
ProLine H800 
Klippare med direktuppsamling och höglyftande tömning

HÅLLBARARE. PÅLITLIGARE.
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Färre driftavbrott

• Toros frontmonterde klippdäck är utrustat 
med ett påkörningsskydd s.k. Bullnose och 
extra förstärkta pivothjulsinfästningar med 
lång livslängd 

• Stor bränsletank på 41 liter räcker till en hel 
dags klippning

• Rymlig behållare med 810 liters kapacitet 
med 1 950 mm maximal tömningshöjd för 
enkel uppstädning av gräsklipp

Utmärkt uppsamling

• Direkt gräsuppsamling med Smart 
AirFlow-system för att maximera 
uppsamlingsresultatet

• Justerbar givare vid full behållare med 
automatisk avstängning av klippdäcket för att 
förhindra överfyllning

• Automatisk klippdäcksrengöring i 
utkastarområdet så att det inte sätts igen

Enkelt underhåll och drift

• Smart Cool-system med kylfläkt som 
automatiskt ändrar blåsriktning förhindrar 
överhettning av motorn

• Snabb klipphöjdsjustering från förarsätet

• Tiltbart klippdäck ger enkel åtkomst till 
knivarna för daglig rengöring

ProLine H800-rotorklipparen med direktuppsamling och höglyftande tömning är byggd för 

maximal livslängd och minimala driftavbrott. Toros frontmonterde klippdäck är utrustat 

med ett påkörningsskydd s.k. Bullnose och extra förstärkta pivothjulsinfästningar. 

Toro ProLine H800 är utrustad med en kraftfull motor på 19,2 kW (26,1 hk) och en 

rymlig behållare med 810 liters kapacitet vilket gör att du klippa länge utan onödiga 

stopp – du behöver inte ens stanna för att justera klipphöjden. Och när behållaren blir 

full stängs klippdäcket av automatiskt för att förhindra överfyllning eller ouppsamlat 

gräs. Sedan gör höglyftssystemet det enkelt att tömma 

gräsklippet direkt i ett lastflak. Smart Cool®-systemet 

med en automatisk fläkt som ändrar blåsriktning och 

automatisk klippdäcksrengöring minimerar driftavbrott. 

Utmärkta siktförhållanden gör ProLine H800 perfekt 

för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker. 

Och det högpresterande klippsystemet ger ett 

rent och snyggt klippresultat – avgörande för 

sportanläggningar och parker.

F U N K T I O N E R



PROLINE H800, MODELL 31050

MOTOR
Yanmar, 3-cylindrig, vätskekyld, diesel. Märkeffekt 17,5 kW (23,8 hk) vid 3 000 varv/min, bruttoeffekt 19,2 kW (26,1 hk) vid 3 000 varv/min.  
Hög tomgång: 3 210 varv/min, slagvolym: 1,116 liter. Fjärrmonterat Donaldson-luftfilter.

BRÄNSLEKAPACITET 41 liter diesel

DRIVNING Motormonterad hydrostatisk transmission som förser fyra hydrauliska hjulmotorer ger dubbeldiagonal kontinuerlig allhjulsdrift.

DÄCK Fram: 23 x 10,5-12 grönytedäck. Bak: 18 x 7,5-8 grönytedäck.

LUFTRENARE Torrt, utbytbart primärt element och säkerhetselement.

INSTRUMENT
Varningslampor: glödstiftsindikator, batteriurladdning, lågt motoroljetryck, blockerad luftrenare, gräsuppsamlaren höjd, parkeringsbromsen inkopplad, 
arbetsbelysning på, strålkastare på, varningsljus på. Mätare: timmätare/serviceindikator, motortemperaturmätare, bränsletanknivåmätare med lampa för låg nivå.

REGLAGE Tändningslås, gasreglage, enfotsmanövrerad gaspedal, driftsbroms med parkeringsbromsspärr, reglage för justering av klipphöjden.

MARKHASTIGHET Transport: 0–15 km/h, kontinuerligt reglerbar. Bakåt: 0–10 km/h

KYLARE Smart Cool®. Elektrisk med automatisk eller manuell backning för rengöring.

HUVUDRAM Ram helt i svetsat format stål

BROMSAR
Driftsbroms: Gaspedalen ger dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Parkeringsbroms: Fotpedal aktiverar trumbromsar på framhjulen. 
Fotmanövrerat lås håller pedalen i aktiverat läge.

STYRNING Bakaxel med hydraulisk styrning. Ratt med justerbar lutning med 22/3 varv anslag till anslag.

ELSYSTEM 55 A/med generator med P-anslutning. Batteri: 55B24

SÄKERHETSSYSTEM
Förhindrar att motorn startar om inte hastighetspedalen är i neutralläge och klippenheten är urkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när 
klippenheten är inkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när enheten inte är i neutralläge. Motorn stannar om parkeringsbromsen är aktiverad och 
körpedalen inte är i neutralläget. 

SÄTE Mekanisk fjädring med låg profil, upprullningsbart säkerhetsbälte

LAMPOR Arbets- och vägbelysning standard

HYDRAULIK/KYLNING 9,5 liters kapacitet, fläktkyld oljekylare, högstryckpatronfilter

KRAFTUTTAGSKOPPLING
Remdriven elektromagnetisk Ogura-koppling med magnetisk knivbroms som driver drivaxeln till växellådan på klippdäcket. Klippdäcket stängs av automatiskt när 
gräsuppsamlaren är full.

ROPS Fällbart ROPS av standardmodell med två stolpar, uppfyller ISO 21299

BRÄNSLEEKONOMI 3,9 liter/h

SÄKERHET SS-EN ISO 5395 (CE)

CERTIFIERING
Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet. Vältskyddet är certifierat enligt direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2002/44/EG om 
fysikaliska agens (vibrerande), direktiv 2000/14/EG om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus och direktiv 2006/66/EG om batterier.  
Uppfyller utsläppsreglerna EU Stage IIIA.

GARANTI Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

SPECIFIK ATIONER FÖR PROLINE H800*

 *  Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. 
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.  
Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

KLIPPENHET

KLIPPBREDD 126 cm

KLIPPHÖJD 20–110 mm, steglöst varierbar, hydrauliskt justerad, styrd från förarplatsen

KLIPPDÄCKETS KONSTRUKTION Format och svetsat klippdäck med främre påkörningsskydd s.k. Bullnose.

UTKAST Direkt gräsuppsamling.

SPINDEL Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager.

KLIPPDRIVNING Kraftuttagsdriven växellåda med cylindriska växlar, ”B”-sektionsremdrivning till alla spindlar.

KNIVAR Främre: värmebehandlat stål, motroterande: två värmebehandlade knivsegment per spindel, bultade på inbyggd fläktskiva

KNIVSPETSHASTIGHET 80,7 m/s ±2 % vid motorvarvtal på 3 210 varv/min

KLIPPDÄCKETS UPPHÄNGNING Två svänghjul framtill, lyftarmslänkar baktill

SVÄNGHJUL Två, släta, halvpneumatiska 9,00 x 3,50-4

BÄLTETS MELLANREMSKIVA Justerbar, fjäderupphängd mellanremskiva

SLITSKYDD TILL KLIPPENHET Utbytbart, formgjutet och ej markerande UHMW-slitskydd på båda sidor.

KLIPPENHET MED ANTISKALHJUL Framnosrulle och två bakre sidorullar

DÄCKSKYDD Formpressad plast med kvartsvarvfästen och låsbult

KLIPPDÄCKETS DJUP 114 mm

CERTIFIERING Europeisk standard per SS-EN ISO 5395, CE-godkänd.

KLIPPHASTIGHET Klipper upp till 12 000 m2/h

UPPSAMLINGSSYSTEM

VOLYM 810 liter

GRÄSSPRIDARE Automatisk eldriven grässpridare för jämn påfyllning

GIVARE FÖR FULL UPPSAMLARE Justerbar givare känner av när uppsamlaren är full och stänger av klippdäcket

SPECIALKONSTRUERAD VENTIL Luftventilsystemet är utformat för att hålla kvar och packa ihop klipp med minimala damm- och smutsutsläpp

REGLAGE Separat hydraullyft och hydraulisk tippning för tömning. Bakluckan öppnas automatiskt vid tömning

MAXIMAL TÖMNINGSHÖJD 1 950 mm med 300 mm överhäng

MÅTT OCH VIKT MED KLIPPDÄCK

HÖJD ROPS uppfällt 2 070 mm, ROPS nedfällt 1 660 mm

TOTAL MASKINLÄNGD 2 910 mm

TOTAL BREDD 1 430 mm

HJULBAS 1 190 mm

UNG. FRAKTVIKT Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg
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