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Minder uitvaltijd

• Toro maaidek met gelaste afgeronde bumper, 
robuuste zwenkwielvorken en langdurige 
bescherming van de glijders 

• Maai de hele dag door met de grote 
brandstoftank van 41 liter

• Grote hopper van 810 liter met een maximale 
storthoogte van 1950 mm voor eenvoudig 
ruimen van maaisel

Uitstekende maaiselopvang

• Directe grasopvang met Smart AirFlow-
systeem zorgt voor maximale opvangprestaties

• De instelbare vol-sensor van de hopper 
schakelt het maaidek automatisch uit zodat de 
hopper niet te vol geladen wordt

• De automatische maaidekwisser in de 
uitwerpzone verhindert dat maaisel aankoekt

Onderhoudsvriendelijk en prettig in gebruik

• Smart Cool-systeem met automatisch 
omkerende ventilator verhindert dat de motor 
oververhit raakt

• Stel snel de maaihoogte in op de 
bestuurdersstoel

• Kantelend maaidek maakt dagelijks reinigen 
kinderspel dankzij de eenvoudig te bereiken 
messen

De ProLine H800 cirkelmaaier met het direct High-Lift opvangsysteem is ontworpen voor 

een maximale levensduur en minimale uitvaltijd. Het Toro-frontmaaidek is uitgerust met een 

gelaste afgeronde bumper, robuuste zwenkwielvorken en langdurige bescherming van 

de glijders. Met zijn krachtige motor van 19,2 kW (26,1 pk), een grote brandstoftank van 

41 liter en een hopper van 810 liter gaat deze maaier langer door zonder te stoppen – 

u kunt zelfs de maaihoogte instellen terwijl u rijdt! En wanneer de hopper vol raakt, wordt 

het maaidek automatisch uitgeschakeld zodat de hopper niet te vol geladen wordt en er 

geen maaisel achterblijft op het gras. Vervolgens lost u 

het maaisel in een handomdraai direct in een aanhanger 

dankzij het High Lift-systeem. Het Smart Cool® systeem 

met automatisch omkerende ventilator en automatische 

maaidekwissers vermindert de uitvaltijd. De uitstekende 

zichtlijn maakt de ProLine H800 geknipt voor het 

trimmen rond landschapselementen in stedelijke 

gebieden en parken. En het hoogwaardige 

maaisysteem levert een onberispelijk 

maairesultaat – een must voor 

sportvelden en bedrijfsterreinen.

K E N M E R K E N



PROLINE H800, MODEL 31050

MOTOR Yanmar; 3-cilinder, vloeistofgekoeld, diesel. Nominaal vermogen 17,5 kW (23,8 pk) bij 3000 tpm, bruto vermogen 19,2 kW (26,1 pk) bij 3000 tpm.  
Stationair – hoog: 3210 tpm; Cilinderinhoud: 1,116 liter. Afzonderlijk gemonteerd Donaldson luchtfilter.

INHOUD BRANDSTOFTANK 41 liter diesel

TRACTIEAANDRIJVING Hydrostatische transmissie op de motor drijft vier hydraulische wielmotoren aan die permanente dubbel-diagonale aandrijving op alle wielen leveren.

BANDEN Vóór: 23 x 10,5-12 gazonbanden. Achter: 18 x 7,5-8 gazonbanden.

LUCHTFILTER Droog, vervangbaar voorfilter en veiligheidselement.

INSTRUMENTEN Indicators: gloeibougie, accuontlading, lage druk motorolie, geblokkeerd luchtfilter, grasvanger omhoog, parkeerrem aan, werkverlichting aan, koplamp aan, 
gevarenlicht aan. Meters: urenteller/service-indicator, motortemperatuur, brandstofpeil met bijvulindicator.

BEDIENINGSORGANEN Contactschakelaar, gashendel, voetbestuurd tractiepedaal, bedrijfsrem met handremgrendel, maaihoogteschakelaar.

RIJSNELHEID Transport: 0–15 km/u, traploos instelbaar. Achteruit: 0–10 km/u

RADIATEUR Smart Cool®. Elektrisch met automatisch of handmatig omkeermechanisme voor reiniging.

HOOFDFRAME Frame uit voorgevormd staal, geheel gelast

REMMEN Bedrijfsrem: Tractiepedaal met dynamisch remmen via hydrostatische transmissie. Parkeerrem: Door voetpedaal geactiveerde trommelremmen op de voorwielen. 
Voetbediende vergrendeling houdt het pedaal in de ingeschakelde stand.

BESTURING Achteras met hydraulische besturing. Verstelbaar kantelend stuurwiel met draaibereik van 22/3 slagen.

ELEKTRISCH SYSTEEM 55 A / met wisselstroomdynamo met P-aansluiting. Accu: 55B24

BEVEILIGINGEN
Voorkomt dat de motor start tenzij het tractiepedaal zich in de neutraalstand bevindt en het maaidek dek niet is ingeschakeld. Als de bestuurder de stoel verlaat 
terwijl de maaidekken zijn ingeschakeld, stopt de motor. Als de bestuurder de stoel verlaat terwijl de machine niet in de neutraalstand staat, slaat de motor af. 
De motor slaat af als de parkeerrem ingeschakeld en het tractiepedaal zich niet in de neutraalstand bevindt. 

STOEL Lage mechanische vering, terugrollende veiligheidsgordel

LAMPEN Standaard werk- en wegverlichting

HYDRAULIEK/KOELING Inhoud van 9,5 liter, oliekoeler met ventilatorkoeling, filter met hogedrukpatroon

AFTAKASKOPPELING Riemaangedreven Ogura elektromagnetische koppeling met magnetische mesrem, drijft de as naar de tandwielkast van het maaidek aan. Maaidek wordt automatisch 
uitgeschakeld wanneer de grasvanger vol is.

ROLBEUGEL Standaard inklapbare rolbeugel met twee stangen; voldoet aan ISO 21299

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK 3,9 liter/uur

VEILIGHEID ISO EN 5395 (CE)

CERTIFICATEN Gecertificeerd volgens de Europese machinerichtlijn. Gecertificeerd volgens de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de Richtlijn fysische agentia 
(trillingen) 2002/44/EG, de Richtlijn geluidsemissie in het milieu 2000/14/EG en de Batterijenrichtlijn 2006/66/EG. Voldoet aan de EU Stage IIIA-emissievoorschriften.

GARANTIE Twee jaar beperkte garantie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

PROLINE H800 SPECIFICATIE S*

 *  De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn 
uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. 
Vraag uw dealer om informatie over alle garanties.

MAAIDEK

MAAIBREEDTE 126 cm

MAAIHOOGTE 20–110 mm, traploos en hydraulisch instelbaar, met bediening vanuit de bestuurdersstoel

MAAIDEKCONSTRUCTIE Voorgevormd en gelast maaidek met afgeronde bumper vooraan.

UITWORP Directe grasopvang.

ASCONSTRUCTIE Assen met een diameter van 25 mm gemonteerd in twee smeerbare kogellagers.

MAAIAANDRIJVING Aftakasaangedreven tandwielkast met conische tandwielen, B-sectie riemaandrijving naar alle assen.

MESSEN Vooraan: veredeld staal; tegengesteld draaiend: Twee veredelde mesdelen per as, met bouten bevestigd aan de geïntegreerde ventilatorschijf

TIPSNELHEID 80,7 m/s ± 2% bij 3210 motortoeren

DEKOPHANGING Twee zwenkwielen vooraan, hefarmkoppelingen achteraan

ZWENKWIELEN Twee, glad, semipneumatisch 9,00 x 3,50-4
SPANPOELIES VAN DE 
AANDRIJFRIEM Verstelbare veerbelaste spanpoelie

DEKGLIJDER Vervangbare, met bouten bevestigde niet-markerende UHMW-stootranden aan beide kanten.
MAAIDEK 
ANTISCALPEERROLLEN Voorrol en twee achterrollen

MAAIDEKSCHERMEN Drukgevormd plastic met kwartslagbevestigingen en borgbout

DIEPTE MAAIDEK 114 mm

CERTIFICATIE Europese norm volgens ISO EN 5395, CE-keurmerk.

MAAISNELHEID Maai tot wel 12.000 m2/uur

OPVANGSYSTEEM

VOLUME 810 liter

GRASVERSPREIDER Automatische elektrische grasverspreider voor gelijkmatig opvullen

SENSOR VOLLE GRASVANGER Verstelbare sensor detecteert wanneer de grasvanger vol is en schakelt het maaidek uit

SLIM ONTWORPEN KANAAL Het ventilatiesysteem is zo ontworpen dat maaisel vastgehouden wordt en opgehoopt met minimale uitworp van stof en vuil

BEDIENINGSORGANEN Afzonderlijke hydraulische hefinrichting en hydraulische kanteling voor leegstorten. De achterklep wordt automatisch geopend bij het storten.

MAXIMALE STORTHOOGTE 1950 mm met 300 mm overhang

AFMETINGEN EN GEWICHT MET MAAIDEK

HOOGTE Rolbeugel omhoog 2070 mm; rolbeugel omlaag 1660 mm

TOTALE LENGTE 2910 mm

TOTALE BREEDTE 1430 mm

WIELBASIS 1190 mm
GESCHAT 
TRANSPORTGEWICHT Met maaidek 980 kg, zonder maaidek 810 kg
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