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Ráülős fűnyírógépek

Miért érdemes Toro 

traktort választania?

Miért válasszon ráülős 

traktort?

Ha nagyobb kerttel rendelkezik, egy ráülős termék segíthet a 

gyep könnyebb kezelésében – ezen kívül élvezetesebb is.

Amikor ráülős terméket vásárol, fontolja meg a következőket: 

ha a gyepnyírás idejének lerövidítése kulcsfontosságú, vagy ha 

nagy nyírandó területtel rendelkezik, vagy sok az olyan akadály, 

amit körül kell nyírni, akkor érdemes fontolóra venni egy  nulla 

fordulósugarú fűnyíró  megvásárlását, a lehetőségeket tekintse 

meg a 28–33 oldalon.

A Toro ráülős traktorai minden méretű kertre és körülményre 

kínálnak megoldást. 

A Toro termékei biztosítják az elvárható tartósságot és 

teljesítményt, emellett a fűnyírást is kellemessé teszik, a kertje 

pedig hosszú évekig szép lesz.

A Toro innovatív technológiája nagyobb rugalmasságot biztosít, 

így állandóan készen fog állni, és reagálni tud a változó feltételekre 

– akár fűnyírás közben is. 

Amikor Toro készüléket vásárol, a gyepgondozás területének egyik 

legmegbízhatóbb nevéhez jut hozzá – így bizalommal vásárolhat.

a)  a nyírni kívánt gyep mérete – válasszon nagyobb 

nyíróasztal-szélességet a nagyobb kertekhez. A Toro 92 és 

107 cm közötti vágásszélességű traktorokat kínál

b)  kényelem és könnyű használat – a Toro traktorai 

kényelmes ülésekkel rendelkeznek és automata 

sebességváltójuk miatt könnyű vezetni őket, mivel nincs 

szükség a kézi sebességváltásra

c)  akár gyűjteni, mulcsozni (Recycle®) vagy kidobni kívánja 

a lenyírt füvet – a Toro több lehetőséget is felkínál

d)  ha vonóhorogra is szüksége van – így a fűnyíráson kívül 

több célra is használhatja az eszközt, tekintse meg a DH 

sorozatot a 26–27 oldalon
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Masszív felépítés
A Toro terheléstűrő acél váza és ellenálló öntöttvas első tengelyei 
biztosítják azt az erőt és tartósságot, ami kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújt éveken át.

Egyszerű használat
A Toro kerti traktorok teljes, akadálymentes elülső és oldalirányú 
kilátást biztosítanak a fűnyírás, fordulás és gyepgondozás során. 
Szűk, 55 cm-es fordulósugárral rendelkeznek a fák, vagy a kert 
egyéb akadályai körüli szoros gyepnyíráshoz.

Szabadalmazott Toro® Recycler® 

vágórendszer
A levágott fű összegyűjtése helyett miért
ne hasznosítaná újra a füvet a mulcsozó
rendszerrel – ez a Toro szabadalmazott Recycler® rendszere,
amely többszörösen felaprítja a nyesedéket, apró darabokra
vágja, majd visszajuttatja a gyepbe, ahol ezek gyorsan
lebomlanak, így tápanyagot és nedvességet biztosítanak a
talaj számára. Időt takarít meg, mivel nincs szükség a fűzsák
kiürítésére, ezen kívül a gyep friss és zöld lesz.
Az XLS sorozatú traktorokhoz opcióként érhető el, a DH 
sorozatban pedig alapfelszereltség. 

Kézi funkcióállítás (Recycle-on-Demand)
A leggazdagabb felszereltséghez válasszon olyan traktort, amely
a Toro szabadalmazott kézi funkcióállítású (Recycle-on
Demand) rendszerével rendelkezik. Egy pedál segítségével
válthat a hátulsó gyűjtő és az időtakarékos mulcsozó mód
között – akár nyírás közben is! Egyszerű, könnyű és hatásos.
Egyes DH sorozatú traktorokhoz kapható.

Lengő nyíróasztalok
A lengő, központi felfüggesztésű acél nyíróasztalok kiváló
kontúrkövetést biztosítanak, így egységes vágásmagasság
érhető el.

OPCIÓK

Mulcs készlet (XLS sorozatú modellekhez)
A mulcsozó készlet az oldalsó kidobású nyíróasztalt 
újrahasznosító nyíróasztallá alakítja, csökkentve a kerti 
hulladékot és feljavítva a gyepet. 

Fűgyűjtés egyszerűen (Csak a DH sorozathoz)
Gyűjtő módban a Toro különleges tervezésű nyíróasztalai erős
légáramlatot hoznak létre, a fűnyesedéket a gyűjtő felé
irányítják és ezzel kiváló gyűjtési teljesítményt biztosítanak. 
A zsákok nagyok, így nem kell mindig megállnia. A zsákok 
könnyen üríthetők – a „tele zsák” jelzés tudatja, amikor elérkezett 
az idő a megálláshoz. Ekkor a kar segítségével egyszerűen 
megnyithatja a gyűjtőt. Nem kell leszállnia a fűnyíróról, nem kell 
emelnie, nem kell erőlködnie.

Könnyen tisztítható 
A Toro traktorainak nyíróasztala alól a kényelmes mosónyílás 
segítségével könnyen kitakarítható a fű és a törmelék. Csak 
csatlakoztasson rá egy kerti tömlőt, és engedje meg a vizet. 
Egyszerű, könnyű és kényelmes.

Biztonsági kulcs - KeyChoice funkció
Kiegészítő biztonsági funkcióként minden Toro traktornál 
egy kulcs elfordítására van szükség ahhoz, hogy a traktor 
hátramenetben üzemeljen. 

Fényszórók
A Toro felismerte, hogy nincs mindig lehetőség a nappali
fűnyírásra, így egyes típusokra fényszórókat szerelt, melyekkel 
a fűnyíró a hajnali és esti órákban is üzemeltethető. Ez egyúttal
biztonságosabb fűnyírást biztosít rossz látási körülmények 
között is.

Vonóhorog (DH sorozatú modellekhez)
Tegye sokoldalúvá fűnyíróját, így a nyíráson felül egyéb 
feladatokra is használhatja az eszközt.



Mulcsozás ✓ ✓ ✓

Kézi funkcióállítás  ✓ ✓

Fűzsák ürítése az ülésből ✓ ✓ ✓

Automata erőátvitel   

Hidrosztatikus erőátvitel ✓ ✓ ✓

Eltolt nyíróasztal  ✓ ✓

Fűgyűjtés ✓ ✓ ✓

Levélgyűjtés ✓ ✓ ✓

Tartály telítettség jelzés ✓ ✓ ✓

Üzemóra számláló   ✓

Mosónyílás ✓ ✓ ✓

Két fényszóró  ✓ ✓

Készlet – vonóhorog

Készlet – hátkidobós terelőlemez ✓ ✓

A típus funkciói

A termékcsaládba tartozó típusok   74560 - 74585 - 74596  

  ✓ = Alapfelszereltség   = Opció
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DH sorozatú fűnyíró traktorok 92 cm/102 cm

 



 Típus                 745 60 - DH140               74585 - DH210                74596 - DH220   

Egy DH-sorozatú traktorral a feltételektől függően választhat a mulcsozás és a hátsó gyűjtés között. 
Az ellentétes irányba forgó kések erőteljes légáramlatot hoznak létre, amely könnyedén összegyűjti 
a fűnyesedéket és az őszi faleveleket. Ezen kívül nem szükséges leszállni a traktorról a nagy gyűjtő 
kiürítéséhez – ez könnyedén megtehető az ülésből is. A nyíróasztalok és motorméretek széles választéka 
biztosítja, hogy megtalálja a követelményeinek megfelelő megoldást.

A hátulsó gyűjtő és az időtakarékos 
újrahasznosító üzemmód között 
egyszerűen, pedállal válthat.

Két vágókés forog ellentétes irányban, 
ezzel erőteljes légáramlatot hozva létre, 
amely a fűnyesedéket a gyűjtő felé tereli, 
javítva ezáltal a gyűjtés eredményességét.

Kézi funkcióállítás
 (Recycle-on-demand)

Speciális kialakítású 
nyíróasztal

A fű és a törmelék könnyen 
kimosható a vágóasztal alól. Csak 
csatlakoztasson rá egy kerti tömlőt, 
és engedje meg a vizet.

Mosónyílás

A fűnyesedék könnyen üríthető a kezelői
ülésből, egy kar segítségével.

Fűzsák ürítése az ülésből

Sokoldalúság a nagyobb kertekhez

Gyepterület 4500 m2-ig 5000 m2-ig 5000 m2-ig

Vágásszélesség
92 cm 102 cm 102 cm

Motor Briggs & Stratton
 
344 cm3 Briggs & Stratton

 
500 cm3 Briggs & Stratton

 
656 cm3

Nyíróasztal típusa 2 mulcsozó vágókés 2 mulcsozó vágókés 2 mulcsozó vágókés

Erőátvitel Hidrosztatikus Hidrosztatikus Hidrosztatikus

Vágásmagasság 30-80 mm 
egypontos kézi működtetésű kar

30-98 mm  
egypontos kézi működtetésű kar

30-98 mm  
egypontos kézi működtetésű kar
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