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HoverPro™-sortiment



Gå vart du vill med 
luftkuddeklippare
HoverPro™-sortimentet är den perfekta lösningen 
för områden där hjulförsedda klippare ger ett dåligt 
resultat eller helt enkelt inte kommer åt.

SLUTTNINGAR OCH KUPERAD TERRÄNG

Sluttningar, backar och områden nära vatten utgör alla en utmaning för golfbanor, 
entreprenörer och husägare. De mycket mångsidiga klipparna i HoverPro™-serien lämpar 
sig för alla terränger, men utmärker sig verkligen när du behöver klippa i kuperad mark och 
branta backar. Med HoverPro™ kan dessa områden skötas på ett säkert och effektivt sätt.

HoverPro™ är konstruerad så att motorn sitter åt motsatt håll jämfört med de flesta 
hjulförsedda gräsklippare. Tack vare den här principen i kombination med trycksatt 
bränsletillförsel och automatisk smörjning med motorolja är HoverPros prestanda och 
pålitlighet alltid optimal även när klipparen körs i sin maximala lutningsvinkel på 45 grader* 
i sluttningar.
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* Endast HoverPro 450, 500 och 550.

Högpresterande motorer och klippsystem

Beprövad lösning för sluttningar och kuperad terräng

Perfekt för både professionellt och privat bruk

Upp till 53 cm klippbredd tillgänglig

HOVERPRO™



Höjningssatsen  
skruvas bara fast vid det 
befintliga klippdäcket så att 
klipphöjden kan ökas med 35 mm 

(Endast modellerna 400 och 450)

Transporthjul  
gör det lättare att flytta klipparen 
från plats till plats

 
(Endast modellerna 450, 500 och 
550)

Klippsystemet med nylonlina på HoverPro™ 400 
och 450 tillhandahåller ett säkert och hållbart 
klippsystem med samma prestanda som en 
metallkniv. Det är enkelt att justera klipphöjden 
utan att använda verktyg – mellan 18 och 30 mm. 

En metallkniv på HoverPro™ 500 och 550 
tillhandahåller den perfekta lösningen för 
tyngre användningsområden. Genom att flytta 
distansbrickor ovanför och under kniven går det 
att justera höjden mellan 16 och 34 mm.

Om en höjningssats som finns som tillbehör 
monteras på klipparen går det att öka klipphöjden 
upp till 35 mm. (endast HoverPro™ 400 och 450)

Blomsterrabatter, bunkrar och vattenhinder 
utgör alla en utmaning när det gäller att alltid 
ha en perfekt, klar och ren klippt kant.

HoverPros utmärkta svävningsförmåga i 
kombination med att det inte finns några hjul 
minskar risken för att klipparen åker av kanten, 
vilket normalt leder till att gräset och kanterna 
skadas.

Klipparnas lättviktiga konstruktion och 
användningsmetod minskar risken för att jorden 
pressas samman – ett viktigt krav när du klipper 
runt kanterna.

Endast 
modellerna 
400 och 450

Nylonlina

Endast modell 
500 och 550

Metallstång

Förlängningshandtag 
Ökar klipparens räckvidd så 
att det är säkrare att arbeta i 
sluttningar

(Endast modellerna 450, 500 och 
550)

EXTRA TILLBEHÖR

KLIPPSYSTEM

TRIMMA RUNT KANTERNA
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PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

Specifikationer – HoverPro™-sortimentet

Reparationsservice från Toro Vi erbjuder styrenheter (kort) för 
bevattningsreglering som kan bytas omedelbart och därmed hålla driftstopptiderna 
så korta som möjligt och skydda dina gräsytor. Toro är ett pålitligt val.  
+1 909 785 3630

Toro NSN® är ett branschledande supportnätverk med pålitlig felsökning och 
driftassistans för bevattningssystem dygnet runt. 
Om du vill ha hjälp ringer du:  
Kanada/Mexiko/Latinamerika +1 325 673 8762 Europa/Mellanöstern/ 
Afrika  +32 14 56 29 33 Australien/Stillahavsområdet  +61 7 3268 2154

HOvERPRO™ 400 HOvERPRO™ 450 HOvERPRO™ 500 HOvERPRO™ 550

Finansiering från Toro Vi erbjuder många flexibla finansieringsalternativ för att 
tillmötesgå dina specifika krav.

Originaldelar från Toro Behåll produktiviteten och prestandan på topp 
genom att använda originalreservdelar från Toro till din utrustning. Du hittar 
reservdelarna på www.Toro.com/partsviewer.

Utbildning från Toro Information om våra utbildningar i teknisk service finns 
hos din lokala återförsäljare. Mer information om utbildning och kundvård 
finns på Toro.com och ToroNSN.com. Där hittar du även onlineutbildning och 
utbildningsmaterial.

Modell HoverPro™ 400 HoverPro™ 450 HoverPro™ 500 HoverPro™ 550

Model nr. (02600) (02602) (02604) (02606)

Motor Honda GXV57 Honda GCV135 Honda GCV160

kapaCitet 57 cm3 135 cm3 160 cm3

klippbredd 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

klippHöjd 18–30 mm 16–34 mm

NettoVikt 12,5 kg 17,6 kg 19 kg

klippsysteM Nylonlina Metallkniv

brÄNsletaNkeNs kapaCitet 0,27 liter 0,77 liter

Material stötskyddande abs-polymer

klippareNs MÅtt (HXbXl mm) 1 380 x 495 x 712 1 410 x 570 x 716 1 410 x 620 x 766

arbetsViNkel Upp till 25 grader Upp till 45 grader

brÄNsleMatNiNG bränslematning med självtryck trycksatt bränslematning

GaraNti två år

TIllGÄnGlIGA 
AlTernATIV

HoverPro™ 400 HoverPro™ 450 HoverPro™ 500 HoverPro™ 550

HöjNiNGssats –
Ökar klipphÖjden med 35 mm ✓ 7

traNsportHjUlsats –
lÖstagbara hjul gÖr det lättare 
att flytta klipparen mellan olika platser

7 ✓

FörlÄNGNiNGsHaNdtaG –
Ökar längden på handtagen 
så att räckvidden i sluttningar fÖrlängs

7 ✓


