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60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
BATTERY LINE

VIEGLI SĀKT. VIEGLI LIETOT. VIEGLI UZTURĒT.

toro.com/easypower

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
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NĀKOTNEI IZSTRĀDĀTA AKUMULATORU SISTĒMA.
Flex-Force akumulatori ir savstarpēji aizvietojami visā sistēmā, tāpēc, tehnikai kļūstot lielākai un labākai, jums jau ir 
piemērotākais akumulators, lai tos darbinātu. Akumulatora veiktspēja ir optimizēta katrai precei un/vai tās pielietojumam, 
lai darba laikā vienmēr gūtu maksimālu labumu.

VADOŠĀ JAUDA KLASĒ^
Augstākā inovācija ar mūsu 3P dizainu, kas 

nodrošina 3 reizes lielāku jaudu, augstāku maksimālo 
veiktspēju un iespēju ilgāk strādāt ar tehniku augstos 

apgriezienos.

IEBŪVĒTS PĀRNĒSĀŠANAS ROKTURIS
Noderīgs rokturis, kas citās iekārtās netiek piedāvāts. 

To ir viegli nomainīt no vienas tehnikas uz citu, 
pielāgojot uzdevumam.

TERMISKI NOTURĪGS KORPUSS
Plastmasas detaļas izgatavotas no unikāla 

termoplastiska materiāla, kas nodrošina izcilu izturību 
pret ekstremālām temperatūras svārstībām.

L108 AKUMULATORS
Lieliski piemērots rokas 
instrumentiem un maziem dārziem.

L135 AKUMULATORS
Ideāli piemērots rokas instrumentiem 
un nelielu dārzu pļaušanai.

L216 AKUMULATORS
Lieliski piemērots neliela dārza 
pļaušanai, zaru apgriešanai un lapu 
pūšanai.

L324 AKUMULATORS 
Ērti pļaujiet mazu vai vidēja izmēra 
dārzu ar pāri paliekošu akumulatora 
uzlādi zaru apgriešanai un lapu pūšanai.

L405 AKUMULATORS 
Pļaujiet lielu dārzu ar pāri paliekošu 
akumulatora uzlādi rokas instrumentiem. 
Ieteicams darbam ar sniegu.

STANDARTA LĀDĒTĀJS 1 AMP

STANDARTA LĀDĒTĀJS 2 AMP

ĀTRAS UZLĀDES LĀDĒTĀJS 5,5 AMP

IEBŪVĒTS LED JAUDAS MĒRĪTĀJS
LED indikators norāda uz akumulatora 
uzlādes līmeni, tas ir sadalīts iedaļās pa 
25%. Viegli pārbaudīt pēc katras darbības, 
nospiežot zilo akumulatora pogu.

DROŠA UZLĀDE
Akumulators sāks uzlādi tikai tad, kad tas 
ir attiecīgā temperatūrā. Ērti nolasāms 
iebūvēts LED indikators uzrāda, kad tas ir 
pilnībā uzlādēts.

1,0 AMP LĀDĒTĀJS 
81801

2,0 AMP LĀDĒTĀJS 
81802

5,5 AMP LĀDĒTĀJS 
81805

AKUMULATORS UZLĀDES LAIKS

L108 (2,0 Ah) 90 minūtes 45 minūtes 20 minūtes

L135 (2,5 Ah) 120 minūtes 60 minūtes 22 minūtes

L216 (4,0 Ah) 200 minūtes 100 minūtes 37 minūtes

L324 (6,0 Ah) 300 minūtes 150 minūtes 55 minūtes

L405 (7,5 Ah) 360 minūtes 180 minūtes 66 minūtes

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.
^Maksimālā jauda, kas mērīta vatos, pamatojoties uz ražotāja vērtējumu par akumulatora elementu. Faktiskā maksimālā jauda ir atkarīga no lietošanas apstākļiem un izmantotā instrumenta.

L108 AKUMULATORS
81820

L135 AKUMULATORS
81825

L216 AKUMULATORS
81850

L324 AKUMULATORS
81860

L405 AKUMULATORS
81875

PAMATFUNKCIJAS Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm. Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm. Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm. Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm. Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.

AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENIS 60 volti MAKS.* 60 volti MAKS.* 60 volti MAKS.* 60 volti MAKS.* 60 volti MAKS.*

AMPĒRSTUNDAS 2,0 Ah ► 2,5 Ah ► 4,0 Ah ► 6,0 Ah ► 7,5 Ah

VATSTUNDAS: 108 Wh ► 135 Wh ► 216 Wh ► 324 Wh ► 405 Wh

GARANTIJA** 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu

► Uzlabotās funkcijas



4 554

60V MAX* |  FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

PARUNĀSIM

AKUMULATORS...
Tagad pievērsīsimies tam, kas nepieciešams, lai jūs varētu izbaudīt vislielāko mūsu akumulatoru 
sistēmu izpildlaiku un kalpošanas laiku...

GALVENAIS IR VATSTUNDAS
Vatstundās attēlo akumulatorā uzkrāto jaudu, kas nedaudz līdzinās situācijai, kad zināt, cik 
degvielas palicis bākā. Jo vairāk vatstundu, jo lielāka uzkrātā jauda akumulatorā, kas nozīmē ilgāku 
ekspluatācijas laiku.

UZZINIET PAR EKSPLUATĀCIJĀ PAVADĪTO 
LAIKU, NEVIS KOPĒJO LAIKU, KAS 
NEPIECIEŠAMS UZDEVUMA PABEIGŠANAI

Mēs iesakām to uztvert šādi – cik lielu laukumu 
iespējams nopļaut, nevis cik ātri izlādējas 
akumulators. Svarīgi apsvērt ekspluatācijas laiku – 
laiks, kad pļāvējs tiek izmantots.

Darba apturēšana, kas saistīta ar zāles maisu 
iztukšošanu vai šķēršļu pārvietošanu ietekmēs 
zāliena nopļaušanai nepieciešamo laiku, bet 
neattieksies uz ekspluatācijas laiku.

APSVERIET: CIK LIELU LAUKUMU VĒLATIES 
PĻAUT, TĪRĪT VAI APGRIEZT. 

Ņemiet vērā mūsu ieteikumus par dažādiem dārzu 
izmēriem, veicamajiem pļaušanas apjomiem un 
katra pļāvēja vai rokas instrumenta darbības 
laiku, tomēr darba apstākļi lielā mērā ietekmēs to, 
cik daudz jūs varat nopļaut, apgriezt vai izpūst. Jo 
vairāk plaknes slīpumu, biezāka zāle vai resnāki 
zari, slapjš materiāls vai cauraugusi veģetācija, jo 
vairāk enerģijas tiek patērēts. 

LA
IK

S

AKUMULATORA VATSTUNDAS

VAIRĀK
VATSTUNDU

ILGĀKS
EKSPLUATĀCIJAS LAIKS

UZZINIET PAR

EKSPLUATĀCIJAS

LAIKU

UZZINIET PAR

DĀRZA

IZMĒRIEM
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60V MAX* |  FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

JAUDA BEZ KOMPROMISIEM.
Paveiciet vairāk un izbaudiet vairāk brīvā laika ar Toro® 60 voltu* Flex-Force Power System™. Toro leģendārais 
drošums, izturība un veiktspēja – tas viss tagad pieejams ar pārnēsājama akumulatora priekšrocībām. 
Beidzot bezvadu platforma bez kompromisiem.

MOTORZĀĢIS
Viegls un jaudīgs, viegli 
iedarbināms bezvadu 
motorzāģis ar 41 cm garu 
sliedi un ķēdi, paredzēts 
lielu baļķu un kokmateriālu 
profesionālai zāģēšanai.

Uzziniet vairāk 20. lpp.

LAPU PŪTĒJS
Vienā mirklī aizpūtiet 
lapu kaudzes, tam ir 
mainīga ātruma pārslēgs, 
turbopaātrinājuma poga un 
kruīza kontrole. Šī jaudīgā 
lapu pūtēja kontrole ir rokas 
stiepiena attālumā.

Uzziniet vairāk 19. lpp.

DZĪVŽOGU GRIEŠANAS 
IEKĀRTA
Samaziniet darbam 
nepieciešamo laiku ar šo 
dzīvžoga griešanas iekārtu. 
Tai ir 61 cm gara sliede un 
1,9 cm garš griezuma garums, 
tādējādi ar iekārtu var ātri 
paveikt lielus darbus.

Uzziniet vairāk 21. lpp.

48 CM, 52 CM UN 55 CM 
STUMJAMIE ZĀLES 
PĻĀVĒJI
Izvēlieties starp Toro 
uzticamajiem Recycler 
modeļiem vai uzlabojiet 
izturību ar asmens aizsegu 
no alumīnija, izvēloties 
Super Recycler.

Uzziniet vairāk 10.–15. lpp.

36 CM UN 43 CM 
STUMJAMIE ZĀLES 
PĻĀVĒJI
Pļaujot mazus pagalmus, 
varat ietaupīt laiku un pabeigt 
darbu ātrāk, izmantojot 
Toro uzticamos Recycler® 
stumjamos zāles pļāvējus.

Uzziniet vairāk 8.–9. lpp.

SNIEGA PŪTĒJI
Pietiekami jaudīgs, lai 
tiktu galā ar smagu, slapju 
sniegu vai tā kaudzēm, kas 
izveidojušās piebraucamā 
ceļa priekšā. Kad esat gatavi 
darbam, šī efektīvā iekārta jūs 
gaidīs, sākot no pirmās darba 
reizes līdz visām pārējām.

Uzziniet vairāk 16.–17. lpp.

MOTORIZKAPTS AR AUKLU
Pielāgojiet motorizkapti 
jebkuram darbam ar 
mainīga ātruma pārslēgu un 
diviem ātruma diapazoniem 
vai pielāgojiet auklas izmēru 
un/vai griešanas garumu — 
spoles nav nepieciešamas!

Uzziniet vairāk 18. lpp.

STABUZĀĢIS
Ar iekārtu iespējams 
aizsniegt līdz pat 2,4 m 
augstus zarus, sliedes 
garums ir 25 cm, tai nevajag 
savienojumu ar vadu, tādējādi 
varat ātri paveikt darbu. 

Uzziniet vairāk 22. lpp.

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro gan precēm, gan akumulatoriem 
nodrošina 3 gadu garantiju.**

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

AKUMULATORS

Akumulatoru var lietot vairākām 
precēm, nodrošinot papildu 

elastību.

DZINĒJA IZPLŪDES 
GĀZU EMISIJA

Bez izgarojumiem, bez dzinēja izplūdes 
gāzēm, ar zemu trokšņa līmeni 

maksimālam komfortam 

GADALAIKI

Atradīsiet darbam piemērotu 
instrumentu visiem gadalaikiem: 
pavasarim, vasarai, rudenim un 

ziemai.
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36 CM UN 43 CM RECYCLER® PĻĀVĒJI
VIEGLI, VIENKĀRŠI MANEVRĒJAMI UN VERTIKĀLI SMARTSTOW® UZGLABĀJAMI, LAI TAUPĪTU VIETU.
Toro Recycler akumulatoru pļāvēju pamatā ir pielāgojamība. Iestatiet pļāvējam zāles savākšanas vai pārstrādes 
funkciju. Asmens ar 36 cm pļaušanas platumu ir ideāli piemērots zālieniem līdz 200 kvadrātmetriem, savukārt 
platais asmens ar 43 cm pļaušanas platumu ļauj ātri nopļaut zālienus līdz 300 kvadrātmetriem. Flex-Force 
Power System™ ietver 850 W (21843 un 21844 modelis) vai 600 W (21836 modelis) bezsuku 60 voltu līdzstrāvas 
motoru, kas nerada izplūdes gāzes. Programmatūra RunSmart™ palielina darbības laiku un veiktspēju, 
automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem. Pats labākais, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs 
ar visiem citiem Flex-Force ar akumulatoru darbināmiem produktiem.

IDEĀLI MAZIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 300 m2)

PAREDZĒTS
DARBA UZSĀKŠANAI 

AR START POGU

MAINĪGS APGRIEZIENU ĀTRUMS 
Mainīgs apgriezienu ātrums padara 
zāliena pļaušanu ātru un vienkāršu 

(pieejams tikai 21844 modelim).

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS
Pavadiet mazāk laika, iztukšojot zāles 
uzkrāšanas kasti, izmantojot Toro 
Recycler Cutting System. Unikālais 
dizains sasmalcina nopļauto zālienu 
smalkā mulčā un iestrādā to augsnē, 
kur tas zāles saknēm nodrošina 
barības vielas, veidojot veselīgu zālienu. 
Iekļauts mulčas noslēgs.

VIEDA RUNSMART™ 
PROGRAMMATŪRA
Maksimāli palielina darbības 
laiku un veiktspēju.

VIEGLI UZGLABĀJAMA 
ZĀLES KASTE
Ērti uzglabājiet zāles kasti, 
aizāķējot to aiz pļāvēja roktura, 
kad tas ir SmartStow® pozīcijā. 

GARANTĒTS SIRDSMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 

nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

ASMENS AIZSEGA 
AUGSTUMA REGULĒŠANA
Izvēlieties vajadzīgo pļaušanas 
augstumu, ar vieglu kustību 
nospiežot pārslēgu pļaušanas 
augstuma regulēšanai.

SMARTSTOW® 
Ietaupiet 70% no grīdas platības†, 
uzglabājot pļaujmašīnu vertikāli – ar 
ērtu zāles kastes uzglabāšanu.

† Vietas ietaupījums attiecībā pret nepieciešamo telpu 
stumjamajam zāles pļāvējam ar 36 cm vai 43 cm asmeni, ko 
uzglabā ar rokturi standarta darbības pozīcijā. 

JAUDA VIENA POGAS SPIEDIENA 
ATTĀLUMĀ
Nospiežot pogu start, pļaušana notiek 
ātri. Personalizējiet pļaujmašīnas 
darba ātrumu atbilstoši vēlamajam 
tempam, izmantojot mainīga ātruma 
vadības ierīci (tikai 21844 modelim).

VIEDĀ JAUDA
Viedā RunSmart™ programmatūra 
palielina darbības laiku un veiktspēju, 
automātiski pielāgojot motora ātrumu 
atbilstoši apstākļiem un optimizējot 
darbības laiku. Ieslēdziet režīmu MAX 
sarežģītākiem pļaušanas apstākļiem.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

JAUNUMS

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA
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IDEĀLI VIDĒJIEM VAI LIELIEM ZĀLĀJIEM (LĪDZ 1000 m2)

JA
UNUMS

RECYCLER® PĻĀVĒJI AR ASMENS 
DIAMETRIEM 52 CM UN 55 CM 
VIEGLI SASNIEDZAMA JAUDA 
Ietaupiet laiku, pabeidziet darbu ātrāk un atvieglojiet to, ar Toro® 60 V Max akumulatoru pļāvējiem. 
Palieliniet cerības uz kvalitatīvu darbu ar šīm viegli iedarbināmajām, ērti lietojamajām un viegli kopjamajām 
pļaujmašīnām. Labākais ir tas, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs ar visiem citiem Flex-Force ar 
akumulatoru darbināmiem produktiem.

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS
Aprīkots ar patentēto Recycler® 

pļaušanas sistēmu, kas ir nozares 
etalons mulčēšanai, iestrādājot 

augsnē barības vielām bagātu mulču, 
lai iegūtu veselīgāku zālienu.

VIEDA RUNSMART™ 
PROGRAMMATŪRA

Pielāgo motora ātrumu 
atbilstoši zāliena apstākļiem  

BŪVĒTS LIETOŠANAI 
SMAGOS APSTĀKĻOS 

Izbaudiet gadiem ilgu, uzticamu 
lietošanu ar izturīgu tērauda 

aizsegu.

GARANTĒTS SIRDSMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 

nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

Recycler ar 52 cm 
asmens diametru
Modelis Nr. 21852 3

GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

MAINĀMS 
ĀTRUMS, 
AIZMUGURES 
RITEŅU PIEDZIŅA

SMARTSTOW®

JAUDA VIENA 
POGAS SPIEDIENA 
ATTĀLUMĀ
RunSmart™ ar 
2 funkciju pārslēgu.

IETAUPIET UZGLABĀŠANAS VIETU
Samaziniet uzglabāšanai 
nepieciešamo vietu līdz pat 70%^, 
izmantojot SmartStow.®
^ Salīdzinot ar citām 55 cm asmens diametra Toro 
pļaujmašīnām.

PIEEJAMAS PAPILDU 
FUNKCIJAS, KAD 
IZVĒLATIES MŪSU 
RECYCLER PĻAUJMAŠĪNU 
AR 55 CM ASMENS 
DIAMETRU

PĻAUJIET SAVĀ TEMPĀ
Iegūstiet unikālu pļaušanas pieredzi! 
Piedziņas sistēma AutoMatic 
uztver un vienmērīgi pielāgojas 
jūsu pastaigas tempam, ļaujot 
jums kontrolēt pļaušanas ātrumu. 
Funkcija pieejama 21864 modelim.

VIEDĀ JAUDA
Viedā RunSmart™ programmatūra 
palielina darbības laiku un 
veiktspēju, automātiski pielāgojot 
motora ātrumu atbilstoši 
apstākļiem un optimizējot darbības 
laiku. Ieslēdziet režīmu MAX 
grūtākiem pļaušanas apstākļiem.

STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ
ar AutoMatic piedziņas sistēmu

VIEGLI REGULĒJIET 
ROKTURA AUGSTUMU
ar regulējama augstuma 
rokturi

IETAUPI LAIKU, PABEIDZ 
DARBU ĀTRĀK
Nozarē lielākais asmens ar 
55 cm diametru, ļauj pļaut 
platāku virsmas laukumu, 
veicot darbu ātrāk.

LABĀKI ZĀLES PĻĀVĒJA 
MAISI

Ar plašo maisa ietilpību līdz 
63 l vairāk laika tiks pavadīts 

pļaujot, nevis iztukšojot 
nopļauto.

VIEGLI PIELĀGOJAMS
Varat ātri pārslēgt starp 

nopļautā zāliena uzkrāšanu 
maisā un otrreizējo pārstrādi 

ar pārstrāde pēc pieprasījuma 
sviru.

VORTEX TEHNOLOĢIJA
Lielāka gaisa plūsma, lai 
uzlabotu zāles pļaušanu.

Recycler ar 55 cm 
asmens diametru
modelis Nr. 21864
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IDEĀLI VIDĒJIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 500 m2)

PĻAUJMAŠĪNA SUPER RECYCLER AR 
48 CM ASMENS DIAMETRU
LAI PROFESIONĀLI VEIKTU DARBU 
Ar Super Recycler varat samazināt ūdens un minerālmēslojuma patēriņu, vienlaikus profesionāli veicot darbu. 
Izturīga konstrukcija ar rūpnīcā ražotām detaļām nozīmē, ka iekārta jums kalpos gadiem ilgi. Lietotājam 
draudzīgās funkcijas, piemēram, AutoMatic piedziņas sistēma, RunSmart™, Recycle-on-Demand un regulējama 
augstuma rokturis nodrošina ļoti komfortablu pļaušanas procesu.

STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ
ar AutoMatic piedziņas 

sistēmu un vilkmes 
palīgiekārtu

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS
Aprīkots ar patentēto Recycler® pļaušanas sistēmu, 
kas ir nozares etalons mulčēšanai, iestrādājot 
augsnē barības vielām bagātu mulču, lai iegūtu 
veselīgāku zālienu.

VIEGLI PIELĀGOJAMS
Varat ātri pārslēgt starp nopļautā 
zāliena uzkrāšanu maisā un 
otrreizējo pārstrādi.

VIEDA RUNSMART™ 
PROGRAMMATŪRA
Pielāgo motora ātrumu 
atbilstoši zāliena 
apstākļiem  

REGULĒJAMA 
AUGSTUMA 

ROKTURIS

VIEGLS, 
VIENMĒRĪGS 
PĻAUŠANAS 

AUGSTUMS

AIZMUGURES 
PIEDZIŅA

MAZGĀŠANAS 
ATVERE

AR 2 FUNKCIJU 
PĀRSLĒGU 
VARAT 
IESTATĪT 
START UN 
RUNSMART 
FUNKCIJAS

ĀTRI 
UZGLABĀJAMS
ar Quick Storage 
rokturi

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

GARANTĒTS SIRDSMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 

nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

3
GADU

5
GADU

PILNA 
SEGUMA

PILNA SEGUMA 
PĻĀVĒJA AIZSEGA

GARANTIJA GARANTIJA

RECYCLE-ON-DEMAND
Ātri pārslēdziet starp Recycle un 
Collect režīmiem ar ērti lietojamu 
sviru.

VIENMĒRĪGS PĻAUŠANAS 
AUGSTUMS
Ar vienu vieglu kustību izvēlieties 
nepieciešamo pļaušanas augstumu. 

AUTOMĀTISKĀ PIEDZIŅAS 
SISTĒMA AR VILKMES 
PALĪGIEKĀRTU
Iegūstiet unikālu pļaušanas pieredzi!  
Piedziņas sistēma AutoMatic uztver 
un vienmērīgi pielāgojas jūsu 
pastaigas tempam, ļaujot jums 
kontrolēt pļaušanas ātrumu. Vilkmes 
palīgiekārtas roktura standarts.

SKAISTS KRĀSOJUMS
Zemaizsega izgrūdēji 
veido smalku mulču

IZTURĪGS PRET RŪSU
Lietais alumīnijs dabiski 

ir izturīgs pret rūsu

PILNĪGS SIRDSMIERS
5 gadu garantija aizsegam

IZVĒLIETIES TORO 
LIELGABARĪTU AIZSEGA 
PĻĀVĒJUS

JAUNUMS
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RECYCLER® PRIEKŠROCĪBAS
NEKAD NAV BIJIS VIEGLĀK PANĀKT VESELĪGU, ZAĻU ZĀLIENU KĀ AR RECYCLER
Ne tikai nopļaujiet, bet arī dodiet zālei minerālvielas ar Toro Recycler tehnoloģiju. Sasmalciniet nopļauto zāli 
mazos gabaliņos, atgriežot tos atpakaļ zālienā kā minerālmēslojumu.

KĀ DARBOJAS PĀRSTRĀDE?**

PAĀTRINĀTĀJS
Pēc tam, kad nopļautā zāle ir rūpīgi 
apstrādāta, mulča tiek izbārstīta lejā pa 
zālienu. Tas nodrošina, ka nopļautā zāle 
izfiltrējas cauri zālaugiem un neatstāj 
pārpalikumus, kas raksturīgi pēc pļaušanas. 
Beigās zālienā tiek atgrieztas vērtīgās 
barības vielas un mitrums.

PĻAUŠANAS KAMERA
Katras preces pļaušanas kamerai ir 
unikālā, optimizēta forma, lai nodrošinātu 
vislabāko otrreizējās pārstrādes veiktspēju. 
Katram produktam tiek veiktas pārbaudes, 
lai optimizētu nopļautās zāles apriti un 
pārstrādi.

ASMENS TEHNOLOĢIJA
Toro augsti paceļamie asmeņi nopļauj un 
paceļ zāli. Šie asmeņi rada spēcīgu gaisa 
augšupplūsmu, kas paceļ zāli tīrai un 
vienmērīgai pļaušanai. Asmens nopļauto 
zāli notur gaisā, lai nodrošinātu tās rūpīgu 
pārstrādi.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Katrā modelī tiek izmantotas noteiktas dažu vai visu šo elementu kombinācijas.

LABVĒLĪGI JŪSU 
ZĀLIENAM
Barības vielām bagāta 
sasmalcināta zāle efektīvi 
baro augsni, barojot 
saknes veselīgam, sulīgam 
dārzam.

APKĀRTĒJAI VIDEI 
DRAUDZĪGS
Nevajag izmest 
atkritumos, tādējādi nav 
transportēšanas izmaksu 
un netiek aizņemta vieta 
atkritumu poligonos.

LAIKA IETAUPĪJUMS
Smalki sasmalcināta zāle 
tiek atgriezta augsnē, tāpēc 
nevajag iztukšot maisus.

Super Recycler aizsegs

PARASTĀ PĻAUŠANA MULČA PĻAUŠANA TORO® RECYCLER® PĻAUŠANA
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IDEĀLI

IDEĀLI

POWER CLEAR®

POWER MAX® E26

Pārliecības pilni tīriet sniegu ātri un tālu ar Toro 53 cm Power Clear sniega pūtēju ar akumulatoru. Pietiekami 
jaudīgs, lai tiktu galā ar smagu, slapju sniegu vai tā kaudzēm, kas izveidojušās piebraucamā ceļa priekšā. Kad 
esat gatavi darbam, šī efektīvā iekārta jūs gaidīs, sākot no pirmās darba reizes līdz visām pārējām. Pūtējs ir 
ideāli piemērots betona un asfalta virsmām, un ar pilnu uzlādi var notīrīt līdz pat 150 kvadrātmetru virsmu ar 
sniega biezumu 5–23 cm. Izbaudiet veiktspēju cauru gadu, izmantojot vairāk preču ar akumulatoriem no Flex-
Force līnijas: sākot no pūtējiem un motorizkaptīm ar auklu līdz pļaujmašīnām un citām iekārtām. 

4–9
Automašīnu 

piebraucamie ceļi

4–10
Automašīnu 

piebraucamie ceļi

Līdz 30 cm dziļa
ieurbšanās sniegā

Izbraucot 1 reizi

51 cm.
Ieurbšanās sniegā

Izbraucot 1 reizi

Betons un 
asfalts
Virsmas

Betonam, asfaltam 
un grantij
Virsmas

DARBINĀMS NO PIRMĀS REIZES
Vienmēr iedarbinās no pirmās 

reizes. Uzticama iedarbināšana 
un viegla apkope ar akumulatora 
enerģiju. 2 funkciju pārslēgs, lai 

pielāgotos sniega apstākļiem.

SNIEGA STUMŠANAS 
SPĒKS

Pietiekoši spēka, lai 
izlauztos cauri smagam, 

slapjam sniegam un 
aizmestu to līdz pat 12 m. 

LED APGAISMES 
IERĪCES
Gūstiet gaišāku un 
plašāku skatu, izmantojot 
panorāmas LED 
apgaismojumu.

VISLABĀK PIEMĒROTS
Mēreniem 
sniegputeņiem.

NOTĪRIET LĪDZ PAT BRUĢIM
Izlauzieties cauri cietam 
sniegam, izmantojot Toro 
pilna tērauda Power Edge™ 
spirālveida urbja dizainu.

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 
nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

AIZPŪTIET SNIEGU, KUR 
VĒLATIES
Ar sviru vadāmā tekne, 
vienā vienmērīgā kustībā 
ļauj aizpūst sniegu no 1 līdz 
14 metru attālumam.

IESPAIDĪGA AKUMULATORA JAUDA SNIEGA TĪRĪŠANAI
Ar diviem komplektā iekļautajiem 7,5 ampērstundu 
akumulatoriem viegli notīriet līdz 200 kvadrātmetriem 
sniega ar dziļumu līdz 25 cm. Izmantojot trešo 
iebūvēto akumulatora portu, varat paveikt vēl vairāk.

BEZ NOVIRZĒM NO MĒRĶA
Smags sniegs tiek novirzīts prom no 
teknes un atpakaļ spirālveida urbī, 
lai samazinātu aizsērēšanu ar Toro 
patentēto Anti-Clogging sistēmu.

60 V SNIEGA PŪTĒJS, 
KAS PŪŠ GARĀM 
VISAM PĀRĒJAM
Izgatavots no ilglaicīga, 
lielas noslodzes 
tērauda – tāpat kā 
pārējā Toro divpakāpju 
sniega pūtēju saime. 
Tas ir izturīgs un 
gatavs darbam ar 
visām jums tīkamajām 
funkcijām – stūrēšana 
bez trigera, lielas 
noslodzes rokturi, ar 
sviru vadāma tekne, 
rūdīts zobrats un 
spirālveida urbis, kā arī 
daudz kas cits.

VISLABĀK PIEMĒROTS
Spēcīgiem 
sniegputeņiem.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

Pateicoties 60 V Power Max® e26 tērauda konstrukcijai, ar pārliecību iespējams stāties pretī smagiem darbiem 
daudzu gadu garumā. Ar 3 akumulatoru pieslēgvietām šis ir tirgū jaudīgākais ar akumulatoru darbināmais 
sniega pūtējs, kas spēj izlauzties cauri pat vislielākajiem sniegputeņiem. Ar vienu vienmērīgu sviras kustību 
var ātri un viegli mainīt tērauda teknes virzienu. Ērtās ar vienu roku pārslēdzamas sviras ļauj bez apstāšanās 
mainīt ātrumu vai teknes vadību. Pašgājēja automātiskā stūrēšana nodrošina vienmērīgu, ciešu pagriešanos, 
neraujoties laukā no rokām un pļaujot bez spriedzes.

JAUNUMSJA
UNUMS
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3
GADU

3
GADU

PILNA 
SEGUMA

PILNA 
SEGUMA

GARANTIJA

GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 
nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro savām precēm, gan instrumentiem, 

gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 
3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.
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LAPU PŪTĒJS

MOTORIZKAPTS AR AUKLU

ĀTRĀK PĀRVIETOJIET LIELAS LAPU KAUDZES
Vai esat noguris no grābekļa vai lapu pūtēja barošanas pievada? Ērti tieciet 

galā ar lielajām lapu kaudzēm savā dārzā. Pat mitras, smagas lapas nerada 
problēmu. Šis pūtējs ir tik vienkārši lietojams, ka tas būs noderīgs cauru 

gadu – ar to aizpūšot sasmalcināto zāli, kas palikusi pēc pļaušanas, gružus, 
kas ir jūsu piebraucamajā ceļā, pateicoties pēdējai vētrai, kā arī putekļus, kas 

uzkrājušies garāžā.

VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS LAIKS UN PAGARINĀTS KALPOŠANAS LAIKS
Šai efektīvajai, augstas veiktspējas motorizkaptij ar auklu problēmas nerada nedz bieza zāle, nedz lieli dārzi. 
Šī iekārta sniegs jums nepieciešamo darbības laiku, lai paveiktu iknedēļas pļaušanas darbus. Kad ir daudz 
jāpļauj, aprīkojiet savu iekārtu ar jaudīgāku akumulatoru, biezāku auklu un noregulējiet pļaušanas platumu, lai 
stātos pretī grūtajiem pļaušanas darbiem. 

185 KM/H
(115 jūdzes stundā)

GAISA PLŪSMAS 
ĀTRUMS^

GAISA APJOMS 
17 M³/MIN 

(605 kubikpēdas 
minūtē)^

DROŠĪBAS SAJŪTA UN JAUDA, KUR TAS VISVAIRĀK 
NEPIECIEŠAMS
Lielas noslodzes lietā alumīnija tiešās piedziņas 
reduktors un palielināts motora griezes moments. 
Sniedzot veiktspēju, kas pielīdzināma benzīna dzinēja 
motorizkaptij ar zemu trokšņa līmeni un bez dzinēja 
izplūdes gāzēm, jo darbojas no akumulatora.

Šo iekārtu ārkārtīgi ērtu 
padara arī vieglais svars un 

izcilais līdzsvars.

ĪPAŠI VIEGLA LIETOŠANA, 
PILNĪGA VADĪBA

Tūlītēja jauda rokas stiepiena 
attālumā ar mainīga ātruma 

pārslēgu ar diviem ātruma 
diapazoniem. 

PILNĪGA VADĪBA AR JAUDU 
PĒC PIEPRASĪJUMA

Ja nepieciešams, mainīga ātruma pārslēgs un 
turbopaātrinājums nodrošina vairāk jaudas.

VIEGLI UN ĒRTI
Kruīza kontroles svira un 
ergonomisks dubultā roktura 
dizains padara smagu darbu 
vienkāršu un ērtu ar mazāku 
piepūli.

VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS 
DARBĪBAS LAIKS UN ILGĀKS 
KALPOŠANAS LAIKS
Augstas veiktspējas bezsuku 
līdzstrāvas motors, kas 
pārspēj suku motorus.

VAIRĀK JAUDAS, 
ILGĀKS DARBĪBAS 
LAIKS UN ILGĀKS 
KALPOŠANAS LAIKS
Augstas veiktspējas 
bezsuku līdzstrāvas 
motors, kas pārspēj 
suku motorus.

NOSPIEDIET UN TURPINIET 
DARBU
Pielāgojiet auklas garumu 
profesionāli un nepārtraucot 
darbu. Vienkārši nospiediet 
motorizkapts reduktoru pret 
zemi, lai pagarinātu auklu. 

ĀTRA UN VIENKĀRŠA AUKLAS NOMAIŅA
Nav nepieciešamas atsevišķas spoles, 
vienkārši ieveriet auklu un grieziet iebūvēto 
spoli, lai uztītu.

PIEMĒROJIET JAUDU 
JŪSU APSTĀKĻIEM
Varat vienkārši palielināt 
veiktspēju un paveikt 
darbu ātrāk, pielāgojot 
auklas biezumu no 2,0 mm līdz 2,4 mm un/
vai pļaušanas platuma diametru no 36 cm 
līdz 41 cm.

2,0 mm vai 2,4 mm

36 – 41 cm
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MOTORZĀĢIS DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 
nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainās atkarībā no slodzes.
^Pamatojoties uz preces testēšanu kontrolētā laboratorijā, izmantojot L135 2,5 Ah akumulatoru, griežot kokmateriālu ar diametru 15x15 cm. Darbības laiks ir atkarīgs no slodzes.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz preces testēšanu kontrolētā laboratorijā, izmantojot L135 2,5Ah akumulatoru. Darbības laiks ir atkarīgs no slodzes.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 

nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

VIEGLS, TOMĒR JAUDĪGS
Viegli iedarbināms bezvadu motorzāģis ar 41 cm garu sliedi un ķēdi, paredzēts 
vidēju baļķu un kokmateriālu profesionālai zāģēšanai. Bezsuku motors nodrošina 
griešanas veiktspēju vissmagākajos apstākļos.

UZŅEMIETIES LIELUS DARBUS JAU PAVISAM DRĪZ
Uzlabojiet sava dārza kopšanas rutīnu ar šo dzīvžoga apgriezējmašīnu. Tai ir 61 cm gara sliede 
un 1,9 cm garš griezuma garums, tādējādi ar iekārtu var ātri paveikt lielus darbus. Iegūstiet 
precīzāku, efektīvāku pļaušanu ar mazākām vibrācijām, izmantojot divkāršas darbības 
griešanas sistēmas krusteniskos, šķērveida asmeņus. Turklāt rokturis ir izveidots ērtībai, to 
var pagriezt ar vienu pogas spiedienu, lai ātri, viegli un ērti uzsāktu vertikālu pļaušanu. 

PROFESIONĀLA ĶĒDES SPRIEGOŠANA
Spriegošanas instruments ir uzstādīts 
uz motorzāģa, lai nodrošinātu ātru un 

vieglu piekļuvi.

AUTOMĀTISKS ĶĒDES EĻĻOTĀJS
270 ml eļļas tvertne.

RAŽOTS ILGAI KALPOŠANAI
Iegūstiet vairāk jaudas, ilgāku 

darbības laiku un ilgāku 
kalpošanas laiku ar digitāli 

vadāmu bezsuku līdzstrāvas 
motoru, kas nodrošina jaudu, 

kad tā visvairāk vajadzīga.

PAVEICIET VAIRĀK
Ar vienu uzlādi var 
nogriezt līdz pat 50 koka 
atgriezumus ar biezumu 
15 cm x 15 cm^.

PILNĪGA VADĪBA AR JAUDU PĒC 
PIEPRASĪJUMA

Ja nepieciešams, iekārtai ir 
mainīga ātruma pārslēgs lielākai 

jaudai.

ĒRTS ROKTURIS
Nospiežot 90º rotējošā 
roktura pogu, padarīsit 

vertikālo pļaušanu ātru, 
vienkāršu un ērtu.

PRECĪZĀKS GRIEZUMS
Viena asmens dizains 

nodrošina precīzāku un 
efektīvāku griezumu.

VIEGLI UN ĒRTI
Ergonomisks dubultā 
roktura dizains 
padara smagu darbu 
vienkāršu un ērtu ar 
mazāku piepūli.

IETAUPIET LAIKU
61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums 
padara šo motorizkapti stingru, izturīgu un ar biezu 
korpusu, lai ātrāk paveiktu lielus darbus.

JAUNUMSJA
UNUMS
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STABUZĀĢIS

UZLABOJIET SAVU
PIEREDZI AR TORO

TORO® 
AUTENTISKĀS DETAĻAS 

3
GADU

PILNA 
SEGUMA
GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS 
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, 
nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

Alumīnija vārpsta no trim daļām ar perfektu precizitāti sasniedz līdz pat 2,4 metru augstumam. 
Bezsuku motors nodrošina maksimālu griešanas veiktspēju vissmagākajos apstākļos. Nospiediet 
pārslēgu un aiziet – startēšana ar auklu ir pagātnē.

25 CM SLIEDE UN ĶĒDE
Ar automātisko eļļošanas 
sistēmu ātrai un vienkāršai 
griešanai.

ALUMĪNIJA VĀRSTA NO 
TRIM DAĻĀM
Kāts sniedzas līdz 
2,4 metriem

LĪDZ 300 GRIEZIENIEM^
Vienā uzlādes reizē griežot koksni 
ar diametru 15 cm x 15 cm 
(ar 7,5 Ah akumulatoru). VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS 

LAIKS UN ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS
Augstas veiktspējas bezsuku līdzstrāvas 

motors, kas pārspēj suku motorus.

Toro® pļaujmašīnu klāsts nemainīs to, cik bieži jums jāpļauj, taču tie mainīs pļaušanas kvalitāti. Uzlabojiet 
pļaušanas kvalitāti, pievienojot savai Toro pļaujmašīnai palīgaprīkojumu.

Sargājiet sava aprīkojuma drošumu un produktivitāti, izmantojot detaļas, kas speciāli izstrādātas jūsu Toro® 
produktiem. Tās izgatavotas no augstākās kvalitātes materiāliem un izstrādātas, lai uzlabotu jūsu Toro iekārtu 
drošību un veiktspēju, katrai daļai, ko mēs piegādājam, tiek nodrošināta viena gada garantija ar pilnu segumu.

PRECES PĀRSEGS

KOMPLEKTS ZĀLIENA STRĪPU VEIDOŠANAI

UZGLABĀŠANAS MAISS

VAIRĀK PALĪGAPRĪKOJUMA

DETAĻA# APRAKSTS

490–7462
Visām Toro stumjamajām zāles 
pļaujmašīnām ar asmens diametru 
46–55 cm

490–2012 Toro SmartStow® uzglabāšanas 
stāvoklī

DETAĻA# APRAKSTS

20601 Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām 
ar asmens diametru 52–55 cm

DETAĻA# APRAKSTS

29210
Visām Toro stumjamajām zāles 
pļaujmašīnām ar asmens diametru 
52–55 cm

DETAĻA# APRAKSTS

51668 Universāls noteku tīrīšanas komplekts

88201 2,0 mm bieza motorizkapts aukla

88202 2,4 mm bieza motorizkapts aukla

88622 Plecu siksna motorizkaptij ar auklu + 
stabuzāģim

88613 41 cm gara motorzāģa sliede

88614 41 cm gara motorzāģa ķēde

88619 25 cm gara stabuzāģa sliede

88621 25 cm gara stabuzāģa ķēde

38914 Sliedes un ķēdes eļļa (litrs)

AUTENTISKI TORO ASMEŅI
Uzturot asu savas pļaujmašīnas asmeni, jūs 
iegūsiet vislabāko pļaušanas kvalitāti, un Toro 
ir piemēroti asmeņi katram lietojumam un 
zālienam. Izmantojot asus, autentiskus Toro 
pļaujmašīnas asmeņus, jūs iegūsiet izteiksmīgu, 
kvalitatīvu pļaušanu un veicināsiet jūsu dārza 
dzīvotspēju katru reizi, kad pļausiet.

NOMAIŅAS ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISI
Nomainiet savu nolietoto vai bojāto zāles 
savākšanas maisu, lai pēc pļaušanas saglabātu 
skaistu savas Toro pļaujmašīnas izskatu.

DETAĻA # APRAKSTS KATEGORIJA

134-5212 Recycler® ar 36 cm asmens diametru

134-5199 Recycler ar 43 cm asmens diametru

110-7080 Asmens Recycler ar 48 cm asmens diametru

140-1274-03 Asmens Recycler ar 52 cm asmens diametru

131-9683-03 Asmens Recycler ar 55 cm asmens diametru

DETAĻA # APRAKSTS KATEGORIJA

117-9365 Nomaiņas zāles 
savākšanas maiss

Super Recycler ar 48 cm asmens 
diametru

130-6744 Nomaiņas zāles 
savākšanas maiss Recycler ar 52 cm asmens diametru

139-5471 Nomaiņas zāles 
savākšanas maiss

Aizmugures piedziņas pļāvējs Recycler ar 
55 cm asmens diametru, modelis 21864

LĪDZ

300
GRIEŠANAS 

REIZĒM^



24 25

500 m2

200 m2 300 m2

1000 m2

300 m2 500 m2

► Uzlabotās funkcijas► Uzlabotās funkcijas* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.  
^ Pamatojoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

RECYCLER® ar 36 cm asmens diametru, 60V – 21836 RECYCLER ar 43 cm asmens diametru, 60V – 21843 RECYCLER ar 43 cm asmens diametru, 60V – 21844 SUPER RECYCLER 60V – 21848

PAMATFUNKCIJAS
SmartStow®, 2 funkciju pārslēgs

(RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, 
 ātrās uzglabāšanas rokturis

SmartStow, 2 funkciju pārslēgs
(RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, 

 ātrās uzglabāšanas rokturis

Pašgājējs, SmartStow ar 2 funkciju pārslēgu
(RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, 

 ātrās uzglabāšanas rokturis

RunSmart™, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), regulējama 
augstuma rokturis, rokturis ātrai uzglabāšanai, pārstrāde pēc pieprasījuma, 

mazgāšanas atvere

PĻAUŠANAS PLATUMS 36 cm ► 43 cm 43 cm ► 48 cm

MOTORS 600 W bezsuku motors 60V ► 850 W bezsuku motors 60V 850 W bezsuku motors 60V ► 1.5 kW bezsuku motors 60V

TORO 60V AKUMULATORS 
UN LĀDĒTĀJS

Iekļauts akumulators L135^
(60V; 2,5 Ah; 135 Wh) Iekļauts lādētājs

► Iekļauts L216 akumulators^ (60 V; 4,0 Ah; 216 Wh)
Iekļauts lādētājs

Iekļauts akumulators L216^
(60V; 4,0 Ah; 216 Wh) Iekļauts lādētājs

► Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh)
Iekļauts lādētājs

PIEDZIŅAS SISTĒMA Nospiežot Nospiežot ► Maināms ātrums, aizmugurējo riteņu piedziņa AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa ar vilkmes 
palīgiekārtu

STARTERIS Spiedpoga Spiedpoga Spiedpoga Spiedpoga

AIZSEGA VEIDS Polimērs Polimērs Polimērs Alumīnijs

SVARS 22,8 kg ar L135 akumulatoru 26,6 kg ar L216 akumulatoru 26,6 kg ar L216 akumulatoru 37 kg ar L324 akumulatoru

ZĀLES SAVĀKŠANAS 
MAISU IETILPĪBA 40 L ► 50 L 50 L ► 60 L

GARANTIJA** 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu pilns segums; 5 gadu pilns segums aizsegam

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMSJAUNUMS

VISLABĀK PIEMĒROTS
Mēreniem sniegputeņiem.

VISLABĀK PIEMĒROTS
Spēcīgiem sniegputeņiem.

60V RECYCLER – 21852 60V RECYCLER – 21864

PAMATFUNKCIJAS
RunSmart™, SmartStow,

2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed),
integrēts mulčas noslēgs

RunSmart, SmartStow, regulējama augstuma rokturis, 
pārstrāde pēc pieprasījuma, Vortex tehnoloģija

2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed),

PĻAUŠANAS PLATUMS ► 52 cm ► 55 cm

MOTORS 1,5kW bezsuku motors 60V ► 2kW bezsuku motors 60V

TORO 60V AKUMULATORS 
UN LĀDĒTĀJS

Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh)
Iekļauts lādētājs

Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh)
Iekļauts lādētājs

PIEDZIŅAS SISTĒMA Maināms ātrums, aizmugures riteņu piedziņa AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugures piedziņa

STARTERIS Spiedpoga Spiedpoga

AIZSEGA VEIDS ► Tērauds Tērauds

SVARS 32 kg ar L324 akumulatoru 36 kg ar L324 akumulatoru

ZĀLES SAVĀKŠANAS 
MAISU IETILPĪBA ► 70 L 63 L

GARANTIJA** 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu

60V POWER CLEAR® – 31853T 60V POWER MAX® E26 – 31875

PAMATFUNKCIJAS Izliekta tekne ar rāvējslēdzēja novirzītāju, ātra sviras 
darbība (rotācija 200° leņķī)

Automātiska stūrēšana, ar sviru vadāma (200° rotācijas) 
tērauda tekne, pret aizsērēšanu aizsargājošs dizains, vienas 

rokas starpslēdzene, LED apgaismojums

PĻAUŠANAS PLATUMS 53 cm 66 cm

MOTORS 60V bezsuku līdzstrāvas motors 60V bezsuku līdzstrāvas motors

TORO 60V 
AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS

Akumulators un lādētājs tiek pārdoti atsevišķi
Iekļauti 2x L405 akumulatori (60 V; 7,5 Ah; 405 Wh) iekļauts 

ātrs lādētājs

PIEDZIŅAS SISTĒMA 12 m Līdz 13,7 m

STARTERIS Spiedpoga Spiedpoga

AIZSEGA VEIDS Izliekta tekne ar rāvējslēdža novirzītāju Tērauda tekne/viens novirzītājs

SVARS 21 kg (bez baterijas)
55 kg (ar 6,0 vai 7,5 Ah akumulatoru) 81 kg (ar 2 x 7,5 Ah akumulatoru)

ZĀLES SAVĀKŠANAS 
MAISU IETILPĪBA

3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu

GARANTIJA** 3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V LAPU PŪTĒJS – 51825T

GAISA APJOMS Līdz 17,3 m3/min.

GAISA PLŪSMAS 
ĀTRUMS^ Līdz 185 km/h

MOTORS 60V bezsuku līdzstrāvas motors

ĀTRUMA REGULATORS Mainīgs pārslēgs, turbopaātrinājums

SVARS 3,4 kg ar L135 akumulatoru

RADĪTĀ TROKŠŅA 
VĒRTĒJUMS

Izmērītā skaņas jauda: 101 dBA; Garantētā skaņas jauda: 103 dBA; 
Skaņas spiediens: 86 dBA; K-faktors: 3

ROKU VIBRĀCIJA Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 1,5 m/s², nenoteiktība K: 0,1 m/s²

KOMFORTABLA SATVERE Standarts

AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS Tiek pārdots atsevišķi

GARANTIJA* 3 gadu garantija ar pilnu segumu

60V MOTORIZKAPTS AR AUKLU – 51835T

PĻAUŠANAS PLATUMS 36 vai 41 cm

AUKLAS PADEVE Nospiediet un turpiniet darbu

ĀTRĀS PADEVES 
REDUKTORS Standarts

MOTORIZKAPTS AUKLA Iekļauta 2,4 mm aukla, 2,0 mm aukla tiek pārdota atsevišķi

MOTORS 60V bezsuku līdzstrāvas motors

ĀTRUMA REGULATORS Mainīgs pārslēgs, 2 ātruma diapazoni

SVARS 4,6 kg ar L135 akumulatoru

RADĪTĀ TROKŠŅA 
VĒRTĒJUMS

Izmērītā skaņas jauda: 90 dBA; Garantētā skaņas jauda: 93 dBA; 
Skaņas spiediens: 78 dBA; K-faktors: 3

ROKU VIBRĀCIJA Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 3,2 m/s², nenoteiktība K: 0,8 m/s²

KOMFORTABLA SATVERE Standarts

AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS Tiek pārdots atsevišķi

GARANTIJA* 3 gadu garantija ar pilnu segumu

60V STABUZĀĢIS – 51847T

SLIEDES GARUMS 10 cm

ĶĒDES IZMERS/ĶĒDES 
POSMA BIEZUMS Izmērs 6,4 mm (0,250 collas); Biezums 1,3 mm (0,050 collas)

ĶĒDES EĻĻAS IETILPĪBA 80 ml

MOTORS 840 vatu, bezsuku līdzstrāvas motors 60 V

SLIEDES PĀRSEGS Iekļauts komplektā

ĶĒDES ĀTRUMS 10 m/s

ĀTRUMA REGULATORS Mainīgs pārslēgs

SVARS 4,1 kg Bare Tool

KOMFORTABLA SATVERE Standarts

AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS Tiek pārdots atsevišķi

GARANTIJA* 3 gadu garantija ar pilnu segumu

26 27

60V MOTORZĀĢIS – 51845T

SLIEDES GARUMS 41 cm

ĶĒDES IZMERS/ĶĒDES 
POSMA BIEZUMS

Izmērs .375
Biezums 1,1 mm (0,043 collas)

ĶĒDES EĻĻAS IETILPĪBA 270 ml

ĶĒDES SPRIEGOŠANA Ar instrumentiem

MOTORS 60V bezsuku līdzstrāvas motors

SLIEDES PĀRSEGS Iekļauts komplektā

ĶĒDES ĀTRUMS 11 m/s (36 ft/s)

ĀTRUMA REGULATORS Mainīgs pārslēgs

SVARS 5,8 kg ar L135 akumulatoru

RADĪTĀ TROKŠŅA 
VĒRTĒJUMS

Izmērītā skaņas jauda: 101.1 dBA; Garantētā skaņas jauda: 105 dBA
Skaņas spiediens 91 dBA; Nenoteiktība: 3

ROKU VIBRĀCIJA kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 5,7 m/s²,
Nenoteiktība K: 3 m/s²

KOMFORTABLA SATVERE Standarts

AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS Tiek pārdots atsevišķi

GARANTIJA* 3 gadu garantija ar pilnu segumu

60V DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA – 51855T

SLIEDES GARUMS 61 cm

GRIEZUMA GARUMS 1,9 cm

ASMENS MATERIĀLS Rūdīts tērauds

ROTĒJOŠS ROKTURIS Standarts

MOTORS 60V līdzstrāva

DARBĪBAS LAIKS Līdz 75 min ar L135 akumulatoru

SLIEDES PĀRSEGS Iekļauts komplektā

GĀJIENI/MIN. 3,200

ĀTRUMA REGULATORS Mainīgs pārslēgs

SVARS 4,2 kg ar L135 akumulatoru

RADĪTĀ TROKŠŅA 
VĒRTĒJUMS

Izmērītā skaņas jauda: 91.5 dBA; Garantētā skaņas jauda: 96 dBA;
Skaņas spiediens 80 dBA; Nenoteiktība: 3

ROKU VIBRĀCIJA Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 1,65 m/s²,
Nenoteiktība K: 1,5 m/s²

KOMFORTABLA SATVERE Standarts

AKUMULATORS UN 
LĀDĒTĀJS Tiek pārdots atsevišķi

GARANTIJA* 3 gadu garantija ar pilnu segumu

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

► Uzlabotās funkcijas► Uzlabotās funkcijas* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.  
^ Pamatojoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes. 
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.
** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



Katrs produkts, kam ir Toro® zīmols, ir nodrošināts ar vairāk nekā 100 gadu 
vēsturi, inovācijām un mūžīgu uzticamību. Mēs nekad nepārtraucam 

investēt pētniecībā un attīstībā, lai sniegtu saviem klientiem jaunākās 
funkcijas. Tāpēc Toro ir viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem 
zīmoliem biznesā. Mēs atbalstam savus produktus. Globāls, zinošu 

izplatītāju tīkls, kas sniedz atbalstu ar rezerves daļām un pakalpojumiem 
saistītos jautājumos. 

Zīmols, kam uzticas profesionāļi.

toro.com Worldwide Headquarters 
The Toro Company 
8111 Lyndale Ave. So. 
Bloomington, MN 55420 U.S.A. 
Tālrunis: (1) 952 888 8801
Fakss: (1) 952 887 8258

© 2022 Toro uzņēmums. 
Visas tiesības aizsargātas.

22-502-MASTER

Šajā bukletā attēlotās preces ir paredzētas tikai demonstrācijas nolūkiem. Faktiski pārdošanai piedāvātie produkti 
var atšķirties pēc lietojuma, dizaina, nepieciešamajiem piederumiem un drošības funkcijām. Mēs paturam tiesības 
uzlabot savus produktus un veikt izmaiņas specifikācijās, dizainā un standarta aprīkojumā bez brīdinājuma un 
neuzņemoties saistības. Lai uzzinātu vairāk par visām mūsu garantijām, sazinieties ar savu izplatītāju.

facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope


