
PROLINE H800 



PROLINE H800 FUNKTIONER

MER HÅLLBAR. MER PÅLITLIG.

ProLine H800-rotorklipparen med direktuppsamling och 
höglyftande tömning är byggd för maximal livslängd och 
minimala 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.

SNABB 
KLIPPHÖJDSJUSTERING

Justera klipphöjden  
(20–100 mm) från förarsätet.

3-CYLINDRIG YANMAR-DIESELMOTOR  
PÅ 19,5 kW (26,1 HK)

Maximerar kraftförsörjningen samtidigt som den 
uppfyller de senaste utsläppskraven.

SMART AIRFLOW®-SYSTEM
Få jobbet avklarat snabbare med 

hjälp av direkt gräsuppsamling.

FRONTMONTERAT TORO®-KLIPPDÄCK 
MED EN KLIPPBREDD PÅ 126 CM

Byggd för maximal hållbarhet och en ren 
klippkvalitet.

FÄRRE DRIFTAVBROTT
 - Frontmonterat Toro-klippdäck 

utrustat med ett påkörningsskydd 
s k Bullnose samt extra förstärkta 
pivothjulsinfästningar för professionell 
drift och lång livslängd.

 - Rymlig behållare med 810 liters 
kapacitet och maximal tömningshöjd 
på 1950 mm för enkeluppsamling av 
gräsklippet 

 - Snabb klipphöjdsjustering från 
förarsätet

 - Nedfällbara ROPS
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TÖMNINGSHÖJD PÅ UPP 
TILL 1,95 M
Töm gräsklippet utan 
ansträngning.

BEHÅLLARE PÅ 810 L
Inga anledningar att 
stanna.

STOR BRÄNSLETANK PÅ 41 L
Tillräckligt för en hel dags klippning.

DÄCKLYFT PÅ 46°
Ger dig möjligheten att utföra 
underhåll i toppklass.

SMART COOL™ MED FLÄKT 
SOM AUTOMATISKT ÄNDRAR 
BLÅSRIKTNING
Minimera driftavbrotten genom att 
förhindra överhettning.

OÖVERTRÄFFAD PRODUKTIVITET
 - Vätskekyld 3-cylindrig Yanmar-

dieselmotor på 19,5 kW (26,1 hk) med 
en maxhastighet framåt på upp till 
15 km/h

 - Permanent hydrostatisk CrossTrax-
fyrhjulsdrift med differentiallås

 - Stor bränsletank på 41 liter som 
räcker till en hel dags klippning

 - Klippdäck med en klippbredd på 
126 cm och tre motroterande knivar

 - Liten vändradie – 72 cm oklippt 
cirkel för bra manövrering i trånga 
utrymmen 

UTMÄRKT UPPSAMLING
 - Direkt gräsuppsamling med Smart 

AirFlow™-system för att maximera 
uppsamlingsresultatet

 - Givare för fullt behållare med 
automatisk avstängning av klippdäcket 
för att förhindra överfyllning

 - Givare för fullt behållare som kan 
justeras för olika gräsförhållanden för 
att optimera fyllningskapaciteten

ENKELT UNDERHÅLL OCH DRIFT
 - SmartCool™-system med kylfläkt som 

automatiskt ändrar blåsriktning för att 
förhindra överhettning av motorn

 - Lutande däck med däcklyft på 46° för 
enkel åtkomst till knivar och daglig 
rengöring

 - Automatisk klippdäcksrengöring 
i utkastarområdet så att det inte sätts 
igen

 - Justerbar flyttbar rattstång för att 
justera körläget

 - Standardvägbelysning



PROLINE H800 SPECIFIKATIONER
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Modell PROLINE H800, MODELL 31050

Motor Yanmar, 3-cylindrig, vätskekyld, diesel. Donaldson-luftfilter.

Effekt vid varvtal Märkeffekt 17,7 kW (23,8 hk) vid 3 000 varv/min, bruttoeffekt 19,5 kW (26,1 hk) vid 3 000 varv/min. Hög tomgång: 3 050 varv/min

Slagvolym 1,116 liter. 

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

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

Bränslekapacitet 41 liter diesel

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

Klippkapacitet Klipper upp till 12 000 m2/h

Kraftuttagskoppling
Remdriven elektromagnetisk Ogura-koppling med magnetisk knivbroms som driver drivaxeln till växellådan på klippdäcket. Klippdäcket stängs av 

automatiskt när gräsuppsamlaren är full.

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.

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

Total längd 2 910 mm

Total bredd 1 430 mm

Hjulbas 1 190 mm

Vikt Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg

Säkerhet SS-EN ISO 5395 (CE)

Garanti Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen

KLIPPENHET

Utkast Direkt gräsuppsamling.

Klippdäckets konstruktion Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose.

Klippbredd 126 cm

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

* Beroende på förare och gräsytans skick. Beräknad effektivitet 85 % p.g.a. svängar och överlappning och beräknad klipphastighet 12,9 km/h. Specifikationerna kan komma att ändras.  
Kontakta en Toro-distributör för mer information.

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


