelt kopplar du den här uppsamlaren till de flesta av marknadens 
åkgräsklippare och trädgårdstraktorer. Följsam. Borsten gör 4,5 varv/hjul-
varv och borstar effektivt upp gräsklipp, barr och löv i vinylsäcken. Reser 
samtidigt upp liggande grässtrån.

Artikelnummer  45-03311
Material  Stål och vinyl
Uppsamlare 320 liter
Hjulstorlek 10 x 1,75 cm
Arbetsbredd 96 cm
Vikt  28 kg
Utväxling 4,5:1 per hjulvarv
Övrigt  Smidig tömning från förarplats.
 Justerbart borstvalstryck.

Agri-Fab Tow Collector 107 Hi-speed
Hur snabbt och effektivt vill du samla upp gräs, kottar, löv och annat från 
marken? Är du mån om slutresultatet, ska du välja den här High-Speed 
uppsamlaren från Agri-Fab. Borsten gör 8,5 varv/hjulvarv och kopplas med 
enkel anslutning till i stort sett alla åkgräsklippare och trädgårdstraktorer. 

Artikelnummer  45-02615
Material  Stål och vinyl
Uppsamlare 550 liter
Hjulstorlek 11 x 2,5 cm
Arbetsbredd 107 cm
Vikt  41 kg
Utväxling 8,5:1 per hjulvarv
Övrigt  Smidig tömning från förarplats. 
 Justerbart borstvalstryck.

Agri-Fab Tandem Axle ATV Cart
Stor, större, Agri-Fab Axle ATV Cart. Det här är en rymlig lastvagn 
med en lastkapacitet på hela 450 kg. Perfekt för de större och 
tyngre transporterna i trädgården. Hjulaxlarna är ledade, vilket gör 
vagnen smidigare att hantera i svårframkomlig terräng. Rejäla däck 
och lastflakets baklem avtagbar. Passar till ATV fordon.

Artikelnummer  45-03502
Material  Stålplåt
Hjulstorlek 18 x 9,5 terrängdäck
Vikt  94 kg
Lastkapacitet 450 kg
Flakmått 155 x 82,5 x 30 cm
Övrigt  Pendelboggi. Avtagbar baklem

LÖVBLÅS OCH SOPMASKIN
UPPSAMLARE OCH VAGNAR



Toro Motorsåg – Batteridriven
Välbalanserad, enkel, lättskött och batteridriven motorsåg med 
en svärdlängd på 35 cm. Verktygslös kedjespänning och 
automatisk kedjesmörjning. 

Artikelnummer  51138
Motor  Borstlös motor, 40 V
Svärdlängd 35 cm
Kedjehastighet 11 m/sek
Vikt  5 kg
Övrigt  Verktygslös kedjespänning, kastskydd.

Toro Lövblås – Batteridriven
Lätt och smidig lövblås som hjälper dig rensa trädgården från löv och skräp. 
Luftströmshastigheten reglerar du enkelt själv via det variabla reglaget. 
Du erhåller en luftström på upp till hela 815 m³/h! Två olika munstycken 
medföljer så du kan växla mellan smal eller bred luftström vid behov.  

Artikelnummer  51134
Motor  Borstlös motor, 40 V
Material  Hårdplast
Luftströmshastighet 815 m3/h
Finfördelning 16:1
Vikt  3,86 kg
Övrigt  Variabel hastighet. 
Tillbehör Oscillerande munstycke. Turbo boost. 

NYHET!

Toros nya batteridrivna trädgårdsmaskiner gör ditt 
arbete i trädgården enkelt, smidigt och tyst. 
Använd samma laddare och batterier till alla de 
fem olika trädgårdsredskapen. 
Bra för miljön och du slipper trasslet med sladdar!

Det finns två olika batteristorlekar att välja mellan och en 
snabbladdare. Batterier: 40 V (2,5 Ah) eller 40 V (5,0 Ah).



Toro Trimmer 36 cm – Batteridriven
2-trådig trimmer som är lite kraftigare än den ovan. Har trådframmatning 
genom s k ”bump feed” vilket göra att du kan mata fram nylontråden under 
arbetets gång. Även denna har 2 mm tjock tråd. Har en led mitt på rigg-
röret så att man kan vika ihop trimmern vid transport.

Artikelnummer  51132
Motor  Borstlös motor, 40 V
Material  Hårdplast
Röjbredd 36 cm
Vikt  4,3 kg
Övrigt  Variablel hastighet, ledad/ihofällbart skaft.
 Justerbart nedre handtag för rätt balans.

Toro Trimmer 33 cm – Batteridriven
Lätt och smidig 1-trådig trimmer med teleskopiskt riggrör och automatisk 
trådframmatning. Enkelt att vrida trimmerhuvud 90° för kantskärning. 
Trimmertråden är 2 mm i diameter.

Artikelnummer  51130
Motor  Borstlös motor, 40 V
Material  Hårdplast
Röjbredd 33 cm
Vikt  3,9 kg
Övrigt  Variablel hastighet, teleskopskaft, vridbart 
 trimmerhuvud. Justerbart nedre handtag för rätt  
 balans.

Toro Häcksax – Batteridriven
Den här lättskötta och effektiva häcksaxen har laserskurna, dubbel-
verkande skär. Enkelt att ställa handtaget mellan horisontellt och 
vertikalt arbete.

Artikelnummer  51136
Motor  Borstlös motor, 40 V
Material  Hårdplast
Skärlängd 61 cm
Vikt  3,9 kg
Övrigt  Vridbart handtag 90˚.




