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CECHY KOSIARKI PROLINE H800

BARDZIEJ TRWAŁA. BARDZIEJ NIEZAWODNA.

Kosiarka rotacyjna ProLine H800 z systemem wysokiego wysypu została 
specjalnie zaprojektowana tak, aby zapewnić jej maksymalną żywotność 
i minimalny czas przestoju. Gwarantuje precyzję i idealnie nadaje się do prac 
wykończeniowych w trakcie kształtowania architektury krajobrazu w obszarach 
miejskich i parkach. Wysoce wydajny system cięcia zapewnia czyste koszenie 
stanowiące kluczowe kryterium jakości w przypadku terenów sportowych 
i kompleksów biurowych.

SZYBKA REGULACJA WYSOKOŚCI 
CIĘCIA

Regulacja wysokości cięcia  
(20 mm – 100 mm) z fotela operatora

3-CYLINDROWY SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 
YANMAR O MOCY 19,5 KW (26,1 KM)

Maksymalna moc i zgodność z najnowszymi 
przepisami dotyczącymi emisji spalin.

UKŁAD SMART AIRFLOW®
Pracuj szybciej, dzięki bezpośredniemu 

zbieraniu trawy.

JEDNOSTKA TNĄCA TORO® 
O SZEROKOŚCI KOSZENIA 126 CM

Stworzone z myślą o bezkompromisowej 
trwałości i czystej jakości cięcia.

MNIEJ PRZESTOJÓW
 - Jednostka tnąca Toro® z orurowanym 

zderzaniem, widełkami koła 
samonastanego i trwałą ochroną płóz

 - Pojemnik o dużej pojemności – 810 litrów 
– i wysokości opróżniania wynoszącej 
max. 1950 mm, ułatwia pozbywanie się 
skoszonej trawy

 - Szybka zmiana wysokości cięcia z fotela 
operatora

 - Składany układ ROPS
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WYSOKOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
NAWET 1,95 M
Opróżnianie pojemnika bez wysiłku.

KOSZ O POJEMNOŚCI 810 L
Bez konieczności zatrzymywania 
się.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA 
O POJEMNOŚCI 41 L
Pozwala na cały dzień pracy.

ODCHYLANA O 46 STOPNI JEDNOSTKA TNĄCA
Zapewnia najwyższy w swojej klasie poziom obsługi technicznej.

SMART COOL™ Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ 
KIERUNKU OBROTÓW WENTYLATORA
Zapobieganie przegrzaniu oraz ogranicza 
przestoje.

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ
 - 3-cylindrowy chłodzony cieczą silnik 

wysokoprężny Yanmar o mocy 19,5 kW (26,1 KM) 
i jazda do przodu z prędkością nawet 15 km/h

 - Stały hydrostatyczny napęd na 4 koła Cross-Trax 
z blokadą mechanizmu różnicowego

 - Duży zbiornik paliwa o pojemności 41 litrów 
umożliwia cały dzień nieprzerwanej pracy

 - Jednostka tnąca o szerokości cięcia 126 cm 
z 3 ostrzami obracającymi się w przeciwnym 
kierunku

 - Mały promień skrętu – 72 cm nieskoszonej 
powierzchni, zapewnia doskonałą zwrotność na 
małej przestrzeni 

DOSKONAŁE ZBIERANIE TRAWY
 - Bezpośrednie zbieranie trawy z systemem 

Smart AirFlow™ gwarantuje maksymalną 
wydajność zbierania

 - Czujnik napełnienia pojemnika automatycznie 
wyłącza agregat tnący aby zapobiec 
przepełnieniu

 - Regulacja czujnika napełnienia pojemnika 
w zależności od stanu trawy optymalizuje 
pojemność napełnienia

ŁATWA OBSŁUGA I KONSERWACJA
 - Układ SmartCool™ z automatyczną zmianą 

kierunku obrotów wentylatora zapobiega 
przegrzaniu silnika

 - Jednostka tnąca odchylana o 46° ułatwia dostęp 
do ostrzy i codzienne czyszczenie

 - Automatyczny wycierak czyszczący jednostkę 
tnącą w strefie rozładunku zapobiega zapychaniu

 - Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia 
umożliwia operatorowi zajęcie wygodnej pozycji

 - Oświetlenie drogowe w standardzie



SPECYFIKACJA PROLINE H800
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toro.com
Centrala firmy
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2018 The Toro Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone
200-8203 PL

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

Model PROLINE H800, MODEL 31050

Silnik Yanmar; 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym. Filtr powietrza Donaldson montowany poza silnikiem.

Moc przy prędk. obr. Moc znamionowa 17,7 kW przy 3000 obr./min, moc brutto 19,5 kW przy 3000 obr./min. Wysokie obroty biegu jałowego: 3050 obr./min

Pojemność skokowa 1116 litra. 

Napęd trakcyjny Mocowany przy silniku, hydrostatyczny napęd jezdny zasilający cztery silniki hydrauliczne kół zapewniające dwukierunkowy, stały napęd na wszystkie koła.

Układ kierowniczy Tylna oś ze sterowaniem hydraulicznym. Kierownica z regulowanym nachyleniem i blokadą 2⅔ obrotów.

Pojemność zbiornika paliwa olej napędowy, 41 litrów

Prędkość jazdy Przejazd: 0-15 km/h, regulowany bezstopniowo Kierunek wsteczny: 0–10 km/h 

Wydajność koszenia Koszenie do 12 000 m2/h

Sprzęgło PTO
Sprzęgło elektromagnetyczne Ogura z napędem pasowym, wyposażone w magnetyczny hamulec nożowy, napędzające wał napędowy do skrzyni biegów na podwoziu 

tnącym. Agregat tnący wyłącza się automatycznie, gdy kosz na trawę zostanie zapełniony.

Certyfikacja
Certyfikat zgodności z dyrektywą maszynową WE. Certyfikat zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej,  

Dyrektywą 2002/44/WE dotyczącą ryzyka spowodowanego czynnikami fizycznymi (wibracjami), Dyrektywą 2000/14/WE dotyczącą emisji hałasu do środowiska oraz 
Dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów. Spełnia normy emisji UE dla etapu IIIA.

Wysokość Pałąk zabezpieczający (ROPS) góra do 2070 mm; pałąk zabezpieczający (ROPS) dół 1660 mm

Długość całkowita 2910 mm

Szerokość całkowita 1430 mm

Rozstaw osi 1190 mm

Waga 980 kg z agregatem tnącym, 810 kg bez agregatu tnącego

Bezpieczeństwo ISO EN 5395 (CE)

Gwarancja Dwuletnia ograniczona gwarancja. Szczegółowe informacje znajdują się z instrukcji obsługi

JEDNOSTKA TNĄCA

Rozładunek Bezpośrednie zbieranie trawy.

Konstrukcja agregatu tnącego Formowana i spawana jednostka tnąca z wybrzuszonym przednim odbojem.

Szerokość koszenia 126 cm

Wysokość koszenia 20–110 mm, bezstopniowa regulacja hydrauliczna, sterowana zdalnie ze stanowiska operatora

* Zależnie od operatora i stanu trawnika. Przyjęto wydajność 85% przy skręcaniu i cięciu na zakładkę oraz prędkość koszenia 12,9 km/h. Dane techniczne mogą ulec zmianie.  
O szczegóły pytaj dystrybutora Toro.  

SYSTEM ZBIERANIA

Objętość 810 litrów

Rozdzielacz trawy Automatyczny rozdzielacz trawy z napędem elektrycznym zapewnia wyrównany poziom napełnienia

Czujnik pełnego kosza Regulowany czujnik wykrywa zapełnienie kosza i odłącza agregat tnący

Specjalne odpowietrzenie System odpowietrzania zaprojektowano specjalnie tak, aby zatrzymywanie i zgniatanie ścinków odbywało się przy minimalnym pyleniu i wyrzucie odpadów

Elementy sterujące Oddzielny podnośnik hydrauliczny i końcówka hydrauliczna do zrzutu. Tylne drzwiczki otwierają się automatycznie przy wywracaniu

Maksymalna wysokość zrzutu 1950 mm z wysięgiem 300 mm


