
* W oparciu o średnią prędkość mierzoną na betonowym podłożu.
†Kompletne informacje na temat gwarancji można znaleźć w instrukcji obsługi kosiarki.

C E C H Y

Precyzja
Uzyskaj perfekcyjnie ścięty trawnik 
z paskowanym wyglądem korzystając z kosiarki 
wyposażonej w żebra kierujące przepływ 
powietrza, dwuczęściową rolkę żebrowaną i 
technologię MatchCut™. Trawa jest podnoszona 
przez przednie żebra w celu umożliwienia 
sprawnego jej przycięcia, natomiast tylna 
rolka nadaje piękny paskowany wygląd i 
zapewnia doskonałą przyczepność i zwrotność 
bez powodowania uszkodzeń trawnika. 
Funkcja MatchCut umożliwia ustawienie wielu 
możliwości cięcia, dzięki czemu można szybko 
i łatwo dostosować wysokość koszenia. Jako 
jedyna kosiarka rotacyjna na rynku umożliwia 
13 ustawień wysokości cięcia.

Trwałość
Solidny, odlewany agregat tnący i wzmocniony 
uchwyt sprawiają, że kosiarka ProStripe jest 
wytrzymała, ale nie ociężała. Koła zostały 
zaprojektowane tak, aby wytrzymać nacisk.
Mają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu 
nie zostawiają trwałych odkształceń, a wygląd 
pokoszeniu jest idealny.

Wydajność
Ogranicz liczbę przestojów i wznowień 
pracy dzięki koszowi o dużej pojemności 
80 litrów oraz napędowi ostrza ze sprzęgłem 
i hamulcem. Zoptymalizowany pod kątem 
przepływu powietrza kosz jest wyposażony 
w dodatkową wkładkę żaglową, która 
usprawnia zbieranie trawy, a jednocześnie 
kieruje strumień pyłu z dala od operatora. 
Intuicyjny napęd ostrza ze sprzęgłem i 
hamulcem pozwala opróżniać kosz lub 
przenosić się z miejsca na miejsce bez 
konieczności zatrzymywania silnika. 
Trójbiegowa skrzynia biegów pozwala 
dostosować tempo pracy do stanu trawnika i 
warunków pogodowych. Rozwijająca prędkości 
od 3,1 do 5,15 km/h kosiarka ProStripe 560 
jest najszybsza w swojej klasie*.

Niezawodność
Profesjonalny 4-suwowy silnik Kawasaki 
FJ180V KAI jest wyposażony w filtr powietrza 
z dwoma wkładami, żeliwne tuleje cylindrowe, 
wytrzymały rozrusznik linkowy oraz 
wzmocnione tuleje ślizgowe korbowodów. A z 
kolei dożywotnia gwarancja na wał korbowy 
zapewnia bezkompromisowość pracy†.

Zaprojektowane, aby uzyskiwać precyzję koszenia i schludny wygląd, kosiarki Toro ProStripe® 

pozostawiają Twój trawnik w nieskazitelnym stanie. Ta kompaktowa i zwrotna kosiarka jest 

wyposażona w dwuczęściową tylną rolkę żebrowaną z mechanizmem różnicowym, która 

zostawia na trawniku wyraziste pasy. Nowa technologia koszenia MatchCut™ umożliwia 

precyzyjne ustawienie wysokości koszenia, znacznie upraszczając sprzątanie po pracy. 

Unikalne ostrze, kosz na trawę i ergonomiczna obudowa agregatu tnącego wytwarzają 

ulepszony przepływ powietrza sprawiający, że źdźbła trawy zostają podniesione, ścięte, 

a pokos trafia do kosza. Z kolei duży kosz na trawę o pojemności 80 litrów skraca czas 

przestojów potrzebnych, na jego opróżnienie. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi, komfort 

operatora przekłada się na produktywność, a układ przeniesienia napędu ze sprzęgłem i 

hamulcem ostrza sprawiają, że kosiarka jest jednocześnie wygodna i prosta w obsłudze. 

Zbudowane z uwzględnieniem najsurowszych warunków podczas pracy obudowa 

agregatu tnącego wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium i silnik 

Kawasaki gwarantują bezproblemową pracę. ProStripe 560 jest objęta 

dożywotnią gwarancją na wał korbowy†. Boiska sportowe, precyzyjnie 

utrzymywane trawniki, a nawet ogrody przydomowe, nie są 

wyzwaniem dla tej wysokowydajnej i wszechstronnej maszyny.

toro.com/prostripe

POSTAW NA NAJLEPSZEGO GRACZA

ProStripe® 560
Kosiarka do koszenia w pasy



* Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Opisywane produkty zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. 
Produkty oferowane w sprzedaży mogą się różnić co do konstrukcji, wyposażenia oraz stosowanych zabezpieczeń. Skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem Toro. 

PROSTRIPE 560, MODEL 02657

SZEROKOŚĆ KOSZENIA 56 cm

SILNIK 4-suwowy Kawasaki® FJ180V KAI OHV, 179 cm³

ROZRUSZNIK Linkowy, ZS

UKŁAD NAPĘDOWY Napęd jezdny, 3 prędkości jazdy

AGREGAT TNĄCY Aluminium odporne na korozję

WYSOKOŚĆ KOSZENIA 13 pozycji, zakres 13-60 mm w krokach co 3,25 mm

PRĘDKOŚC JAZDY 3,06, 4,0, 5,15 km/h 

PALIWO/POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA Benzyna / 1,7 litra

WAGA 66 kg

TYLNA ROLKA Stalowa, dwuczęściowa. Żebrowana dla najlepszej przyczepności i idealnych pasów

OPONY 9” z gładkim brzegiem bieżnika

KONSTRUKCJA PODWOZIA TNĄCEGO Odlewana aluminiowa jednostka tnąca

OSTRZE Profilowane ostrze stalowe o grubości 3,2 mm

WŁĄCZANIE NOŻY Sprzęgło z blokadą noża tnącego (BBC)

UKŁAD SMAROWANIA Smarowanie ciśnieniowe zapewnione przez pompę oleju

FILTR POWIETRZA Filtr z podwójnym wkładem

POJEMNOŚĆ KOSZA 80 litra

GWARANCJA Dwuletnia ograniczona gwarancja. Dożywotnia gwarancja na wał korbowy. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi.

DWUCZĘŚCIOWA ROLKA
Rolka o dwuczęściowej konstrukcji znacząco 
poprawia manewrowość i zmniejsza do minimum 
uszkodzenia trawnika w porównaniu do kosiarek 
z rolką jednoczęściową. Żebrowany bieżnik 
nadaje doskonałą przyczepność.

FUNKCJA MATCHCUT™
Wysoka precyzja ustawienia wysokości cięcia 
za pomocą technologii MatchCut™. Umożliwia 
regulację dzięki 13 ustawieniom wysokości cięcia 
(3,25mm), co sprawia, że MatchCut jest idealnym 
rozwiązaniem dla zastosowań wymagających 
precyzyjnej pielęgnacji, a także przy koszeniu 
obszarów o zróżnicowanym ukształtowaniu 
terenu, eliminując tym samym konieczność 
użycia różnych kosiarek dla uzyskania 
identycznej wysokości cięcia.

SZCZOTKA PIELĘGNACYJNA
Wspomaga prawidłowy wzrost trawy i usuwa 
drobne zanieczyszczenia powierzchniowe. 
Regulowana prędkość i wysokość. 
(Część nr 134-3722)
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