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Power Max 826 OE model:
38629** Odśnieżarka kołowa
TORO 660mm silnik 8.0 K.M
Briggs&Stratton 826OE +
GRATIS*
Cena brutto

5 858,99 zł

Cena netto

4 763,41 zł

Cena poprzednia

6 890,00 zł

Dostępność

W naszym magazynie, objaśnienie w
zakładce dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, dla
produktów na zamówienie na zapytanie

Numer katalogowy

OO-TOR38629

Kod producenta

38629

Opis produktu
Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.
Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pioniersko zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w
ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50
lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi
rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje
swoich klientów na całym świeci, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak
pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania.
Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney
World oraz wielu innych.
DANE TECHNICZNE:
Silnik ( typ/ pojemność): Briggs&Stratton SNOW KING OHV / 250 cm³
Silnik (cylindry): 1 cylinder
Moc silnika dane wg. starej normy: 8,0 K.M
Moc silnika dane wg. nowej normy SAE J1940: 11,50 Nm przy 2600 obr/min
Zbiornik paliwa: 3,0l
Napęd: 6 biegów do przodu + 2 biegi do tyłu
Typ: odśnieżarka dwustopniowa
Szerokość robocza: 660mm
Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe: 53cm
Wirnik zgarniający: Power Max 36cm, ząbkowany
Wirnik odrzucający: 30cm, 3 noże
Listwa zgarniająca: stała
Regulator wysokości: regulowany
Koła: opony pneumatyczne 38 cm, antypoślizgowy bieżnik klockowy
Rozruch: elektryczny / mechaniczny
Zasięg wyrzutu: do 12 m, Quick Stick
Wydajność: do 861 kg/min
Waga(ok): 101kg
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Zalety (wyjaśnienia poniżej): Silnik B&S, Quick Stick® Chute Control, Opony z klockowym bieżnikiem, Ząbkowany
ślimak, Prostota obsługi, Rozruch elektryczny 230V w standardzie, Power Max® Anti-Clogging System
(ACS), Hardened Gear Box Gears, Durable One-Piece Frame
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: Reflektor
ZALETY:
Silnik
Sprawdzony w wielu maszynach 1- cylindrowy silnik zimowy Briggs&Stratton
Silniki zimowe B&S charakteryzują się łatwością uruchomiania nawet w najtrudniejszych zimowych warunkach
Można je uruchomić w temperaturach nawet do -20 ° C
Silniki te z racji warunków do których są dedykowane nie posiadają filtra powietrza
Mogą być wyposażone w rozrusznik elektryczny uruchamiany z napięcia 230V.
Przedstawione poniżej zdjęcie jest przykładowe i silnik zamontowany w odśnieżarce z oferty może się różnić od
prezentowanego poniżej.

Szybka kontrola dzięki Quick Stick® Chute Control
Można szybko i łatwo zmienić kierunek wyrzutu,za pomocą joysticka zintegrowanej kontroli.

Opony z klockowym bieżnikiem
Specjalnie skonstruowane opony, zapobiegają ich buksowaniu, nawet w najgłębszym śniegu, opcjonalnie można zastosować
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łańcuchy na koła

Ząbkowany ślimak
Bardzo duży ząbkowany ślimak bez problemu poradzi sobie z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.

Prostota obsługi
Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodne regulować
prędkość lub wyrzut śniegu.
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Rozruch elektryczny 230V w standardzie
Dla łatwiejszego uruchamiania nawet w największe mrozy zastosowano rozrusznik elektryczny.
Już nie musisz szarpać linki rozruchu, zastanawiać się czy akumulator jest naładowany, wystarczy parę metrów przedłużacza i
już silnik pracuje.
Silnik jest wyposażony również w linkę rozruchu ręcznego.

Power Max® Anti-Clogging System (ACS)
Przełom w technologii odśnieżania, Power Max® Anti-Clogging System (ACS) obsługuje więcej śniegu w krótszym czasie Ten
rewolucyjny system reguluje zgarnianie śniegu co praktycznie eliminuje zapychanie tunelu wyrzutowego przy jednoczesnej
maksymalizacji prędkości wirników o dużej wydajności. Inne odśnieżarki wymagają od operatora żeby ręcznie ograniczyć
zgarnianie śniegu, aby zapobiec zatkaniu.
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Hardened Gear Box Gears
Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to koła zębate, są jednym z najważniejszych elementów przekładni.
Toro Power Max używa specjalnych hartowanych zębatek, które mogą obsługiwać najtrudniejsze warunki śniegowe. Inni
producenci często używają miękkich kół zębatych, które zużywają się w krótkim czasie.

Durable One-Piece Frame
Trwałość zaczyna się od jego rdzenia. Power Max wykorzystuje solidną, jednoczęściową ramę dla
jak najwyższej wytrzymałości, jest wykonana z grubej stali, tym samym jest konstrukcją najwyższą . Dzięki temu Twoja
odśnieżarka będzie odporna na przewalanie ton śniegu.
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Reflektor (opcja za dopłatą-cena na zapytanie)
Nie masz czasu w dzień?, Zimą dni są krótkie, ale teraz to już nie problem bo Twoja odśnieżarka ma w standardzie o

PONIŻEJ FILMY Z DZIAŁANIA ODŚNIEŻAREK TORO:

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:
1 x ODŚNIEŻARKA MODEL PODANY W TYTULE OFERTY - informujemy że w związku z ciągłymi zmianami
konstrukcyjnymi produkt może nieznacznie się różnić od prezentowanego, w przypadku gdy taka sytuacje
będzie miała miejsce poinformujemy o tym fakcie przed dostawą.
** Podany w tytule model - symbol katalogowy jest aktualny na dzień umieszczenia oferty w naszym sklepie,
1 x Instrukcja po polsku
1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

wygenerowano ze sklepu internetowego www.pajm.pl

*GRATIS - Olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania (uruchomienia) maszyny, oraz dostawa przy płatności z
góry o ile podsumowanie zamówienia nie mówi inaczej.
TERMIN DOSTAWY:
Jeśli produkt mamy w magazynie ( stan magazynowy jest większy od 0) produkt dostarczymy zgodnie z
terminem podanym przy opcji dostawy.
Maszyny które mamy na stanie magazynowym zawsze są sprzedawane w pierwszej kolejności z ekspozycji*.
*Powyższe nie dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie
produktu na oryginalnej palecie, jeśli produkt będzie dostępny tylko na ekspozycji będziemy musieli go zamówić
u importera, chyba że będziemy mieli możliwość jego ponownego poprawnego zapakowania.
Jeśli produktu nie ma w magazynie czas dostawy może wynieść od 7 do 45 dni, o terminie poinformujemy po
uzyskaniu takiej informacji od importera.
Jeśli chcesz znać termin dostawy przed zakupem skontaktuj się z nami, ustalimy go i Ci podamy.
GWARANCJA:
- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok
- Zastosowanie komercyjne np. wypożyczalnie 90 dni

GWARANCJA SILNIK:
- Zakup konsumencki 2 lata
- Zastosowanie komercyjne 1 rok
Kupujesz od autoryzowanego dystrybutora i serwisu firmy Victus, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę wyrobów
firmy Toro:

W związku ze ścisłą zależnością, cen maszyn, w stosunku to kursu walut, zastrzegamy sobie możliwość, nie
wywiązania z zamówienia, w przypadku zmiany cennika, przez firmę TORO
Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy, równocześnie radzimy nie czekać na ostatnią
chwilę.
Wzorem poprzednich lat, może być problem z ich dostępnością.
Dotyczy to w szczególności maszyn których stan magazynowy w dniu zamówienia jest równy 0, a więc jest
produktem na zamówienie.
Drogi Kliencie, co masz zamiar kupić jutro, kupuj już dziś.
ODŚNIEŻARKI TORO WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W OPISIE:
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Kilkadziesiąt lat doświadczeń i doskonalenia odśnieżarek Toro daje gwarancję doskonałej jakości urządzeń, napędzanych
wyłącznie przez sprawdzone silniki spalinowe. Mając na uwadze warunki atmosferyczne, w których pracują odśnieżarki, Toro
zadbało nie tylko o efektywność i niezawodność pracy, ale również o komfort pracy użytkownika.

- odśnieżarki jednostopniowe Toro pracują na bazie wykonanego z grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który
obracając się z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siła do kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz.
Przemyślany kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala
na odgarnięcie śniegu "do zera", całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd. Uwaga! Odśnieżarki jednostopniowe
powinny pracować wyłącznie na powierzchniach utwardzonych.

- odśnieżarki dwustopniowe posiadają dwu etapowy system odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno
obracający się frez, a następnie wyrzucany z impetem przez wirnik i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w
wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych gwarantując też dużą wydajność i wyrzut śniegu na znaczną
odległość.
- mocne górno zaworowe silniki (OHV) o pojemnościach do 342 cc, są specjalnie zaprojektowane do pracy zimą

- Free Wheel System umożliwia odłączenie napędu jednego z kół odśnieżarki w celu ułatwienia manewrowania – zawracanie
w miejscu
- Quick Stick oznacza płynną regulację kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210 stopni) – joystick,
- odśnieżarki TORO cechuje duża wydajność odśnieżania ( w zależności od właściwości danego śniegu) aż do 998 kg/min,
przy wyrzucie na odległość do 14 m
- ząbkowany frez bez problemu poradzi sobie z ubitym czy zlodowaciałym śniegiem
- szerokie pneumatyczne koła z antypoślizgowym bieżnikiem ułatwiają manewrowanie, nawet bez zastosowania
łańcuchów (łańcuchy są dostępne w opcji)

Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.
Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pioniersko zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w
ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50
lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi
rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje
swoich klientów na całym świeci, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak
pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania.
Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney
World oraz wielu innych.
FIRMA PAJM ZAPRASZA DO ZAKUPÓW
RADOM / WIERZBICA
ELEKTRONARZĘDZIA, MASZYNY DO LASU I OGRODU
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA
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