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TUINCENTRUM bvba

BOONS-STEEGMANS

Sparrenweg 210 - 3980 Tessenderlo - Tel. 013/66 19 82 
www.boons-steegmans.be

Normale openingsuren: dinsdag-vrijdag van 9-12 en van 13-18.30 u - zaterdag van 9-12 en van 13 tot 18 u - zondag en maandag gesloten
Prijzen geldig vanaf zaterdag 11 april zolang de voorraad strekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Prijzen inclusief BTW.

Open van 9.00u tot 18.30u

SINDS



MODEL ST1510E
LICHTE, HANDIGE TRIMMER  
VOOR PARTICULIER GEBRUIK
SNIJCAPACITEIT Maaikop 38 cm
TOTALE LENGTE 173 cm
GEBRUIKSDUUR* 2,5 Ah tot 30 minuten - 

5,0 Ah tot 60 minuten - 
7,5 Ah tot 90 minuten

SNELHEIDSREGELING Variabele Snelheid
SOFT START ja
DRAADDIAMETER 2,4 mm
DRAADDOORVOER Powerload™ maaikop
TWEEDE HANDGREEP Lushendel, snel 

verstelbaar
HARNAS Enkelvoudige 

schouderriem
GEWICHT ZONDER 
ACCU

3,2 kg

EXCL. ACCU EN LADER

€249
ACTIEPRIJS

MODEL LM1903E-SP
accu-grasmaaier
snijbreedte: 47 cm
Centrale hoogteregeling
Chassis in polypropyleen
Opvangzak: 55 liter
COMBI-MAAIER: maaien, oprapen, 
achteruitworp, optie mulching
Variabele rijsnelheidsregeling
U kunt comfortabel traploos de door 
uw gewenste rijsnelheid kiezen.
40 minuten laadtijd van de 5.0 Ah 
batterij met de EGO snellader.
Tot 35 - minuten maaitijd met een  
5.0 Ah batterij. 
LED koplampen
Comfortabel starten met drukknop 
Niet meer aan een koord trekken 
gemakkelijk starten door een druk op 
de knop

MODEL LM2122E-SP
accu-grasmaaier
snijbreedte: 52 cm
Centrale hoogteregeling
Chassis in polypropyleen
Opvangzak: 70 liter
COMBI-MAAIER: maaien, oprapen, 
achteruitworp, mulching
Variabele rijsnelheidsregeling
U kunt comfortabel traploos de door 
uw gewenste rijsnelheid kiezen
60 minuten laadtijd van de 7.5 Ah 
batterij met de EGO snellader
Tot 50 - minuten maaitijd met een  
7.5 Ah batterij
LED koplampen
Comfortabel starten met drukknop 
Niet meer aan een koord trekken 
gemakkelijk starten door een druk op 
de knop

ACCU GRASMAAIER TESTRIJDEN  
„Proberen is beter 

dan studeren!“   
Als EGO-servicedealer kunnen wij  

een  vrijblijvende 
demonstratie verzorgen

€499
ACTIEPRIJS

€549
ACTIEPRIJS

MODEL LM1701E
accu-grasmaaier
snijbreedte: 42 cm
Centrale hoogteregeling
Chassis in polypropyleen
Opvangzak: 55 liter
COMBI-MAAIER: maaien, oprapen, 
achteruitworp, optie mulching
50 minuten laadtijd van de 2.5 Ah 
batterij met de EGO standaard lader
Tot 20 - minuten maaitijd met een  
2.5 Ah batterij
LED koplampen
Comfortabel starten met drukknop 
Niet meer aan een koord trekken 
gemakkelijk starten door een druk op 
de knop

MODEL LM1701E-SP
accu-grasmaaier
snijbreedte: 42 cm
Centrale hoogteregeling
Chassis in polypropyleen
Opvangzak: 55 liter
COMBI-MAAIER: maaien, oprapen, 
achteruitworp, optie mulching
Variabele rijsnelheidsregeling
50 minuten laadtijd van de 2.5 Ah 
batterij met de EGO standaard lader
Tot 15 - minuten maaitijd met een  
2.5 Ah batterij
LED koplampen
Comfortabel starten met drukknop 
Niet meer aan een koord trekken 
gemakkelijk starten door een druk op 
de knop

€699
ACTIEPRIJS

€999
ACTIEPRIJS

INCL. ACCU EN LADERINCL. ACCU EN LADER

INCL. ACCU EN LADERINCL. ACCU EN LADER

€279
ACTIEPRIJS

€249
ACTIEPRIJS

€149
ACTIEPRIJS

MODEL ST1300E
LICHTE, HANDIGE TRIMMER  
VOOR PARTICULIER GEBRUIK
SNIJCAPACITEIT Maaikop 33 cm
TOTALE LENGTE 173 cm
GEBRUIKSDUUR* 2,5 Ah tot 70 minuten 

- 5,0 Ah tot 140 
minuten - 7,5 Ah tot 
210 minuten

SNELHEIDSREGELING 2 snelheden  
(5.200-6.500/min.)

SOFT START ja
DRAADDIAMETER 2 mm
DRAADDOORVOER Tap ‘n GO systeem
TWEEDE HANDGREEP Lushendel, snel 

verstelbaar
GEWICHT ZONDER 
ACCU

2,7 kg

EXCL. ACCU EN LADER
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MODEL HT5100E
MESLENGTE 51 cm
SNIJCAPACITEIT 33 mm
MESOPENING 33 mm
TANDAFSTAND 20 mm
SNELHEIDSREGELING 2 snelheden
BLADTYPE Dubbelzijdig 

geslepen messen
SNIJACTIE Dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING ja
GEBRUIKSDUUR* 2,5 Ah tot 40 minuten - 5,0 Ah 
tot 86 minuten - 7,5 Ah tot 129 minuten
GEWICHT 3,6 kg

MODEL HT6500E
MESLENGTE 65 cm
SNIJCAPACITEIT 33 mm
MESOPENING 33 mm
TANDAFSTAND 20 mm
SNELHEIDSREGELING 2 snelheden
BLADTYPE Dubbelzijdig 

geslepen messen
SNIJACTIE Dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING ja
GEBRUIKSDUUR* 2,5 Ah tot 30 minuten - 5,0 Ah 
tot 75 minuten - 7,5 Ah tot 113 minuten
GEWICHT 3,8 kg

EXCL. ACCU EN LADER EXCL. ACCU EN LADER
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€99
ACTIEPRIJS

€2499
ACTIEPRIJS

7 - SNOEIZAAG OP STEEL:  
Door vanaf de grond te werken wordt  
bijvoorbeeld het snoeien van fruitbomen nog  
veiliger en gemakkelijker.

7

€149
ACTIEPRIJS

EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM ACCU

MULTITOOL BASISMACHINE + 7 KOPPELSTUKKEN

4

4 - GRASKANT SNIJDER: 
Makkelijk te hanteren en 
efficiënte kantensnijder met  
instelbare snijdiepte  
en een steunwiel met  
lagers. Ideaal voor  
het afsnijden van  
gazonranden,  
langs paden  
of langs  
bloemperken. 

€129
ACTIEPRIJS

6

6 - VERLENGSTUK  
(CARBON): 
Verlengstuk  
van 78 cm. 

€99
ACTIEPRIJS

3  - BOSMAAIER: 
Sterk genoeg om 
alles aan te pakken.
Het metalen 
3-tandsmes maakt 
korte metten met  
elk overwoekerd 
terrein.

3

1 €249
ACTIEPRIJS

1 - PH1400E
MULTITOOL BASISMACHINE: De EGO multitool is een 
veelzijdige machine voor alle tuinklussen. Hij bestaat 
uit een basismachine en verschillende 
gereedschappen die gekoppeld kunnen worden. 
De gereedschappen kunnen eenvoudig 
gekoppeld worden en met de variabele 
snelheidsregeling bent u 
verzekerd van de juiste 
hoeveelheid energie. 
De lus handel is 
verstelbaar voor extra 
comfort.

2 - TRIMMERKOP: Ideaal  
voor het snoeien  
langs muren,  
omheiningen,  
heggen en  
trottoirranden. 

5 €219
ACTIEPRIJS

5 - HAAGSCHAAR: Dubbelzijdige 
heggeschaar (50cm). Een laag gewicht  
en de knipbalk is verstelbaar in de  
gewenste hoek om zij- en  
bovenkanten met een grote 
precisie te knippen. 
Ook voor het knippen 
van bodembedekkers.

8

€199
ACTIEPRIJS

8 - CULTIVATOR:
De roterende bladen van  
de grondfrees verwijdert
onkruid en belucht de grond.

MODEL 
BA1400
2.5 Ah ACCU

MODEL 
BA2800
5 Ah ACCU

MODEL 
BA4200
7.5 Ah ACCU

MODEL CH5500E
Als de accu leeg is, dan biedt EGO Power+ ook nog eens 
de snelste lader die op de markt verkrijgbaar is.
Het intelligente accu management systeem bewaakt 
voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke 
cel afzonderlijk voor de meest efficiënte en snelle lading. 
Dankzij de ventilatorkoeling kan de accu eerder beginnen 
met opladen en is deze sneller klaar. 
Daarom kost het opladen van de accu vaak minder tijd 
dan de totale gebruiksduur die een volle lading u biedt. 
Met de snellader duurt het opladen van de 2,0Ah-accu 
bijvoorbeeld slechts 30 minuten. 
Wanneer u dus over twee accu’s beschikt, heeft u 
voldoende energie en kunt u de hele dag doorwerken.

Bij aankoop van producten  
met de nummers: 1/2/3/4/5/7/9/10

Normaal: 1.247,99 - NU SPECIALE PRIJS:

POWER   LADER

€125
ACTIEPRIJS

€249
ACTIEPRIJS

€379
ACTIEPRIJS

10

€99
ACTIEPRIJS

9

€999
ACTIEPRIJS

Zolang de voorraad strekt!
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TOPPER

MINDER LANG MAAIEN IS...

TORO RECYCLER® 
MAAIER VAN 41 CM

MODEL 21141
- Elektrische grasmaaier
- Motor: 1500 watt
- Snijbreedte: 41 cm
- Centrale hoogteregeling
- Chassis in gietaluminium met polymeer
- Opvangzak: 55 liter, 
- COMBI-MAAIER: maaien, oprapen, recycling,  
 achteruitworp! * zie pag 06
- WAARBORG: 2 JAAR

TORO RECYCLER® 
MAAIER VAN 55 CM

MODEL 20955/21762
- Benzine motor Briggs & Stratton 
 EXI OHV 163cm3

- Snijbreedte: 55 cm
- 4 punts hoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Stevig plaatstalen chassis
- COMBI-MAAIER: opvang, mulching, zijuitworp 
  * zie pag 06
- Opvangzak 74 liter
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem * zie pag 06
-  Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG 2 JAAR

TORO RECYCLER® 
MAAIER VAN 55 CM
MODEL 21863
- ACCU GRASMAAIER
- Snijbreedte: 55 cm
- Tot 45 - minuten maaitijd 
 met een 6.0 Ah batterij
- 4 punts hoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Stevig plaatstalen chassis
- COMBI-MAAIER: opvang, mulching, zijuitworp 
 * zie pag 06
- Opvangzak 74 liter
- Grote achterwielen
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem * zie pag 06
- Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG 2 JAAR

TORO DRAADTRIMMER MET ACCU
MODEL 51835T
- Maaibreedte: 36 - 41cm
- Batterij: 60 V 2,5 Ah; 135 Wh
- Looptijd: 30 tot 50 minuten
- Draaddiameter: 2,4 mm
- Snelheidsregeling: Trekker met variabel toerental, 
 2 toerentalbereiken
- Gewicht met accu: 4,58 kg
- Trimmerdraad: 2,4 mm. 
- WAARBORG 2 JAAR

TORO TIMEMASTER RECYCLER®
MODEL 20976/21810
- Benzine motor 
 Briggs & Stratton OHV 223cm3 
-  Snijbreedte: 76 cm - 2 maaimessen
- 2 punts hoogteregeling
- Maaidektype: stalen maaidek 
 met gegoten aluminium frame
- COMBI-MAAIER: opvang, mulching,  
 achterlossende grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 88 liter
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem * zie pag 06
-  Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG 3 JAAR* 
MODEL 20978/21811 idem aan 20976 
maar met start elektrisch/handstart

*Raadpleeg www.toro.com of de gebruikershandleiding voor meer informatie over garantie en voorwaarden. 
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TimeMaster™
 76cm

Modellen 20975 - 20977

Meer gras maaien in minder tijd!
Maai tot 40% sneller! 
Toro’s nieuwe TimeMaster™ doet meer werk in veel minder tijd. Daarom is hij de ideale 
keuze voor particulieren met een grote tuin of grasmat. Het gestroomlijnde, lichte 
design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond bomen 
en struiken rijdt. Het Dual-Force™-maaisysteem met dubbel maaimes maakt samen met 
Toro Atomic-messen korte metten met grote grasterreinen. De TimeMaster maakt grote 
indruk met een kleine voetafdruk. Doordat deze messen het gras superfi jn versnipperen, 
wordt grasvangen en recyclen een fl uitje van een cent. Een superieure maaikwaliteit en 
een gezond, rijk gazon.

Dual-ForceTM-maaisysteem
Hakt het maaisel meermaals tot 
fi jne stukjes en drijft ze opnieuw 
de grasmat in, waar ze snel 
verteren en de grond voorzien van 
voedingsstoffen en vocht.

Bewonder de TimeMaster in actie

AutoMatic® Drive-systeem
Dit systeem past de snelheid van 
de maaier automatisch aan uw 
looptempo aan. Op moeilijker of 
oneffen terrein helpt de handgreep 
voor tractiehulp bij de regeling van 
uw snelheid.

Mesremkoppeling (BBC)
Hiermee stoppen beide maaimessen, 
maar kan de motor blijven draaien 
terwijl de grasvanger wordt 
leeggestort of u over terrein zonder 
gras rijdt.

Hendel voor opslagstand
De duwboom is verstelbaar. Dit maakt 
het niet alleen mogelijk de maaier 
eenvoudig en compact te stallen, maar 
garandeert ook dat om het even welke 
gebruiker comfortabel kan werken.
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TORO  
RECYCLER® 
MAAIER  
VAN 46 CM
MODEL 20943/20945
- Benzine motor Briggs 
 & Stratton 140cm3 
- Snijbreedte: 46 cm
- Centrale hoogteregeling
- Stevig plaatstalen chassis
- COMBI-MAAIER: 
 opvang, mulching,
 achterlossende 
 grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 55 liter
- Grote achterwielen
- Zelfrijdend: 
 aandrijfsysteem 
 vaste snelheid
- WAARBORG 2 JAAR

€329
ACTIEPRIJS

€429
ACTIEPRIJS

TORO  
RECYCLER® 
MAAIER  
VAN 46 CM
MODEL 20942/20944
- benzine motor Toro 
 OHV 159cm3 
- Snijbreedte: 46 cm
- Centrale hoogteregeling
- Stevig plaatstalen chassis
- COMBI-MAAIER: 
 opvang, mulching,
 achterlossende 
 grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 55 liter
- Zelfrijdend: 
 aandrijfsysteem 
 vaste snelheid
-  WAARBORG 2 JAAR

€489
ACTIEPRIJS

€647
ACTIEPRIJS €1466

ACTIEPRIJS

€1570
ACTIEPRIJS

€899
ACTIEPRIJS

INCL. ACCU EN LADER

NIEUW

INCL. ACCU EN LADER

€329
ACTIEPRIJS
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TORO SUPER 
RECYCLER® 
MAAIER VAN 48 CM

MODEL 21681
- Benzine motor Toro OHV 159cm3

- Snijbreedte: 48 cm
- Centrale hoogteregeling

- Gelagerde wielen
- Stevig aluminium recycler chassis

- COMBI-MAAIER: opvang, recycling,  
 achterlossende grasuitworp * zie pag 06

- Opvangzak 60 liter
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem  

* zie pag 06
- Wasaansluiting * zie pag 06

- WAARBORG: 5 JAAR 
WAARBORG*

MEER TIJD OM TE GENIETEN

Onze Reclycler-maaiers zijn ontwikkeld 
om tuinafval te verminderen door de 
Recycler-technologie.

De Super Recycler-maaiers van 
Toro zijn de beste Recycler-maaiers 
voor particulier gebruik

*De ultra-attractieve garanties van Toro. Dit steeds voor prive 
gebruik en mits U gebruik maakt van het garantieblad.

*De ultra-attractieve garanties van Toro. Dit steeds voor prive 
gebruik en mits U gebruik maakt van het garantieblad.

TORO SUPER 
RECYCLER® 
MAAIER VAN 
53 CM

MODEL 20792/21690

- Benzine motor Briggs & Stratton 
 EXI OHV 163cm3

- Snijbreedte 53 cm
- 4 punts hoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Stevig aluminium recycler chassis
- COMBIMAAIER: opvang, recycling, zijlossende 
   grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 65 liter
- Zelfrijdend: Automatic aandrijfsysteem * zie pag 06
- Smartwheel
- Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG: 5 JAAR WAARBORG* 

TORO SUPER 
RECYCLER® 
MAAIER VAN  
48 CM

MODEL 20838/21682

- Benzine motor Toro OHV 159cm3

- Start elektrisch/handstart
- Snijbreedte: 48 cm
- Centrale hoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Stevig aluminium recycler chassis
- COMBI-MAAIER: opvang, recycling,  
 achterlossende grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 60 liter
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem * zie pag 06
- Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG: 5 JAAR WAARBORG*Opslagstand 

duwstang
Als u klaar bent met 

maaien, kunt u de  
handgreep met de 

grasvanger in de  
compacte verticale  

opslagstand zetten.

Opslagstand duwstang
Als u klaar bent met maaien, kunt u de handgreep met de 
grasvanger in de compacte verticale opslagstand zetten.

TORO SUPER 
RECYCLER® 
MAAIER VAN  
53CM

MODEL 20797/21691

- Benzine motor Briggs & Stratton
 EXI OHV 163cm3

- Start elektrisch/handstart
- Snijbreedte 53 cm
- 4 punts hoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Stevig aluminium recycler chassis
- COMBIMAAIER: opvang, recycling,  
 zijlossende grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 65 liter
- Zelfrijdend: Automatic aandrijfsysteem * zie pag 06
- Smartwheel
- Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG: 5 JAAR 
 WAARBORG* 

MINDER LANG MAAIEN IS...

TORO TIMEMASTER RECYCLER®
MODEL 20976/21810
- Benzine motor 
 Briggs & Stratton OHV 223cm3 
-  Snijbreedte: 76 cm - 2 maaimessen
- 2 punts hoogteregeling
- Maaidektype: stalen maaidek 
 met gegoten aluminium frame
- COMBI-MAAIER: opvang, mulching,  
 achterlossende grasuitworp * zie pag 06
- Opvangzak 88 liter
- Zelfrijdend: AutoMatic aandrijfsysteem * zie pag 06
-  Wasaansluiting * zie pag 06
- WAARBORG 3 JAAR* 
MODEL 20978/21811 idem aan 20976 
maar met start elektrisch/handstart

€836
ACTIEPRIJS

€969
ACTIEPRIJS

€1025
ACTIEPRIJS

€809
ACTIEPRIJS€1115

ACTIEPRIJS

TOPPER
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KRACHTPATSER VOOR HET ZWARE WERK

TORO 22291 
- Professionele benzine motor
 Kawasaki OHV 6,5pk
- Snijbreedte 53 cm
- 4 puntshoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Extra verstevigd aluminium recycler chassis
- COMBIMAAIER: opvang, recycling, * zie pag 06
- Opvangzak 77 liter
- Zelfrijdend
- WAARBORG: 5 JAAR WAARBORG*

Onze Reclycler-maaiers zijn ontwikkeld 
om tuinafval te verminderen door de 
Recycler-technologie.

TORO 22280 
- Professionele benzine motor
 Kawasaki OHV 6.5pk met olie filter
- Snijbreedte 53 cm
- 4 puntshoogteregeling
- Gelagerde wielen
- Extra verstevigd aluminium recycler chassis
- COMBIMAAIER: opvang, recycling, * zie pag 06
- Opvangzak 77 liter
- Zelfrijdend
- Mesremkoppeling (BBC) * zie pag 06
- WAARBORG: 5 JAAR WAARBORG*

Onze Reclycler-maaiers zijn ontwikkeld 
om tuinafval te verminderen door de 
Recycler-technologie.

SUPERIEUR GRASVANGERSYSTEEM
Dankzij het plaatstaal of aluminium maaidek en de grote achter-
uitworp-openingen wordt er meer gras in de grasvanger gedrukt, 
zodat u de grasvanger minder vaak hoeft te legen. Door de speciale 
grasvangzak is grasvangen eenvoudiger dan ooit, u kunt met één 
hand de zak eraf tillen. Op alle modellen.
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Modellen 29639 - 20996 - 20999

3-in-1 maaisysteem 
Hierdoor kunt u de maaier als 
Recycler® met zijuitworp of met 
grasvanger gebruiken.

Recycler®-maaiers 50cm en 53cm

Thuis in elke tuin 
Onze Recycler-maaiers zijn ontwikkeld om tuinafval te verminderen door de Recycler-
technologie. Recyclen helpt bij het onderhouden van een gezond en groen gazon 
doordat het maaisel wordt versnipperd en weer in de grasmat verdwijnt. Hier laten 
de snippers voedingsstoffen achter in de grond, waardoor uw gazon er het hele 
maaiseizoen prachtig uitziet.

AutoMatic Drive System 
De maaisnelheid wordt aangepast 
aan uw looptempo. Als u sneller 
gaat lopen, gaat de machine 
sneller maaien en als u langzamer 
gaat, doet de maaier dat ook.

3-in-1 maaisysteem 
U kunt de maaier niet alleen 
met grasvanger, maar ook als 
Recycler® met zij- of achteruitworp 
gebruiken.

Eenvoudig verstelbare duwstang 
De eenvoudige verstelbare duwstang
kan aangepast worden aan de 
voorkeur van de gebruiker.

*Raadpleeg www.toro.com of de gebruikershandleiding voor meer informatie over garantie en voorwaarden. 
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EENVOUDIG VERSTELBARE DUWSTANG
De eenvoudige verstelbare duwstang kan aangepast worden aan 
de voorkeur van de gebruiker.
Op alle modellen

22293

EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK
Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een 
heel eind verder, waardoor u minder tij d kwij t 
bent aan bij tanken. (alleen 22293)

RECYCLER®-TECHNOLOGIE
Met een uitworpkamer vooraan en meslift 
die het maaisel doen zweven en het opnieuw 
versnipperen tot het een fij ne mulch is, voor een 
gezonde, welige tuin.

HEAVY-DUTY 53 CM PROLINE®

Op zoek naar optimale prestaties 

en productiviteit? Kies dan voor het 

nieuwe Proline-maaiermodel 22293, 

met zij n onderhoudsvrij e transmissie 

met 3 snelheden, robuust buisvormig 

motorscherm, stalen bodemplaten aan het 

maaidek, antiscalpeercup en nog zoveel 

meer.

MODEL 22291 22293
MAAIBREEDTE 53 cm 53 cm

MOTOR Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, 
FJ180V Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V

STARTINRICHTING Handstart Handstart

AANDRIJ FSYSTEEM Vaste snelheid, achterwielaandrij ving › 3 versnellingen, achterwielaandrij ving

MAAIDEKTYPE Recycler/grasvanger, aluminium Recycler/grasvanger, aluminium

MAAIHOOGTE 25-114 mm, 4-punts 25-114 mm, 4-punts

SNELHEID 0-6,0 km/uur vooruit 0-6,0 km/uur vooruit

BRANDSTOF/CAPACITEIT Benzine / 1,8 liter › Benzine / 3,8 liter

GEWICHT 50 kg 56 kg

ACCESSOIRES

ACHTERUITWORPSET
130-9374

MOTORBESCHERMING
130-9700 

(standaard op 22293)

BESCHERMHOES
490-7462

Meer informatie op 
ToroPROLINE.com

› = verbeterde eigenschap
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MESREMKOPPELING (BBC)
Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl 
de grasvanger wordt geleegd of tijdens het
rijden over terrein zonder gras.
Model 20976 - 20978 - 22280

AUTOMATIC AANDRIJFSYSTEEM
Een aandrijfsysteem, waarmee de maaisnelheid wordt aangepast 
aan uw looptempo; als u uw looptempo verhoogt, zal de maaier 
sneller gaan rijden. Als u langzamer gaat lopen, zal de snelheid van 
de maaier verminderen.
Modellen 21863 - 20955 - 20976 - 20978 - 21681 - 20838 - 
20792 - 20797

RECYCLEN OP VERZOEK - COMBIMAAIER
Door het plaatsen van een recycler stop of met een 
eenvoudige beweging van een hendel kunt u de  
machine gebruiken met grasvanger of als recycler.  
De geperfectioneerde Mulchtechniek.
Modellen 21141 - 21863- 20942 - 20943 - 20955 -  
20976 - 20978 - 21681 - 20838 - 20792 - 20797 - 
22291 - 22280

GEPATENTEERD TORO® RECYCLER® MAAISYSTEEM
Dit maaisysteem versnijdt het maaisel tot fijne snippers die 
geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achter-
laten en vocht in brengen in de grond
Op alle modellen

WASAANSLUITING
Koppel de tuinslang aan de handige wasaansluiting en reinig 
makkelijk de binnenkant van het maaidek na het maaien. 
Eenvoudig, makkelijk en handig.
Modellen  21681 - 20838 - 20955 - 20792 - 20797 - 20976
20978 - 21863 

€1349
ACTIEPRIJS

€1650
ACTIEPRIJS
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ONDERHOUD UW GRAS
ALS EEN PRO

„Proberen is beter  
dan studeren!“ 

Als Toro-servicedealer kunnen
wij een  vrijblijvende

demonstratie verzorgen.

TEST-
RIJDEN

VOLLEDIGE VRIJHEID MET DE TIMECUTTER

Onze Reclycler-maaiers zijn ontwikkeld om tuinafval te verminderen door de Recycler-technologie.

ZS 4200T
- Vermogen 708cm3 - 24.5HP
- Motor: 2 cilinder TORO OHV met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat
- Besturing: twee stuurhendels 
 met hydraulische dempers 
- Verstelbare stuurhendels
- Zijlossende grasuitworp of recycler
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning 460mm  
 met armsteunen
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek
- Mes inschakeling: electromagnetisch
- Maaibreedte: 107 cm 2 maaimessen
- Voorophanging dubbele vork
- Banden: 28 cm x 10 cm vooraan
 46 cm x 19 cm - 20 cm achteraan
- Wasaansluiting
- Trekhaak
- Optie: dubbele grasvanger = € 609
- WAARBORG 3 JAAR*

ZS3200
- Vermogen: 452cm3

- Motor: 1 cilinder TORO OHV met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat
- Besturing: twee stuurhendels  
 met hydraulische  dempers
- Verstelbare stuurhendels
- Zijlossende grasuitworp of recycler
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning 380mm
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek
- Mes inschakeling: elektromagnetisch
- Maaibreedte: 81 cm 1 maaimes 
- Voorophanging dubbele vork
- Banden: 28 cm x 10 cm vooraan
 46 cm x 15 cm - 20 cm achteraan
- Wasaansluiting
- Trekhaak
- Optie: dubbele grasvanger = € 609
- WAARBORG: 3 JAAR*

ZS4200S
- Vermogen: 452cm3

- Motor: 1 cilinder TORO OHV met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat
- Besturing: twee stuurhendels 
 met hydraulische dempers
- Verstelbare stuurhendels
- Zijlossende grasuitworp of recycler
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning 380mm
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek
- Mes inschakeling: elektromagnetisch
- Maaibreedte: 107 cm 2 maaimessen
- Voorophanging dubbele vork
- Banden: 28 cm x 10 cm vooraan
 46 cm x 19 cm - 20 cm achteraan
-  Wasaansluiting
- Trekhaak
- Optie: dubbele grasvanger = € 609
- WAARBORG: 3 JAAR*
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Modellen 74388 - 74389 - 74386 - 74387 

TimeCutter® ZS-serie 82cm / 107cm / 127cm

U komt werkelijk overal met de TimeCutter® ZS 
zero-turn maaier
De TimeCutter ZS-serie zero-turn maaier is betrouwbaar, degelijk en 
gebruiksvriendelijk. Bovendien is het een plezier om ermee te rijden: dat betekent 
minder zwoegen en meer van uw tuin genieten. De Toro TimeCutter is zo wendbaar 
dat hij uw maaitijd kan halveren. De stuurhendels zijn verrassend eenvoudig te 
gebruiken: in een mum van tijd snort u met gemak rond de obstakels in uw tuin.

Nuldraaicirkeltechnologie 
Dankzij de nuldraaicirkeltechnologie 
kunt u dicht bij bomen, bloemperken 
of andere obstakels in de tuin maaien. 

Tractor 

Nuldraaicirkel

TIJD BESPAREN? Kijk hier

Model 74388
ZS 3200S

74389
ZS 4200S

74386
ZS 4200T

74387
ZS 5000

Specificaties

Gazonoppervlakte (m2) tot 5000 tot 5000 tot 7000 tot 10.000+ 

Maaibreedte (cm) 82 107 107 127

Motor Toro OHV 452 cc Pola 603 cc - 
enkelvoudig

Kawasaki V-Twin
603 cc FR600V

Kawasaki V-Twin 
726 cc FR691V

Maaidektype 1 messen, recycler, 
zijuitworp

2 messen, recycler, 
zijuitworp

2 messen, recycler, 
zijuitworp

3 messen, recycler, 
zijuitworp

Transmissie Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch

Maaihoogte (mm) 38-114
1-puntsafstelling

38-114
1-puntsafstelling

38-114
1-puntsafstelling

38-114
1-puntsafstelling

Inhoud van de grasvanger — — — —

Inhoud brandstoftank (liter) 11,3 11,3 11,3 11,3

Gewicht (kg) 238 254 254 290

Stoelhoogte (cm) 38 46 46 46

*Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Belangrijkste 
eigenschappen

Recycler maaisysteem l l l l

Zijuitworp l l l l

Excentrisch maaidek — l l l

Antiscalpeerrollen — l l l

Gras-/bladopvang t t t t

Smart Speed l l l l

Maaihoogte-instelling met 
voetbediening

— — t l

Wasaansluiting l l l l

Twee koplampen — — — —

Stoel - afstelbare vering — — — —

Urenteller t t t l

Antischok mat t t t l

Motorbescherming l l l l

Bekerhouder/opslag l l l l

Trekhaak l l l l

Set - lichten — — — —

Set voor dubbele grasvanger t t t t

Prijs € 3 149 € 3 749 € 4 399 € 4 699

Leuke, gebruiksvriendelijke 
hendels 
Twee gemakkelijk te bedienen 
hendels vervangen alle 
bedieningsorganen van een tractor.

Smart Speed™
Maai uitgestrekte, open ruimtes 
met hoge snelheid en rij traag om 
nauwkeurig te manoeuvreren.

Toro Recycler-systeem 
Het gepatenteerde Recycler®-
maaisysteem versnijdt het maaisel tot 
fi jne snippers, die snel verteren in de 
grasmat en dienen als voedingsstof.

*Raadpleeg www.toro.com of de gebruikershandleiding voor meer informatie over garantie en voorwaarden. 
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NIEUWE SMART SPEED® - KIES UIT 3 VERSNELLINGEN
Werk met de juiste snelheid voor optimale prestaties door 
de rijsnelheid aan te passen zonder die van de messen 
of motor te wijzigen. Maaien en transporteren met hoge 
snelheid, grasvangen en recyclen met middelhoge snelheid, en 
voorzichtig sturen met lage snelheid.

U KOMT WERKELIJK OVERAL MET DE 
TIMECUTTER ZS ZERO-TURN MAAIER
De nieuwe TimeCutter ZS-serie zero-turn maaiers is betrouwbaar, degelijk en 

gebruiksvriendelijk. Bovendien is het een plezier om ermee te rijden: dat betekent 

minder zwoegen en meer van uw tuin genieten. De Toro TimeCutter is zo snel 

en wendbaar dat hij in veel gevallen de benodigde maaitijd zal halveren. De 

stuurhendels zijn verrassend eenvoudig te gebruiken: in een mum van tijd snort u 

met gemak rond de obstakels in uw tuin.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
HENDELS 
Twee gemakkelijk te bedienen 
hendels vervangen alle 
bedieningsorganen van een tractor.

TORO RECYCLER-SYSTEEM 
Het gepatenteerde Recycler®-
maaisysteem versnijdt het maaisel 
tot fi jne snippers, die snel verteren 
in de grasmat en dienen als 
voedingsstof.

T I M E C U T T E R  Z S - S E R I E

3
JAARJAAR

3
GARANTIE
BEPERKT

MODEL 74650 74655 74656 74660

ZS 3200S ZS 4200S ZS 4200T ZS 5000

Gazonoppervlakte tot 5000 m2 tot 7000 m2 tot 7000 m2 tot 10.000 m2

Maaibreedte 81 cm 107 cm 107 cm 127 cm

Motor Toro® 452 cc 
Eéncilinder

Toro® 452 cc 
Eéncilinder

Kawasaki®  V-Twin
603 cc-FR600-V

Kawasaki V-Twin
726 cc FR691-V

Maaidektype 1 mes
Recycler, zijuitworp

2 messen
Recycler, zijuitworp

2 messen
Recycler, zijuitworp

3 messen
Recycler, zijuitworp

Transmissiesysteem Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch Dubbel hydrostatisch

Maaihoogte 38–114 mm
1-punts

38–114 mm
1-punts

38–114 mm
1-punts

38–114 mm
1-punts

Gewicht 238 kg 254 kg 254 kg 290 kg

Prijs € 3 199 € 3 749 € 4 499 € 4 799

     =  Verbeterde eigenschap

NIEUW

jasmin.koebele@gmx.de
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*De ultra-attractieve garanties van Toro. 
Dit steeds voor prive gebruik en mits U 
gebruik maakt van het garantieblad.

Nuldraaicirkeltechnologie 
Dankzij de nuldraaicirkeltechnologie kunt 
u dicht bij bomen, bloemperken of andere 
obstakels in de tuin maaien.

Leuke, gebruiksvriendelijke hendels 
Twee gemakkelijk te bedienen hendels vervan-
gen alle bedieningsorganen van een tractor.

NIEUWE SMART SPEED® - KIES UIT 3 
VERSNELLINGEN Werk met de juiste 
snelheid voor optimale prestaties door 
de rijsnelheid aan te passen zonder die van 
de messen of motor te wijzigen. Maaien en 
transporteren met hoge snelheid, grasvangen 
en recyclen met middelhoge snelheid, en 
voorzichtig sturen met lage snelheid.

Toro Recycler-systeem 
Het gepatenteerde Recycler®-maaisysteem 
versnijdt het maaisel tot fijne snippers, die 
snel verteren in de grasmat en dienen als 
voedingsstof.

Met de motor vanachter
Heeft u rondom onbelemmerd uitzicht op het 
maaiwerk.

Wasaansluiting
Koppel de tuinslang aan de handige 
wasaansluiting en reinig makkelijk de 
binnenkant van het maaidek na het maaien. 
Eenvoudig, makkelijk 

MX 5075T
- Vermogen 708cm3 - 24.5HP
- Motor: 2 cilinder TORO OHV met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat
- Besturing: twee stuurhendels 
 met hydraulische dempers 
- Verstelbare stuurhendels
- Zijlossende grasuitworp of recycler
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning  
 460mm met armsteunen
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek
- Mes inschakeling: electromagnetisch
- Maaibreedte: 127 cm 3 maaimessen
- Voorophanging dubbele vork
- Banden: 28cm x 15cm vooraan
 46cm x 24cm - 20cm achteraan
- Wasaansluiting
-  Trekhaak
- Optie: dubbele grasvanger = € 788
- WAARBORG 3 JAAR*

Optie
Dubbele
grasvanger 
Maaisel opvangen en storten? 
Met de dubbele grasvanger  
wordt maaisel verzamelen  
en verwerken eenvoudiger. 

€3279
ACTIEPRIJS

€3999
ACTIEPRIJS

€4399
ACTIEPRIJS

€5219
ACTIEPRIJS

AUTOMATISCHE PARKEERREM
Wordt automatisch ingeschakeld
wanneer u de bedieningshendels
naar buiten beweegt.

ZWAAR UITGEVOERDE CONSTRUCTIE
Dit frame uit 10 gauge staal biedt meer 
sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

SMART SPEED®

Schakel in een handomdraai naar
de geschikte versnelling: trimmen,
slepen of maaien.
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SPIKER

Werkbreedte  380 mm

Aantal spikes  18

Gewicht  25 kg

Diepte-instelling  30 mm

Draaizin  omkeerbaar

ACTIE 3 pk elekt. 2200 W €

NEO, NEO2 & NEO3

Max. takdikte  NEO: ø 30 mm, NEO2 & NEO3: ø 35 mm

Aantal hakbewegingen/min  36.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  NEO: 6, NEO2 & NEO3 : 8-10

Aantal messen  RESISTTM/6 (12 st.)

ACTIE NEO2  €

MAESTRO CITY & COUNTRY

Max. takdikte  CITY: ø 40 mm, COUNTRY: ø 45 mm

Aantal hakbewegingen/min  36.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  CITY: 10, COUNTRY: 14

Inhoud opvangzak  CITY: 60 L, COUNTRY: 80 L

Aantal messen  RESISTTM/6 (12 st.)

ACTIE City 4 pk elekt. 230V (3000 W) €

ACTIE Country 6,5 pk B&S XR 950 €

E401 ECO LINER

Werkbreedte  400 mm

Vaste messen  14

Gewicht  40 kg

Diepte-instelling  voor en achter

Permanent Puntige MessenTM nee

ACTIE 3 pk elekt. mono 2200 W €

ACTIE 4 pk B&S series 550 €

MINOR 4S

Max. takdikte  ø 50 mm

Aantal hakbewegingen/min  30.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  16

Invoeropening 190 x 250 mm

Aantal messen  RESISTTM /8.3 (12 st.)

ACTIE 6,5 pk B&S Vanguard €

E450

Werkbreedte  450 mm

Vaste messen 16

Gewicht  51 kg

Diepte-instelling  voor en achter

Permanent Puntige MessenTM ja, min. 100 uur

ACTIE 5,5 pk Honda GX160 €

MAJOR 4S

Max. takdikte  ø 60 mm

Aantal hakbewegingen/min  50.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  24

Invoeropening 245 x 250 mm

Aantal messen  RESISTTM /8.3 (20 st.)

ACTIE 9 pk Honda GX270 €

KS 240 STD

Messnelheid  2550 t/min

Mes  Ø 240 mm (68 NiCrMo3)

Gewicht  34 kg

Diepte-instelling  max. 80 mm

Hoekinstelling  0° - 25° - 45°

ACTIE 4 pk B&S series 550 €

ELIET VERSNIPPERAARS

ELIET GAZON

EIGEN HERSTELDIENST - WWW.BOONS-STEEGMANS.BE

De ELIET versnipperaars zijn uitgerust met het gepatenteerde ELIET 
Hakbijlprincipe™. Deze versnippertechnologie gebruikt de zwakte van het hout 
door het in de vezelrichting te snijden.
De messen van ELIET versnipperaars hakken net als miniatuur kliefbijltjes op 
het groenafval in. Het hout wordt hierbij in de vezelrichting open gekliefd en 
afgesneden. Per minuut wordt deze cyclus duizenden keren herhaald door het 
grote aantal messen. Dit levert kleine uniforme snippers op, die perfect kunnen 
dienen als mulchlaag voor de bodem of voor uw compostvat.

NIEUW
C550 ZR COLLECTOR

TIJDSBESPARING!
• De C550ZR verzamelt het mos op een smalle berm.
• 55 cm werkbreedte beperkt het aantal werkstroken.
• De zelfrijdende machine haalt een constante 

werksnelheid van 2,5 km/u.

OOK VOOR PROFESSIONELE IS ELIET NUMMER 1

Permanent 
Puntige MessenTM

TIMECUTTER HD 122 / 137CM

UITSTEKENDE HANTERING EN 
WENDBAARHEID

Brede achterbanden garanderen een 
betere hantering en wendbaarheid, 

plus een soepelere rit. 

SUPERIEURE MAAIPRESTATIE
Het ontwerp van de voorste tunnel en de hoge 

messnelheid creëren een vacuüm dat gras 
overeind zet zodat het strak en schoon kan 
worden gemaaid voor een gezondere tuin. 

 Niet alle getoonde functies zĳ n beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specifi catiepagina's voor meer details.
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- Vermogen 852cm3 - 25,5HP
- Motor: 2 cilinders Kawasaki OHV 
   met oliefilter
- Transmissie, twee hydromotoren
- Besturing: twee stuurhendels 
 met hydraulische dempers, 
- Verstelbare bedieningshendels
- Uitvoering: verstelbare stoel met 
 hoge rugleuning 460 mm 
 met armleunen

- Bekerhouder
- Urenteller
- Handmatig te heffen 
 maaidek met voetpedaal
- Mes inschakeling: electromagnetisch
- Maaibreedte: 152cm
 recycling, zijlossende grasuitworp 
- 3 maaimessen
- Voorophanging dubbele vork
- WAARBORG 3 JAAR*

Zwaar uitgevoerde assen
Het maaidek op dit model is uitgerust met grote en zwaar 
uitgevoerde gietijzere asbehuizingen met een diameter 
van 25 cm. De spilassen hebben een diameter van 2,5 
cm en grote afgedichte lagers.

Slim ontwerp met een afgeronde bumper.
De afgeronde 7-gauge bumper biedt niet alleen be-
scherming tegen frontale botsingen, maar heeft ook een 
ingebouwde onderrand die ervoor zorgt dat er zo weinig 
mogelijk vuil en stof wordt uitgeblazen. De onderste lei-
drand van het maaidek staat 6 mm hoger, waardoor gras 
meer rechtop staat als het in de maaidekkamer komt. Dit 
staat garant voor gelijkmatig maaien.

TORO TIMECUTTER HD X4850
- Vermogen 708cm3 - 24,5HP
- Motor: 2 cilinders Torro met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat met laadpompen
- Besturing: twee stuurhendels met 
 hydraulische dempers, 
- Verstelbare bedieningshendels
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning 460 mm  
 met armleunen
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek met voetpedaal
- Mes inschakeling: electromagnetisch
- Maaibreedte: 122 cm zijlossende gras uitworp of recycler  
- 3 maaimessen
- Urenteller
- Voorophanging dubbele vork
- Banden: 33cm x 16.5cm vooraan
 56cm x 25xm – 25cm achteraan
- Optie: dubbele grasvanger
- WAARBORG 3 JAAR*

Heeft dezelfde kenmerken als de HD X4850 maar 
met maaibreedte: 137 cm 
- WAARBORG 3 JAAR*

TORO TIMECUTTER HD X5450 

Optie
Dubbele grasvanger 
Maaisel opvangen en storten? 
Met de dubbele grasvanger wordt 
maaisel verzamelen en verwerken 
eenvoudiger. 
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TURBO FORCE® zijlossende maaidekken

Onderhoud en bediening zijn eenvoudig
Van olie verversen tot de maaidekhoogte instellen, het is allemaal heel 
eenvoudig met de Z Master 6000-maaiers voor professioneel gebruik. U kunt 
de prestatie gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden van het gazon om 
een optimaal uiterlijk na het maaien te verkrijgen.

De modellen kunnen verschillen van de afgebeelde modellen

E I G E N S C H A P P E N

TURBO FORCE®-maaitechnologie
Toro combineert kracht met precisie door het gebruik van sterk staal 
van 4,5 mm (7-gauge) dik, onbuigbare messen van 6 mm dik, grote 
asconstructies, een rubberen uitwerpkanaal en een robuuste afgeronde 

voorbumper. 
Solide ondersteuning maaidek
Robuuste ophanging, solide koppelingen en 
rubberen lagerbussen om zwaaien van het dek 
te voorkomen. Dit zorgt voor een gelijkmatig 
maairesultaat. Maaihoogte instellen in stappen 
van 6 mm (met transportbeveiliging) voor 
maximale fl exibiliteit.

Soepele, krachtige transmissie
De gecombineerde pomp- en wielmotor maakt 
gebruik van beproefde hydraulische onderdelen 
en heeft geen slangen of andere mogelijke 
lekpunten. Dit zorgt voor een soepelere en 
snellere reactie en een zeer betrouwbare machine.

Robuuste assen
De robuuste gietijzeren asbehuizingen met solide 
stalen spilassen van 25 mm zijn duurzaam en 
betrouwbaar.

Meer comfort
De aangepaste stoel heeft brede leuningen, dikke 
bekleding en 3D-isolatie waardoor hobbels en 
trillingen worden geabsorbeerd en de bestuurder 
minder vermoeid raakt.

Makkelijk bijtanken
De tank van 45 liter is in het midden van 
de maaier geplaatst voor een gelijkmatige 
gewichtsverdeling. De tank heeft een enkele 
vulpoort. Het maakt niet uit of u een jerrycan 
gebruikt of bij het pompstation tankt, brandstof 
bijvullen is altijd eenvoudig.

Toro Z Stand®

Hiermee kan de voorkant van de maaier in de 
werkplaats of op de maailocatie omhoog worden 
gebracht om messen te vervangen, banden te 
verwisselen of onderhoudswerkzaamheden onder 
het maaidek uit te voeren. Geen gereedschap 
nodig, geen tijd kwijt aan transport, alleen maar 
maximale productiviteit.

MODEL 74902TE 122 cm 74919TE 132 cm 74925TE 152 cm 74942TE 152 cm

Motor 726 cc Kawasaki® 726 cc Kawasaki FX691V 852 cc Kawasaki® FX801V 852 cc Kawasaki® FX801V

Maaidek TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE
 met zijuitworp

TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE 
met achteruitworp

Maaibreedte 122 cm 132 cm 152 cm 152 cm

Maaihoogte 25 mm tot 140 mm

Rijsnelheid

Vooruit: 0 - 11 km/uur
Achteruit: 0 - 6 km/uur
Vooruit: 0 - 13 km/uur
Achteruit: 0 - 8 km/uur

Hydraulische aandrijv- 12 cc / rev pomp 12 cc / rev pomp 16 cc / rev pomp

Aandrijfbanden Turf Master 24 x 9,5 – 12 Turf Master 24 x 12 – 12

Zwenkwielbanden Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 5 – 6

Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 6,5 – 6 

Inhoud brandstoftank 45 liter

Extra functies

Luchtfi lter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm 
dik, afgeronde bumper, rubberen uitwerpkanaal, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, 

bekerhouder, opbergruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal. Toro Z Stand, stoel met 3D-isolatie, armsteunen, optioneel 
suspensiesysteem, uitwerpkanaal verstelbaar zonder gereedschap.

Optionele accessoires

Dubbele grasvanger van 
zacht materiaal (78562)

E-Z vacuümblazer en 
aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Gewicht 556 kg 570 kg 590 kg 600 kg

Garantie* 5 jaar/1200 uur commercieel gebruik
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Meer comfort
De aangepaste stoel heeft brede leuningen, dikke 
bekleding en 3D-isolatie waardoor hobbels en tril-
lingen worden geabsorbeerd en de bestuurder minder 
vermoeid raakt.

Makkelijk bijtanken
De tank van 45 liter is in het midden van 
de maaier geplaatst voor een gelijkmatige gewichts-
verdeling. De tank heeft één enkele vulpoort. Het maakt 
niet uit of u een jerrycan gebruikt of bij het pompstation  
tankt. Brandstof bijvullen is  altijd eenvoudig.
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Z  M a s t e r ®  P r o f e s s i o n a l  6 0 0 0 - s e r i e

MODEL 74902TE 122 cm 74919TE 132 cm 74925TE 152 cm 74942TE 152 cm

Motor 726 cc Kawasaki® 726 cc Kawasaki FX691V 852 cc Kawasaki® FX801V 852 cc Kawasaki® FX801V

Maaidek TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE
 met zijuitworp

TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE 
met achteruitworp

Maaibreedte 122 cm 132 cm 152 cm 152 cm

Maaihoogte 25 mm tot 140 mm

Rijsnelheid

Vooruit: 0 - 11 km/uur
Achteruit: 0 - 6 km/uur
Vooruit: 0 - 13 km/uur
Achteruit: 0 - 8 km/uur

Hydraulische aandrijv- 12 cc / rev pomp 12 cc / rev pomp 16 cc / rev pomp

Aandrijfbanden Turf Master 24 x 9,5 – 12 Turf Master 24 x 12 – 12

Zwenkwielbanden Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 5 – 6

Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 6,5 – 6 

Inhoud brandstoftank 45 liter

Extra functies

Luchtfi lter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm 
dik, afgeronde bumper, rubberen uitwerpkanaal, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, 

bekerhouder, opbergruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal. Toro Z Stand, stoel met 3D-isolatie, armsteunen, optioneel 
suspensiesysteem, uitwerpkanaal verstelbaar zonder gereedschap.

Optionele accessoires

Dubbele grasvanger van 
zacht materiaal (78562)

E-Z vacuümblazer en 
aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Gewicht 556 kg 570 kg 590 kg 600 kg

Garantie* 5 jaar/1200 uur commercieel gebruik

S P E C I F I C A T I E S

74902TE, 74919TE, 74925TE en 74942TE
De Toro Z Master Professional 6000-serie vormt de volgende generatie zero-turn maaiers op benzine. De maaiers bieden de absolute top in 
onze bedrijfstak, zoals de TURBO FORCE® maaidekken, robuuste spilassen, verhoogd comfort, verbeterde tractie en bediening en Toro heeft nog 
meer nuttige functies toegevoegd. De maaiers in de Z Master Professional 6000-serie hebben een laag zwaartepunt, waardoor ze stabieler zijn, 
eenvoudiger te besturen op hellingen en enorm wendbaar zijn.

*Raadpleeg www.toro.com of de gebruikershandleiding voor meer informatie over garantie en voorwaarden. 
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TURBO FORCE® zijlossende maaidekken

Onderhoud en bediening zijn eenvoudig
Van olie verversen tot de maaidekhoogte instellen, het is allemaal heel 
eenvoudig met de Z Master 6000-maaiers voor professioneel gebruik. U kunt 
de prestatie gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden van het gazon om 
een optimaal uiterlijk na het maaien te verkrijgen.

De modellen kunnen verschillen van de afgebeelde modellen

E I G E N S C H A P P E N

TURBO FORCE®-maaitechnologie
Toro combineert kracht met precisie door het gebruik van sterk staal 
van 4,5 mm (7-gauge) dik, onbuigbare messen van 6 mm dik, grote 
asconstructies, een rubberen uitwerpkanaal en een robuuste afgeronde 

voorbumper. 
Solide ondersteuning maaidek
Robuuste ophanging, solide koppelingen en 
rubberen lagerbussen om zwaaien van het dek 
te voorkomen. Dit zorgt voor een gelijkmatig 
maairesultaat. Maaihoogte instellen in stappen 
van 6 mm (met transportbeveiliging) voor 
maximale fl exibiliteit.

Soepele, krachtige transmissie
De gecombineerde pomp- en wielmotor maakt 
gebruik van beproefde hydraulische onderdelen 
en heeft geen slangen of andere mogelijke 
lekpunten. Dit zorgt voor een soepelere en 
snellere reactie en een zeer betrouwbare machine.

Robuuste assen
De robuuste gietijzeren asbehuizingen met solide 
stalen spilassen van 25 mm zijn duurzaam en 
betrouwbaar.

Meer comfort
De aangepaste stoel heeft brede leuningen, dikke 
bekleding en 3D-isolatie waardoor hobbels en 
trillingen worden geabsorbeerd en de bestuurder 
minder vermoeid raakt.

Makkelijk bijtanken
De tank van 45 liter is in het midden van 
de maaier geplaatst voor een gelijkmatige 
gewichtsverdeling. De tank heeft een enkele 
vulpoort. Het maakt niet uit of u een jerrycan 
gebruikt of bij het pompstation tankt, brandstof 
bijvullen is altijd eenvoudig.

Toro Z Stand®

Hiermee kan de voorkant van de maaier in de 
werkplaats of op de maailocatie omhoog worden 
gebracht om messen te vervangen, banden te 
verwisselen of onderhoudswerkzaamheden onder 
het maaidek uit te voeren. Geen gereedschap 
nodig, geen tijd kwijt aan transport, alleen maar 
maximale productiviteit.

MODEL 74902TE 122 cm 74919TE 132 cm 74925TE 152 cm 74942TE 152 cm

Motor 726 cc Kawasaki® 726 cc Kawasaki FX691V 852 cc Kawasaki® FX801V 852 cc Kawasaki® FX801V

Maaidek TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE
 met zijuitworp

TURBO FORCE 
met zijuitworp

TURBO FORCE 
met achteruitworp

Maaibreedte 122 cm 132 cm 152 cm 152 cm

Maaihoogte 25 mm tot 140 mm

Rijsnelheid

Vooruit: 0 - 11 km/uur
Achteruit: 0 - 6 km/uur
Vooruit: 0 - 13 km/uur
Achteruit: 0 - 8 km/uur

Hydraulische aandrijv- 12 cc / rev pomp 12 cc / rev pomp 16 cc / rev pomp

Aandrijfbanden Turf Master 24 x 9,5 – 12 Turf Master 24 x 12 – 12

Zwenkwielbanden Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 5 – 6

Semi-pneumatisch, lekvrij 
13 x 6,5 – 6 

Inhoud brandstoftank 45 liter

Extra functies

Luchtfi lter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm 
dik, afgeronde bumper, rubberen uitwerpkanaal, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, 

bekerhouder, opbergruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal. Toro Z Stand, stoel met 3D-isolatie, armsteunen, optioneel 
suspensiesysteem, uitwerpkanaal verstelbaar zonder gereedschap.

Optionele accessoires

Dubbele grasvanger van 
zacht materiaal (78562)

E-Z vacuümblazer en 
aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Dubbele grasvanger van zacht 
materiaal (78562)

DFS-grasvanger (78567)
E-Z vacuümblazer en aandrijfset (78551)

Gewicht 556 kg 570 kg 590 kg 600 kg

Garantie* 5 jaar/1200 uur commercieel gebruik
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*De ultra-attractieve garanties van Toro. 
 Dit steeds voor prive gebruik en mits U gebruik  
 maakt van het garantieblad.

TORO Z MASTER PROFESSIONAL 6000 SERIE

*De ultra-attractieve garanties van Toro. 
 Dit steeds voor prive gebruik en mits U gebruik maakt van het garantieblad.

TESTRIJDEN
„Proberen is beter dan studeren!“ 
Als Toro-servicedealer kunnen wij een  
vrijblijvende demonstratie   verzorgen.
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Bumperset (XLS-serie)
Een professionele bumper biedt de 
voorzijde extra bescherming.

Optionele accessoires voor 
uw zittractor 

Dubbele grasvanger (XLS-serie)
Maaisel opvangen en storten? Met de 
dubbele grasvanger wordt maaisel 
verzamelen en verwerken eenvoudiger. 

Robuuste constructie
Toro’s drukbestendige stalen frames en sterke 
gietijzeren voorassen zorgen voor kracht en 
duurzaamheid die garant staat voor jarenlange 
vlekkeloze prestaties.

Gebruiksvriendelijk
De tuintractoren van Toro bieden volledig, 
onbelemmerd uitzicht over het maaiwerk 
tijdens het maaien, keren en trimmen. Ze 
hebben bovendien een kleine draaicirkel van 
55 cm om dicht bij bomen of andere obstakels 
in de tuin te maaien.

Gepatenteerd Toro® Recycler®-
maaisysteem
Waarom niet maaisel recyclen in plaats van 
opvangen? Het gepatenteerde Toro Recycler®-
maaisysteem versnijdt het maaisel in enkele 
keren tot fijne snippers die geheel terug worden 
gedreven in de grasmat, waar ze snel verteren 
en de bodem voorzien van voedingsstoffen en 
vocht. Dat bespaart tijd – u hoeft immers geen 
grasvanger te legen – en houdt uw gras gezond 
en groen!  

Recycle-on-Demand
Voor het neusje van de zalm kiest u een 
tractor met Toro’s gepatenteerde ‘Recycle-On-
Demand’-systeem. Met het voetpedaal kunt u 
eenvoudig wisselen tussen grasvangen en de 
tijdbesparende Recyclemodus – zelfs tijdens 
het maaien!  Simpel, gemakkelijk en effectief. 
Beschikbaar op sommige tractormodellen uit de 
DH-serie.

Zwevende maaidekken / excentrisch 
maaidek
Zwevende, centrale stalen maaidekken bieden 
superieure grondvolgprestaties, wat zorgt voor 
een gelijkmatige maaihoogte. Een excentrisch 
maaidek laat toe om precies tot tegen randen 
te maaien.

Grasvangen wordt kinderspel 
In de grasvangmodus wekken de speciaal 
ontworpen maaidekken van Toro een krachtige 
luchtstroom op die het maaisel perfect naar de 
grasvanger leidt. Dankzij de grote grasvangers 
hoeft u niet voortdurend te stoppen. Ze zijn 
ook gebruiksvriendelijk: een indicator vertelt u 
wanneer de grasvanger vol is. Om deze leeg  
te storten, is er een hendel die u vanuit de  
stoel kunt bedienen. U hoeft niet meer van de 
maaier te komen of zware grasvangers te tillen. 
(alleen DH-serie)

Gemakkelijk te reinigen 
Verwijder gemakkelijk gras en vuil van onder 
het maaidek van de Toro-tractor met de 
handige spoelopening. Sluit een tuinslang aan 
en laat het water gewoon stromen. Simpel, 
gemakkelijk en handig. (niet op DH140).

KeyChoice-functie voor extra 
veiligheid
Toro-tractoren zijn uitgerust met een 
bijkomende veiligheid: voordat u achteruit kunt 
rijden met het maaidek ingeschakeld, moet u 
een sleuteltje draaien. 

Koplampen
Toro houdt er rekening mee dat u misschien 
niet altijd tijd hebt om overdag te maaien. De 
koplampen op sommige modellen maken 
het mogelijk om ook in alle vroegte of laat op 
de avond te maaien. Ze maken uw werk ook 
veiliger wanneer de zichtbaarheid beperkt is. 

Eigenschappen en opties
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€6659
ACTIEPRIJS

€6479
ACTIEPRIJS

€12584
ACTIEPRIJS
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SPIKER

Werkbreedte  380 mm

Aantal spikes  18

Gewicht  25 kg

Diepte-instelling  30 mm

Draaizin  omkeerbaar

ACTIE 3 pk elekt. 2200 W €

NEO, NEO2 & NEO3

Max. takdikte  NEO: ø 30 mm, NEO2 & NEO3: ø 35 mm

Aantal hakbewegingen/min  36.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  NEO: 6, NEO2 & NEO3 : 8-10

Aantal messen  RESISTTM/6 (12 st.)

ACTIE NEO2  €

MAESTRO CITY & COUNTRY

Max. takdikte  CITY: ø 40 mm, COUNTRY: ø 45 mm

Aantal hakbewegingen/min  36.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  CITY: 10, COUNTRY: 14

Inhoud opvangzak  CITY: 60 L, COUNTRY: 80 L

Aantal messen  RESISTTM/6 (12 st.)

ACTIE City 4 pk elekt. 230V (3000 W) €

ACTIE Country 6,5 pk B&S XR 950 €

E401 ECO LINER

Werkbreedte  400 mm

Vaste messen  14

Gewicht  40 kg

Diepte-instelling  voor en achter

Permanent Puntige MessenTM nee

ACTIE 3 pk elekt. mono 2200 W €

ACTIE 4 pk B&S series 550 €

MINOR 4S

Max. takdikte  ø 50 mm

Aantal hakbewegingen/min  30.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  16

Invoeropening 190 x 250 mm

Aantal messen  RESISTTM /8.3 (12 st.)

ACTIE 6,5 pk B&S Vanguard €

E450

Werkbreedte  450 mm

Vaste messen 16

Gewicht  51 kg

Diepte-instelling  voor en achter

Permanent Puntige MessenTM ja, min. 100 uur

ACTIE 5,5 pk Honda GX160 €

MAJOR 4S

Max. takdikte  ø 60 mm

Aantal hakbewegingen/min  50.000

Capaciteit (kruiwagens/uur)  24

Invoeropening 245 x 250 mm

Aantal messen  RESISTTM /8.3 (20 st.)

ACTIE 9 pk Honda GX270 €

KS 240 STD

Messnelheid  2550 t/min

Mes  Ø 240 mm (68 NiCrMo3)

Gewicht  34 kg

Diepte-instelling  max. 80 mm

Hoekinstelling  0° - 25° - 45°

ACTIE 4 pk B&S series 550 €

ELIET VERSNIPPERAARS

ELIET GAZON

EIGEN HERSTELDIENST - WWW.BOONS-STEEGMANS.BE

De ELIET versnipperaars zijn uitgerust met het gepatenteerde ELIET 
Hakbijlprincipe™. Deze versnippertechnologie gebruikt de zwakte van het hout 
door het in de vezelrichting te snijden.
De messen van ELIET versnipperaars hakken net als miniatuur kliefbijltjes op 
het groenafval in. Het hout wordt hierbij in de vezelrichting open gekliefd en 
afgesneden. Per minuut wordt deze cyclus duizenden keren herhaald door het 
grote aantal messen. Dit levert kleine uniforme snippers op, die perfect kunnen 
dienen als mulchlaag voor de bodem of voor uw compostvat.

NIEUW
C550 ZR COLLECTOR

TIJDSBESPARING!
• De C550ZR verzamelt het mos op een smalle berm.
• 55 cm werkbreedte beperkt het aantal werkstroken.
• De zelfrijdende machine haalt een constante 

werksnelheid van 2,5 km/u.

OOK VOOR PROFESSIONELE IS ELIET NUMMER 1

Permanent 
Puntige MessenTM

TIMECUTTER HD 122 / 137CM

TORO TIMECUTTER HD X4850

TORO TIMECUTTER HD X5450 

TORO Z MASTER PROFESSIONAL 6000 SERIE

ACTIEPRIJS NEO2 € 659

ACTIEPRIJS City 4 pk elekt. 230V (3000 W) € 967 ACTIEPRIJS 6,5 pk Honda GX 200 € 1949 ACTIEPRIJS 9 pk Honda GX 270 € 3049

ACTIEPRIJS Country 6,5 pk B&S XR 950 € 1329

ACTIEPRIJS 5,5 pk Honda GX 160 € 1569ACTIEPRIJS 3 pk elekt. mono 2200 W € 759ACTIEPRIJS 3 pk elekt. 2200 W € 489

ACTIEPRIJS 4 pk B&S series 550 € 779

ACTIEPRIJS 4 pk B&S series 550 € 794



BUNDEL UW KRACHTEN MET EEN 
TUINTRACTOR VAN HUSQVARNA

GAZON

TC 130
Vermogen: 344cm3 Handmatig maaimes inschakeling 
Motor één cilinder Briggs &stratton  
met olie filter

Maaibreedte 77cm achteruitworp 

Transmissie automatisch Grasvanger 220 liter 
31cm stuurwiel Wasaansluiting standaard 
Handmatig te heffen maaidek Trekhaak standaard
Comfort voetsteunen Optie: BioClip plug
Koplampen WAARBORG: 2 JAAR
Verstelbare stoel 

TC 242T
Vermogen: 656cm3 Handmatig maaimes inschakeling
Motor twee cilinder Briggs &stratton  
met olie filter

Maaibreedte 107cm twee messen 
achteruitworp

Versnelling: type Hydrostatische Grasvanger 320 liter 
31cm stuurwiel Wasaansluiting standaard 
Handmatig te heffen maaidek Trekhaak standaard
Comfort voetsteunen Optie: BioClip plug
Koplampen WAARBORG: 2 JAAR
Verstelbare stoel 

TC 138L
Vermogen: 452cm3 Handmatig maaimes inschakeling 
krachtige Husqvarna-serie motor Maaibreedte 97cm twee messen 

achteruitworp
Versnelling: type Hydrostatische Grasvanger 220 liter 
31cm stuurwiel Wasaansluiting standaard 
Handmatig te heffen maaidek Trekhaak standaard
Comfort voetsteunen Urenmeter met servicemelder
Koplampen Optie: BioClip plug
Verstelbare stoel WAARBORG: 2 JAAR

S138C
Electrische Verticuteermachine
Vermogen: 1600 watt
Werkbreedte: 38 cm
Vaste messen
Gewicht: ????????????? kg
Diepte instelling: met draaiknop

S138I
Accu Verticuteermachine
Vermogen: 900 watt
Werkbreedte: 38 cm
Vaste messen
Gewicht: ????????????? kg
Diepte instelling: met draaiknop
Accu: BLi20 - 4 Ah
Lader: QC80
Gebruiksduur: 4 Ah tot 25 minuten

€3599
ACTIEPRIJS

€2499
ACTIEPRIJS

€2799
ACTIEPRIJS

€229
ACTIEPRIJS

€529
ACTIEPRIJSINCL. ACCU EN LADER
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€539
ACTIEPRIJS

€674
ACTIEPRIJS

€189
ACTIEPRIJS

HUSQVARNA
TRIMMER 122C

HUSQVARNA
TRIMMER 129C

HUSQVARNA - MODEL 135R

Het ergonomische design en 
het ware gevoel zijn aanwezig.

- Vermogen 21,7 cm³
- Makkelijk starten Smart Start
- Transparant tank reservoir
- Standaard uitgerust met 2 draads 
 semi automatisch maaikop
- WAARBORG 2 JAAR

ASPEN 2: TWEETAKT ALKYLAATBENZINE
Aspen 2 is een kant en klare tweetakt benzinemix, waaraan 2% volsynthetische olie toegevoegd is. Aspen 2 is een speciaal ontwikkelde alky-
laatbenzine voor kleine luchtgekoelde tweetaktmotoren voor alle merken. Aspen 2 verbrandt schoner waardoor de uitlaatgassen van tweetakt 
machines minder gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Bovendien blijft de motor veel schoner, waardoor hij beter blijft presteren.

- Cilinderinhoud: 34,6 cm³
- Vermogen: 1,4 kw
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie
- Transparant tank reservoir
- Standaard uitgerust met 2 draads 
 semi automatische maaikop, 
 3 tands maaiblad
- WAARBORG 2 JAAR

- Cilinderinhoud: 40,1 cm³
- Vermogen: 1,5 kw
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie
- Transparant tank reservoir
- Standaard uitgerust met 2 draads 
 semi automatische maaikop, 
 4 tands maaiblad
- WAARBORG 2 JAAR

OPTIE: grasmes

DEMONTEERBARE AANDRIJFBUIS
Door de innovatieve snelkoppeling is het mogelijk alle CombiSystemen snel en zonder gereedschap  

in twee transport en opslagvriendelijke delen te demonteren en weer te monteren.

HUSQVARNA
VEELZIJDIGE COMBI TRIMMER MODEL 525LK

- Cilinderinhoud: 25.4 cm³
- Vermogen: 1 kw
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie low VIB
- Transparant tank reservoir
- Waarborg 2 jaar

- Voltage: 36 V
- Motortype: borstelloos
- Waarborg 2 jaar

Het ergonomische design en 
het ware gevoel zijn aanwezig.

- Vermogen 27,6 cm³
- Makkelijk starten Smart Start
- Transparant tank reservoir
- Standaard uitgerust met 2 draads 
 semi automatisch maaikop
- WAARBORG 2 JAAR

EEN COMBITRIMMER IS DE KEUZE ALS U OP ZOEK BENT NAAR EEN VEELZIJDIGE MACHINE  
DIE MET ÉÉN EN DEZELFDE BASIS MOTOREENHEID KAN GRAS TRIMMEN, HAGEN KNIPPEN, 
BLAZEN, SNOEIEN, GRASKANT SNIJDEN EN CULTIVEREN.  
DOOR DEZELFDE MOTOR TE GEBRUIKEN HOEFT U MAAR ÉÉN AF TE STELLEN EN TE 
ONDERHOUDEN IN PLAATS VAN EEN AANTAL VERSCHILLENDE. EN MAAR ÉÉN OP TE STARTEN.

7 CULTIVATOR 
CA230:
De roterende 
bladen van 
de grondfrees 
verwijdert
onkruid en 
belucht de 
grond.

3 HAAGSCHAAR: 
Dubbelzijdige 
heggeschaar 
(55cm). Een 
laag gewicht 
en de knipbalk 
is verstelbaar 
in de gewenste 
hoek om zij- en 
bovenkanten met 
een grote precisie 
te knippen. 
Ook voor het 
knippen van 
bodembedekkers.

2 GRASKANT 
SNIJDER: 
Makkelijk 
te hanteren 
en efficiënte 
kantensnijder 
met instelbare 
snijdiepte en een 
steunwiel met 
lagers. Ideaal voor 
het afsnijden van 
gazonranden, 
langs paden 
of langs 
bloemperken.

5  SNOEIZAAG 
OP STEEL: Door 
vanaf de grond 
te werken wordt 
bijvoorbeeld 
het snoeien 
van fruitbomen 
nog veiliger en 
gemakkelijker.

4 VERLENG- 
STUK EX 780: 
Verlenstuk  
80 cm.

8 BEZEM BR 600:
Stevige bezem 
die vuil van 
paden, opritten 
en zelfs uit de 
diepe gleuven 
verwijderd.

1 TRIMMERKOP: Ideaal voor 
het snoeien langs muren, 
omheiningen, heggen en 
troittoirranden.  
Als optie kan dit uitgerust  
worden met een grasmes.

6  BLAZER: 
Krachtige 
bladblazer 
zorgt 
voor het 
schoonmaken 
van paden 
en erf van 
bladeren, 
rommel en 
grasresten.

€296
ACTIEPRIJS

€161
ACTIEPRIJS

€161
ACTIEPRIJS

€341
ACTIEPRIJS

€359
ACTIEPRIJS

€449
ACTIEPRIJS

€134
ACTIEPRIJS

€49
ACTIEPRIJS

€79
ACTIEPRIJS

7
83

2
5

4

1

6

€314
ACTIEPRIJS

€494
ACTIEPRIJS

€249
ACTIEPRIJS

€ 1840
5L ACTIEPRIJS

HUSQVARNA
VEELZIJDIGE COMBI TRIMMER MODEL 325ILK
Uitstekend gebalanceerde, 
krachtige combitrimmer 
voor veeleisende gebruikers.

- Accu status op greep
- 3 snelheids modi

HUSQVARNA - MODEL 543RS
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EXCL. ACCU EN LADER

 HUSQVARNA ZORGT DAT U UW HAGEN  
BIJWERKT MET EEN EERSTEKLAS RESULTAAT

DUBBELZIJDIGE HEGGENSCHAAR 
MODEL 122HD60
- Cilinderinhoud: 21,7 cm³
- Vermogen: 0,6 kw
- Dubbelwerkende 
 messen, snijdend langs 
 beide zijden
- Meslengte: 60cm
- Draaibare handgreep
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie low VIB
- Transparant tank reservoir
- WAARBORG 2 JAAR

DUBBELZIJDIGE 
HEGGENSCHAAR 
MODEL 522HD60X
- Cilinderinhoud: 21,7 cm³
- Vermogen: 0,6 kw
- Dubbelwerkende messen,  
 snijdend langs beide zijden
- Meslengte: 60cm
- Draaibare handgreep
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie low VIB
- Transparant tank reservoir
- WAARBORG 2 JAAR

DUBBELZIJDIGE 
HEGGENSCHAAR 
MODEL 522HDR60X
- Cilinderinhoud: 21,7 cm³
- Vermogen: 0,6 kw
- Dubbelwerkende messen,  
 snijdend langs beide zijden
- Voor de wat grovere hagen
- Meslengte: 60cm
- Draaibare handgreep
- Soft grip antisliphandgreep
- Antivibratie low VIB
- Transparant tank reservoir
- WAARBORG 2 JAAR

Husqvarna accu series (accu’s zijn niet inbegrepen)

stil en krachtig

HUSQVARNA 520ILX

Voor professionele gebruikers. Hoog-presterende trimmer met loop-stuur en  
trimmerkop met 2-wegrotatie. Li-ion accu. Grasmes als accessoire verkrijgbaar.
36 V, 3,0 kg excl. accu. savETM voor maximale bedrijfstijd, 2-wegrotatie 
trimmerdraad, verstelbaar stuur.

HUSQVARNA 315IC

Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende gebruikers. Hoge prestaties 
maar stil, dankzij de Li-ion technologie. Loop-stuur en gebogen steel.
36 V, 3,0 kg excl. accu, savETM voor maximale bedrijfstijd, verstelbaar stuur.

HUSQVARNA 520IRX

Voor professionele gebruikers. 
Hoog-presterende motorzeis met 
fantastische ergonomie en trimmerkop 
met 2-wegrotatie. Inclusief grasmes. 
36 V, 3,8 kg excl. accu. savETM voor 
maximale bedrijfstijd, 2-wegrotatie
trimmerdraad, grasmes met 
3 tanden en Balance 35 B harnas.

HUSQVARNA 520IHD60
Voor commercieel gebruik, 60 cm dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende  
achterhandgreep.36 V, 3,8 kg excl. accu, knipbalk 60 cm. savETM voor maximale  
bedrijfstijd en draaibare achterhandgreep.

HUSQVARNA 115IHD45

Ideaal voor kleine tot middelgrote hagen. Eenvoudig te gebruiken, 
licht en de Li-ion-technologie brengen het geluidsniveau aanzienlijk omlaag.
36 V, 3,2 kg excl. accu, knipbalk 45 cm, savETM voor maximale bedrijfstijd.

HUSQVARNA 

Snellader met actieve koeling van de accu’s en 
een statusindicator met 2 leds.
Geschikt voor alle BLi-accu’s. 
QC 330: € 139 incl. BTW
QC 500: € 179 incl. BTW

EXCL. ACCU EN LADER EXCL. ACCU EN LADER

EXCL. ACCU EN LADER

EXCL. ACCU EN LADER

HUSQVARNA QC80

80W. 230V oplader om al uw Husqvarna accu 
producten ‘s nachts op te laden. 
Met LED-statusindicator. € 59 incl. BTW

ACTIE
NU MET 

GRATIS ACCU
T.W.V. € 199

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Husqvarna QC330 
Snellader met actieve 
koeling van de accu's en een 
statusindicator met 2 leds. 
Geschikt voor alle  
BLi-accu's. € 119

Husqvarna accutas 
Houdt de accu's warm in de winter 
en koel in de zomer. Absorbeert 
doeltreffend schokken en beschermt 
tegen zand, vuil en vocht. Geschikt 
voor BLi10 /20 /100 /200. € 32

Husqvarna accubox
Box voor veilig vervoer en 
opslag van de accu's, laders 
en overige accessoires van 
Husqvarna. € 62.50

Husqvarna QC80
80W. 230V oplader om al uw 
Husqvarna accu producten  
's nachts op te laden. Met  
LED-statusindicator. € 50

BENZINE 
PRESTATIES 
MET SLECHTS 
ÉÉN ACCU*

De Husqvarna Accu Series biedt u al het 
vermogen, prestaties en intuïtieve design dat 
u van Husqvarna verwacht. Een reeks zeer
efficiënte handgedragen producten, die werken
op een krachtige 36 V Li-ion accu. U kunt de accu
bovendien van de ene naar de andere machine
verplaatsen en zo door blijven werken.

 Eén accu* Onze accu's zijn snel 
op te laden en nog sneller te wisselen 
en uitwisselbaar met bijna al onze 
accu machines.

 Storen niet Weinig geluid – de stille 
motor zorgt voor een comfortabele 
werkomgeving en vrijwel geen 
overlast voor de omgeving.

 Hoge prestaties De lange accu 
levensduur, geeft u voldoende 
productiviteit en de resultaten die u 
verwacht. 

 Gemakkelijke bediening Intuïtief 
toetsenbord – alle producten 
uit de Husqvarna Accu Series 
zijn gemakkelijk te starten en 
te gebruiken met intuïtieve 
drukknoppen en leds die de status 
naar de gebruiker communiceren.

*  Accu kettingzagen altijd in combinatie 
met BLi150 of hoger. 

HUSQVARNA LC 141VLI NIEUW / LC 141LI
Handige accu-maaier, geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Fantastische manoeuvreerbaarheid 
dankzij het compacte maaidek. 
• Opvangen/achteruitworp
• Maaibreedte 41 cm
• Maaihoogte 25 - 70 mm
• Zelfrijdend (LC 141VLi)
• Duw (LC 141Li)

LC 141Li  

€ 479
EXCLUSIEF LADER

LC 141VLi  

€ 529
EXCLUSIEF LADER

HUSQVARNA 120I
• 36 V
• Zaagbladlengte 30 cm
• 3,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 11,5 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LI
• 36 V
• Zaagbladlengte 25 cm
• 2,7 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 15 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 536LI XP®

• 36 V
• Zaagbladlengte 25 - 35 cm
• 2,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 20 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 469
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 279
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 479
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

Husqvarna BLI10/20 
4,0 Ah, 1,2 kg/2,0 Ah, 0,8 kg.
BLI10 € 119 / BLI20 € 199

Husqvarna BLi100/200 
5,2 Ah, 1,3kg/2,6 Ah, 0,9 kg. 
BLI100 € 205 / BLI200 € 259

Husqvarna BLi 300 
9,4 Ah, 1,8 kg.
€ 359

HUSQVARNA 336LiC
• 36V
• 3,0 kg excl. accu
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Verstelbaar stuur

HUSQVARNA 536LIHD60X / 70X
536LiHD60X:
• 36 V
• 3,8 kg excl. accu
• Knipbalk 60 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep€ 265

EXCLUSIEF ACCU EN LADER € 469
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

536LiHD70X:
• 36 V
• 3,9 kg excl. accu
• Knipbalk 70 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep

HUSQVARNA 115IHD45 
• 36 V
• 3,2 kg excl. accu
• Knipbalk 45 cm 
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LiB
• 36V
• 81 dB(A)
• 12,5 m³/min

HUSQVARNA 115IL
• 36 V
• 3,5 kg excl. accu
• Telescopische steel
• Verstelbaar stuur
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 199
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

ACCU SERIES 

€ 339
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 369
INCLUSIEF BLI10 ACCU  

EN QC80 LADER

€ 335
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 229
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017 ACCU SERIESACCU SERIES HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017

• 46 m/s
• 2,4 kg excl. accu
• Cruise control en boost mode

ACTIE
NU MET 

GRATIS ACCU
T.W.V. € 199

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Husqvarna QC330 
Snellader met actieve 
koeling van de accu's en een 
statusindicator met 2 leds. 
Geschikt voor alle  
BLi-accu's. € 119

Husqvarna accutas 
Houdt de accu's warm in de winter 
en koel in de zomer. Absorbeert 
doeltreffend schokken en beschermt 
tegen zand, vuil en vocht. Geschikt 
voor BLi10 /20 /100 /200. € 32

Husqvarna accubox
Box voor veilig vervoer en 
opslag van de accu's, laders 
en overige accessoires van 
Husqvarna. € 62.50

Husqvarna QC80
80W. 230V oplader om al uw 
Husqvarna accu producten  
's nachts op te laden. Met  
LED-statusindicator. € 50

BENZINE 
PRESTATIES 
MET SLECHTS 
ÉÉN ACCU*

De Husqvarna Accu Series biedt u al het 
vermogen, prestaties en intuïtieve design dat 
u van Husqvarna verwacht. Een reeks zeer
efficiënte handgedragen producten, die werken
op een krachtige 36 V Li-ion accu. U kunt de accu
bovendien van de ene naar de andere machine
verplaatsen en zo door blijven werken.

 Eén accu* Onze accu's zijn snel 
op te laden en nog sneller te wisselen 
en uitwisselbaar met bijna al onze 
accu machines.

 Storen niet Weinig geluid – de stille 
motor zorgt voor een comfortabele 
werkomgeving en vrijwel geen 
overlast voor de omgeving.

 Hoge prestaties De lange accu 
levensduur, geeft u voldoende 
productiviteit en de resultaten die u 
verwacht. 

 Gemakkelijke bediening Intuïtief 
toetsenbord – alle producten 
uit de Husqvarna Accu Series 
zijn gemakkelijk te starten en 
te gebruiken met intuïtieve 
drukknoppen en leds die de status 
naar de gebruiker communiceren.

*  Accu kettingzagen altijd in combinatie 
met BLi150 of hoger. 

HUSQVARNA LC 141VLI NIEUW / LC 141LI
Handige accu-maaier, geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Fantastische manoeuvreerbaarheid 
dankzij het compacte maaidek. 
• Opvangen/achteruitworp
• Maaibreedte 41 cm
• Maaihoogte 25 - 70 mm
• Zelfrijdend (LC 141VLi)
• Duw (LC 141Li)

LC 141Li  

€ 479
EXCLUSIEF LADER

LC 141VLi  

€ 529
EXCLUSIEF LADER

HUSQVARNA 120I
• 36 V
• Zaagbladlengte 30 cm
• 3,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 11,5 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LI
• 36 V
• Zaagbladlengte 25 cm
• 2,7 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 15 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 536LI XP®

• 36 V
• Zaagbladlengte 25 - 35 cm
• 2,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 20 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 469
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 279
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 479
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

Husqvarna BLI10/20 
4,0 Ah, 1,2 kg/2,0 Ah, 0,8 kg.
BLI10 € 119 / BLI20 € 199

Husqvarna BLi100/200 
5,2 Ah, 1,3kg/2,6 Ah, 0,9 kg. 
BLI100 € 205 / BLI200 € 259

Husqvarna BLi 300 
9,4 Ah, 1,8 kg.
€ 359

HUSQVARNA 336LiC
• 36V
• 3,0 kg excl. accu
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Verstelbaar stuur

HUSQVARNA 536LIHD60X / 70X
536LiHD60X:
• 36 V
• 3,8 kg excl. accu
• Knipbalk 60 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep€ 265

EXCLUSIEF ACCU EN LADER € 469
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

536LiHD70X:
• 36 V
• 3,9 kg excl. accu
• Knipbalk 70 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep

HUSQVARNA 115IHD45 
• 36 V
• 3,2 kg excl. accu
• Knipbalk 45 cm 
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LiB
• 36V
• 81 dB(A)
• 12,5 m³/min

HUSQVARNA 115IL
• 36 V
• 3,5 kg excl. accu
• Telescopische steel
• Verstelbaar stuur
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 199
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

ACCU SERIES 

€ 339
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 369
INCLUSIEF BLI10 ACCU  

EN QC80 LADER

€ 335
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 229
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017 ACCU SERIESACCU SERIES HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017

• 46 m/s
• 2,4 kg excl. accu
• Cruise control en boost mode

ACTIE
NU MET 

GRATIS ACCU
T.W.V. € 199

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Husqvarna QC330 
Snellader met actieve 
koeling van de accu's en een 
statusindicator met 2 leds. 
Geschikt voor alle  
BLi-accu's. € 119

Husqvarna accutas 
Houdt de accu's warm in de winter 
en koel in de zomer. Absorbeert 
doeltreffend schokken en beschermt 
tegen zand, vuil en vocht. Geschikt 
voor BLi10 /20 /100 /200. € 32

Husqvarna accubox
Box voor veilig vervoer en 
opslag van de accu's, laders 
en overige accessoires van 
Husqvarna. € 62.50

Husqvarna QC80
80W. 230V oplader om al uw 
Husqvarna accu producten  
's nachts op te laden. Met  
LED-statusindicator. € 50

BENZINE 
PRESTATIES 
MET SLECHTS 
ÉÉN ACCU*

De Husqvarna Accu Series biedt u al het 
vermogen, prestaties en intuïtieve design dat 
u van Husqvarna verwacht. Een reeks zeer
efficiënte handgedragen producten, die werken
op een krachtige 36 V Li-ion accu. U kunt de accu
bovendien van de ene naar de andere machine
verplaatsen en zo door blijven werken.

 Eén accu* Onze accu's zijn snel 
op te laden en nog sneller te wisselen 
en uitwisselbaar met bijna al onze 
accu machines.

 Storen niet Weinig geluid – de stille 
motor zorgt voor een comfortabele 
werkomgeving en vrijwel geen 
overlast voor de omgeving.

 Hoge prestaties De lange accu 
levensduur, geeft u voldoende 
productiviteit en de resultaten die u 
verwacht. 

 Gemakkelijke bediening Intuïtief 
toetsenbord – alle producten 
uit de Husqvarna Accu Series 
zijn gemakkelijk te starten en 
te gebruiken met intuïtieve 
drukknoppen en leds die de status 
naar de gebruiker communiceren.

*  Accu kettingzagen altijd in combinatie 
met BLi150 of hoger. 

HUSQVARNA LC 141VLI NIEUW / LC 141LI
Handige accu-maaier, geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Fantastische manoeuvreerbaarheid 
dankzij het compacte maaidek. 
• Opvangen/achteruitworp
• Maaibreedte 41 cm
• Maaihoogte 25 - 70 mm
• Zelfrijdend (LC 141VLi)
• Duw (LC 141Li)

LC 141Li  

€ 479
EXCLUSIEF LADER

LC 141VLi  

€ 529
EXCLUSIEF LADER

HUSQVARNA 120I
• 36 V
• Zaagbladlengte 30 cm
• 3,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 11,5 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LI
• 36 V
• Zaagbladlengte 25 cm
• 2,7 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 15 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 536LI XP®

• 36 V
• Zaagbladlengte 25 - 35 cm
• 2,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 20 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 469
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 279
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 479
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

Husqvarna BLI10/20 
4,0 Ah, 1,2 kg/2,0 Ah, 0,8 kg.
BLI10 € 119 / BLI20 € 199

Husqvarna BLi100/200 
5,2 Ah, 1,3kg/2,6 Ah, 0,9 kg. 
BLI100 € 205 / BLI200 € 259

Husqvarna BLi 300 
9,4 Ah, 1,8 kg.
€ 359

HUSQVARNA 336LiC
• 36V
• 3,0 kg excl. accu
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Verstelbaar stuur

HUSQVARNA 536LIHD60X / 70X
536LiHD60X:
• 36 V
• 3,8 kg excl. accu
• Knipbalk 60 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep€ 265

EXCLUSIEF ACCU EN LADER € 469
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 429
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

536LiHD70X:
• 36 V
• 3,9 kg excl. accu
• Knipbalk 70 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep

HUSQVARNA 115IHD45 
• 36 V
• 3,2 kg excl. accu
• Knipbalk 45 cm 
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 436LiB
• 36V
• 81 dB(A)
• 12,5 m³/min

HUSQVARNA 115IL
• 36 V
• 3,5 kg excl. accu
• Telescopische steel
• Verstelbaar stuur
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 199
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

ACCU SERIES 

€ 339
INCLUSIEF BLI10  

ACCU EN QC80 LADER

€ 369
INCLUSIEF BLI10 ACCU  

EN QC80 LADER

€ 335
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 229
EXCLUSIEF ACCU  
EN LADER

HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017 ACCU SERIESACCU SERIES HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2017

• 46 m/s
• 2,4 kg excl. accu
• Cruise control en boost mode

Husqvarna BLI10
36V  2.0Ah € 99 incl. btw
Husqvarna BLI20
36V  4.0Ah € 179 incl. btw

Husqvarna BLI100
36V  2.6Ah € 219 incl. btw
Husqvarna BLI200
36V  5.2Ah € 259 incl. btw

Husqvarna BLI300
36V  9.4Ah € 379 incl. btw

€359
ACTIEPRIJS

€629
ACTIEPRIJS €629

ACTIEPRIJS

€449
ACTIEPRIJS

€269
ACTIEPRIJS

€199
ACTIEPRIJS

€449
ACTIEPRIJS

€399
ACTIEPRIJS
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MAAIEN
MET ROBOT
PERFECTIE

BESCHERMHUIS
Beschermt het laadstation  
en de robotmaaier tegen  
zonlicht en regen.

 § Werkgebied tot 1600 m2

 § Max. helling 40%
 § Connect @ Home
 § GPS-navigatie

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 315X
X-LINE § Werkgebied tot 1500 m2

 § Max. helling 40%
 § Connect @ Home

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 315
 § Werkgebied tot 3200 m2

 § Max. helling 45%
 § Connect @ Home

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 420

 § Werkgebied tot 3200 m2

 § Max. helling 45%
 § Connect @ Home
 § GPS-navigatie

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

 § Werkgebied tot 5000 m2

 § Max. helling 45%
 § Connect @ Home
 § GPS-navigatie

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

 § Werkgebied tot 3500 m2

 § Max. helling 70%
 § All Wheel Drive
 § Connect @ Home
 § GPS-navigatie

 § Werkgebied tot 600 m2

 § Max. helling 40%
 § Connect @ Home

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 305

 § Werkgebied tot 600 m2

 § Max. helling 25%

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 105

€799
ACTIEPRIJS
ACTIEPRIJS GELDIG TEM 31 MEI 2020

€1099
ACTIEPRIJS
ACTIEPRIJS GELDIG TEM 31 MEI 2020

 § Werkgebied tot 1000 m2

 § Max. helling 40%
 § Connect @ Home

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 310

€1799
ACTIEPRIJS

€3199
ACTIEPRIJS

€2399
ACTIEPRIJS

€2499
ACTIEPRIJS

€4399
ACTIEPRIJS

€4999
ACTIEPRIJS

€229
ACTIEPRIJS

NIEUW

€1499
ACTIEPRIJS
ACTIEPRIJS GELDIG TEM 31 MEI 2020

 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

AUTOMOWER® 430X
X-LINE

AUTOMOWER® 450X
X-LINE

AUTOMOWER® 435X AWD
X-LINE

AL 25 JAAR ERVARING 
MET HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 

GRATIS BIJ ALLE AUTOMOWER X-MODELLEN:  
GOOGLE HOME

Tijdelijk gratis bij aanschaf van een Automower® uit de X-line:  
een Google Home t.w.v. € 99 !
Daarmee bedient u niet alleen uw Automower® met uw stem, u beluistert ook  
uw favoriete playlist, vraagt naar het weerbericht, of bestelt de boodschappen.  
De Automower® X-line is al helemaal voorbereid voor intergratie in uw smarthome.

Uw gratis Google Home krijgt u gratis thuis gestuurd, na registratie via husqvarna.be.
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GESPECIALISEERD IN HET MAAIEN  
EN OPVANGEN VAN GRAS

 PROFESSIONELE MACHINES VOOR DE  
VERZORGING VAN GROENE EN OPEN RUIMTEN

GR1600-II
- Motor: 2 cilinder Kubota diesel watergekoeld    
- Vermogen: 479cm3 - 13.5pk
- Brandstoftank: 18 liter
- Transmissie: Hydrostatische transmissie twee wielaandrijving   
 met een traploze variabele aandrijving van 0 - 10km/u.
- Bediening: ergonomisch stuur
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning
- Bekerhouder
- Maaibreedte: 107cm
- Messen: 2 tegendraaiende messen
- Mesinschakeling: mechanisch met cardanas, bediening met 
 manuele hendel
- Hefinrichting maaier: vanuit de bestuurderstoel
 gasveer geassisteerd.
- Inhoud van de opvangbak: 370 liter
- Standaard uitrusting: urenteller, koplampen
- WAARBORG: 2 JAAR

B2201D
- Motor: 3 cilinder Kubota diesel watergekoeld
- Vermogen: 1123cm3 - 20pk
- Brandstoftank: 27 liter
- Transmissie: mechanisch, 3 groepen, 9 vooruit, 9 achteruit 
- Twee of vierwielaandrijving met differentieel blokkering.
- Maximum: snelheid tot 18,8km/u
- Besturing: ergonomisch stuur met soepele grip met 
 stuurbekrachtiging
- Verstelbare mechanisch geveerde stoel met hoge rugleuning
- Aftakas: achter 540 t/min. Middenonder: 2500 t/min.
- Hefvermogen tussen de kogels: 970kg
- Met Garden-Pro banden
- WAARBORG: 2 JAAR

GTR 200
- Vermogen 627cm3 - 20pk
- Motor: 2 cilinders Briggs & Stratton  
 Vanguard met oliefilter
- Transmissie: hydrostatische 
 transmissie twee wielaandrijving  
 met een traploze variabele aandrijving 
 van 0 – 8km/h
- Bediening: ergonomisch stuur 
 met soepele grip
- Besturing: mechanisch  
 op de achterwielen

- Verstelbare stoel met hoge rugleuning
- Maaibreedte: 112cm
- Messen: 2 tegendraaiende schijven  
 met schokbestendige zwenkbare  
 messen
- Mesinschakeling: electromagnetisch
- Hefinrichting maaier: vanuit de  
 bestuurderstoel, gasveer geassisteerd
- Inhoud van de opvang 280 liter
- Standaard uitrusting: achteruitworp,  
 urenteller, led – voorlicht.
- Opties: mulchingkit, trekhaak,  
 sneeuwblad
- WAARBORG: 2 JAAR

GTS 230
- Vermogen 627cm3 - 23pk
- Motor: 2 cilinders Briggs & Stratton  
 Vanguard met oliefilter
- Transmissie: hydrostatisch met  
 differentieelblokkering, twee  
 wielaandrijving met een traploze  
 variabele aandrijving van 0 – 12km/h
- Bediening: ergonomisch stuur 
 met soepele grip en stuurknop,
 stuurbekrachtiging op de achterwielen
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning
- Maaibreedte: 112cm

- Messen: 2 tegendraaiende schijven  
 met schokbestendige zwenkbare  
 messen
- Mesinschakeling: electromagnetisch
- Hefinrichting maaier: hydraulisch
- Inhoud van de opvang 480 liter
- Standaard uitrusting: achteruitworp,  
 urenteller, led – voorlicht.
- Opties: mulchingkit, trekhaak,  
 sneeuwblad
- WAARBORG: 2 JAAR

Z 122R
- Vermogen 726cm3

- Motor: 2 cilinders Kawasaki met oliefilter
- Transmissie: dubbele hydrostaat 
- Besturing: twee stuurhendels met 
 hydraulische dempers
- Verstelbare bedieningshendels
- Verstelbare stoel met hoge rugleuning 460 mm
- Bekerhouder
- Handmatig te heffen maaidek met voetpedaal
- Mes inschakeling: electromagnetisch
- Maaibreedte: 107 cm zijlossende gras uitworp  
 of mulching  
- 2 maaimessen
- Urenteller
- WAARBORG 2 JAAR*

€8389
ACTIEPRIJS

€17799
ACTIEPRIJS

€8399
ACTIEPRIJS

€5099
ACTIEPRIJS

€15999
ACTIEPRIJS
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