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Η Γεωμηχανική ιδρύθηκε το 1984 και 
λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές 
προσανατολισμένες στην αλληλεπίδραση 
του ανθρώπου με το περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα:
• Την ανάπτυξη των έργων πρασίνου 
και την προστασία και διαχείριση των 
υδατικών πόρων μέσω εκσυχρονισμένων 
συστημάτων άρδευσης.
• Την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη 
και διαχείριση των μεγάλων έργων 
πρασίνου.
• Τη διατήρηση του καλλωπιστικού 
πρασίνου στα αστικά τοπία.
• Την επιμόρφωση και εκπαίδευση των 
γεωτεχνικών και των επαγγελματιών που 
ασχολούνται με το πράσινο.
• Να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
οικονομίας με τον αειφορικό σχεδιασμό 
της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της 
Ελλάδας.

Η Γεωμηχανική είναι εμπορική εταιρία που 
αντιπροσωπέυει αποκλειστικά, διακινεί 
και υποστηρίζει όλα τα προϊόντα σχετικά 
με το καλλωπιστικό πράσινο και παρέχει 
ολοκληρωμένο πακέτο για ένα ιδανικό 
αποτέλεσμα στη διαμόρφωση τοπίου. 

Δέσμευση της Γεωμηχανικής είναι η ποιότητα η εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία.

Οι δραστηριότητες της Γεωμηχανικής, 
εκτός απο το εμπορικό κομμάτι, 
αφορούν στην υποστήριξη και στην 
επιμόρφωση. Η τεχνική υποστήριξη για 
τα προϊόντα μάς είναι διαθέσιμη μέσω 
τηλεφώνου, e-mail, αυτοπροσώπως και 
διαμέσου της ιστοσελίδας μας, οπου 
υπάρχουν οι οδηγίες χρήσεις και τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Συχνά διοργανώνονται 
σεμινάρια σχετικά με το καλλωπιστικό 
πράσινο, το αυτόματο πότισμα, ή τα 
μηχανήματα πρασίνου, καθώς και 
επιδείξεις μηχανημάτων και επι τόπου 
του έργου σεμινάρια, όπου κριθεί 
απαραίτητο ή ζητηθεί. Η Γεωμηχανική  
επίσης απασχολείται σαν συμβουλευτική 
επιχείρηση οσον αφορά σε μεγάλα έργα 
αλλά και στη σύνταξη προμελέτης και 
επίβλεψη μελέτης.

Με τη συμμετοχή σε τεράστια εγχειρήματα, σαν προμηθευτής ή σαν σύμβουλος, όπως όλα τα γήπεδα γκόλφ στην Ελλάδα και το 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η τεχνογνωσία και η συσσωρευμένη εμπειρία της Γεωμηχανικής έιναι ένα ασυγκριτο προσόν. Σε 
αυτό το προσόν προστίθενται 30 χρόνια πείρας στην Ελληνική αγορά, 25 χρόνια διεθνών επαφών και συναντήσεων με στελέχη και 

παράγοντες εταιριών του εξωτερικού, συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις. Η ιστορία μας, μας επιτρέπει να κάνουμε την 
ακόλουθη δέσμευση αλλά και να την τηρήσουμε.

Πελάτες μας είναι κατασκευαστές, 
καταστήματα, ιδιώτες, ξενοδοχεία, 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδα 
γκόλφ, δήμοι, δημόσιοι και ιδωτικοί 
οργανισμοί, συνολικά πάνω απο 2000 
σε όλη την Ελλάδα που εξυπηρετούνται 
απο εμάς και ένα εξειδικευμένο δίκτυο 
συνεργατών.

“Δέσμευση της Γεωμηχανικής είναι 
η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η 

αξιοπιστία”

  Σκοπός & Όραμα

  Εταιρική Ταυτότητα

  Συνεργάτες

  Δραστηριότητες

Εμπειρία
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Αντιπροσωπείες Richdel - Irritrol, DitchWitch μέχρι το 1989

Η Γεωμηχανική ξεκίνησε την εκπαίδευση γεωπόνων 
στην τεχνική του αυτόματου ποτίσματος. Πάνω απο 100 
γεωπόνοι ή άλλων ειδικοτήτων ξεκίνησαν το αυτόματο 
πότισμα κήπων, πάρκων και γηπέδων στην Ελληνική 
αγοράΣτο ξενοδοχείο Intercontinental της Αθήνας παρουσίασε 

την εταιρεία TORO, τα υλικά αυτόματου ποτίσματος 
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα κεντρικά δίκτυα 
άρδευσης μεγάλων εκτάσεων

1989

Η Γεωμηχανική παρουσίασε τρόπους άρδευσης γηπέδων 
ποδοσφαίρου

Το 1992, με ομιλίες, επιστημονικές αναλύσεις και συνετευξεις, 
βοήθησε στο να ξεπεραστεί η κρίση έλλειψης νερού στα μεγάλα 
αστικά κέντρα καθιστώντας κατανοητό το έλλειμα διαχείρισης 
του αρδευτικού νερού

Εισήγαγε και παρουσίασε εξελιγμένες ποικιλίες 
χλοοτάπητα της εταιρείας Jacklin Seed Co. στην Ελλάδα 
και την σημασία τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
μαςΠαρουσίασε την τεχνολογία Toro Recycler για την κοπή 

του χλοοτάπητα με τη διαδικασία ανακύκλωσης του 
κομμένου χόρτου - Εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την 
Ελλάδα Το 1998 η Γεωμηχανική συμμετείχε στην κοινοπραξία 

Γεωμηχανική/ΤΟΜΗ/Μαραγκάκης σαν σύμβουλος και 
προμηθευτής στην κατασκευή του καλλωπιστικού πρασίνου 
και της άρδευσης του περιβάλλοντα χώρου του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος ΒενιζέλοςΒασικός προμηθευτής του γήπεδου golf Χερσονήσου Κρήτης 

Βασικός προμηθευτής στην ανακατασκευή του γηπέδου golf 
Πορτο Καρράς Προμηθευτής προϊόντων αυτόματου ποτίσματος και 

μηχανημάτων συντήρησης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Βασικός προμηθευτής του γηπέδου golf Navarino Dunes

Μετακίνηση σε νέες εγκαταστάσεις

2014

Newsletters και όλα τα φυλλάδια στα Ελληνικά

Βασικός προμηθευτής του γηπέδου golf Navarino Bay

www.Geomechaniki.gr

Το 2014 η TORO θα 
συμπληρώσει 100 

χρόνια παρουσίας στην 
παγκόσμια αγορά και 

25 χρόνια στην Ελλάδα, 
μέσω της Γεωμηχανικής, 

στο σύνολο των μεγάλων 
έργων καλλωπιστικού 

πρασίνου

Το 2014 η Γεωμηχανική 
θα συμπληρώσει 

30 χρόνια μόνιμης, 
σταθερής, επικοδομητικής 
παρουσίας αποκλειστικά 

στο καλλωπιστικό 
πράσινο και την 

κηποτεχνία

Ιστορία της Γεωμηχανικής
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2013 Μέχρι το 2013 προμηθευτής 97 ξενοδοχειακών μονάδων 
και resorts

2009 Μέχρι το 2009 προμηθευτής 109 γηπέδων ποδοσφαίρου

Βασικός προμηθευτής στην ανακατασκευή του 
δικτύου άρδευσης του Corfu Golf Club
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1989-2014, 25 χρόνια          στην Ελλάδα

Athens Tennis Club 1994

Korinthos Soccer Field 1991
Eleysina Soccer Field

Athens International Airport “El. Venizelos” 1998 - 2002

Recycler Demo - Kalamata 1997

Agrotica Show 1993

Agrotica 1987

Onasio Foundation 1993
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1989-2014, 25 χρόνια          στην Ελλάδα

www.Geomechaniki.gr

Chandris Hotel 2001

GM’s Warehouse 2000

Larisa Hospital 1998

Agrotica 1987

Crete Golf Course 2002

Onasio Foundation 1993

Kaftatzoglio Stadium 2004

Residential garden 1992

Chandris Hotel 1997

Porto Caras Golf Course 2002
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Athens 2004 Olympic Games

Navarino Bay Grinder Training

Karaiskaki Stadium 

Z-Master Delivery & Demo 
Kipotehnica 2006

Horse Race Track 2000

Soccer Stadium 

Thessaloniki 2009 - Dealer meeting
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30 χρόνια παρουσίας 
στην Ελληνική αγορά και 

συνεχίζουμε

www.Geomechaniki.gr

Navarino Dunes Hangar 2008

Navarino Resorts 2010

Maleme - Crete 2013

San Diego Golf Industry Show

Navarino Bay 2008

Blue Lagoon Resort, Kos 2010

2013

On Site mechanics

Athens 2004 Baseball Field
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Σειρά LPS

LPS200
LPS208
LPS210
LPS212
LPS215
LPS217
LPS400
LPS408
LPS410
LPS412
LPS415
LPS417

  ΠεριγραφήΚωδικός
50mm Pop-up χωρίς ακροφύσιο
50mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN8
50mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN10
50mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN12
50mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN15
50mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN17
100mm Pop-up χωρίς ακροφύσιο
100mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN8
100mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN10
100mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN12
100mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN15
100mm Pop-up με ακροφύσιο TVAN17

• Σώμα: 1¼ ” (32mm)
• Είσοδος: ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 0,6 - 5,5m
• Πίεση λειτουργίας:  1,4 - 3,5 Bar
• Συνιστώμενη πίεση: 2,1 Bar
• Ρυθμιζόμενο απο 0ο - 360ο

Προδιαγραφές

Ευδιάκριτα χρώματα στα ακροφύσια 
αντίστοιχα με την ακτίνα τους 

sdasd
• Ελαχιστοποιεί τις απώλειες και απομακρύνει φερτά υλικά κατά 
την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
• Ατσάλινο ανοξείδωτο ελατήριο
• Πανεύκολο στη ρύθμιση του ακροφυσίου λόγω της ειδικής 
σχεδίασης του
• Όλα τα μέρη του αφαιρούνται για εύκολη συντήρηση
• Συμβατό με όλα τα ακροφύσια του 570Ζ

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Σειρά LPS

Πίνακας χαρακτηριστικών LPS

   Εκτοξευτές
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Σειρά 570Ζ

570Z-2P
570Z-3P
570Z-4P
570Z-6P
570Z-12P

  ΠεριγραφήΚωδικός
Εκτοξευτής 50mm 
Εκτοξευτής 75mm
Εκτοξευτής 100mm
Εκτοξευτής 150mm
Εκτοξευτής 300mm

Σειρά 570Z

• Σώμα: 35mm στα μοντέλα 2P, 3P, 4P και 6P     
       40mm στα μοντέλα 12P           
       45mm στα μοντέλα 12P SI
• Είσοδος: ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 0,6 - 5,5m
• Πίεση λειτουργίας: 1,4 - 5,2 Bar
• Συνιστώμενη πίεση για ακροφύσια τύπου spray: 2,1 Bar
• Συνιστώμενη πίεση για περιστρεφόμενα ακροφύσια: 2,8 - 3,2 Bar
• Ροη: 0,2 - 17 ltr/m

Προδιαγραφές

Ειδική φλάτζα στεγανοποίησης
Zero Flush Seal

sdasd
• Ειδική στεγανοποίηση μειώνει τις απώλειες και επιτρέπει την 
εγκατάσταση περισσότερων εκτοξευτών σε μία στάση
• Ατσάλινο ανοξείδωτο ελατήριο
• Έμβολο με καστάνια - πανεύκολο στη ρύθμιση 
• Μικρή διάμετρος κεφαλής το καθιστά λιγότερο ορατό και 
λιγότερο ευάλωτο σε φθορές
• Βαλβίδα απορροής - Ειδική βαλβίδα απορροής με εύκολη 
εγκατάσταση, είτε από το εργοστάσιο είτε στον κήπο, διατηρεί 
μέχρι και 3 μέτρα υψομετρική διαφορά

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Πίνακας κωδικών σειράς 570
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Με X-Flow

Χωρίς X-Flow

 Ειδικά χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένος 
μηχανισμός

 X-Flow

X- Flow
Ειδικό  μοντέλο (570ZXF) φέρει 
επιπλέον μηχανισμό, που αποτρέπει την 
απορροή νερόυ σε περίπτωση φθοράς 
του εκτοξευτή. Περιορίζεται η  σπατάλη 
νερού σε περίπτωση ατυχήματος και 
η επιδιόρθωση του κατεστραμμένου 
εκτοξευτή ή η αλλαγή ακροφυσίου γίνεται 
εύκολη υπόθεση και στεγνά!

Χαμηλής πίεσης
To μοντέλο 570ZLP είναι ειδικά κατασκευασμένο 
για να λειτουργεί σε ακόμα χαμηλότερη πίεση 
απο το απλό 570Ζ. Με εύρος πίεσης λειτουργίας 
1,0 - 5,2 Bar επιτρέπει την εγκατάσταση 
περισσότερων εκτοξευτών σε μία στάση ή/και την 
ομαλή λειτουργία σε δίκτυα με χαμηλές πιέσεις.

Χωρίς 
ρυθμιστή 

πίεσης

Με 
ρυθμιστή 

πίεσης

Ρύθμιση πίεσης
To ειδικό μοντέλο 570ZPR φέρει επιπλέον 
ρυθμιστή πίεσης. Η πίεση ρυθμίζεται σταθερά 
στα 2,1 bar, η ομαλή λειτουργία εξασφαλίζεται 
και αποτρέπονται φαινόμενα “νέφωσης” που 
προκαλούνται απο υπερβολική πίεση στο δίκτυο.

Τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά 
συνδυάζονται στο μοντέλo 570ΖPRX. Όλα τα 
ειδικά χαρακτηριστικά κατασκευάζονται και σε 
σώματα 2P, 3P, 4P, 6P, 12P . 

   Εκτοξευτές
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 Σειρά MPR Plus - Tύπου Spray  (Σταθερού τόξου) 

• Ομοιομορφία σταγονιδίων - βέλτιστη άρδευση
• Χαμηλοί ρυθμοί εκροής - περισσότεροι εκτοξευτές στην  ίδια ζώνη
• Ειδικοί ενσωματωμένοι ρυθμιστές πίεσης (PCD) εξομαλύνουν την πίεση του δικτύου εξασφαλίζοντας καλύτερη άρδευση
• Εύκολη ρύθμιση ακτίνας (μείωση μέχρι 25%) μέσω της ειδικής βίδας στην κεφαλή του ακροφυσίου 
• Διατήρηση ομοιομορφίας των σταγονιδίων ακόμα και εάν μειώσουμε την ακτίνα απο την αντίστοιχη βίδα.
• Τα ακροφύσια διατίθενται μαζί με τα φίλτρα τους
• Ευδιάκριτα χρώματα στά ακροφύσια αντίστοιχα με την ακτίνα τους

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 1,5 - 4,6m
• Πίεση λειτουργίας:  1,4 - 5,2 Bar
• Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 2,1 Bar
• Ροή: 0,2 - 17,3 ltr/m
• Γωνίες εκτόξευσης αντίστοιχες με την ακτίνα 
5ο,10ο,15ο,20ο,27ο

• Διαθέσιμα τόξα για κάθε ακτίνα : 60o, 90o, 120o, 150o, 
180o, 210o, 240o, 270o, 360o  και 3 ειδικά ακροφύσια 
διαδρόμου

Προδιαγραφές
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   Ακροφύσια
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sdasd
• Χωρίς κινούμενα μέρη
• Πατενταρισμένη τεχνολογία H20 chip - 1/3 λιγότερη 
κατανάλωση νερού
• Κατάλληλο για αντικατάσταση σε όλους τους εκτοξευτές της 
αγοράς
• Απόλυτη ομοιομορφία σταγονιδίων - ιδανικό πότισμα
• Τα ακροφύσια διατίθενται μαζι με τα φίλτρα τους
• Διατήρηση ομοιομορφίας των σταγονιδίων ακόμα και εάν 
μειώσουμε την ακτίνα απο την αντίστοιχη βίδα.
• Ευδιάκριτα χρώματα στά ακροφύσια αντίστοιχα με την ακτίνα 
τους

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

1,2m  x 4,6m
1,2m x 2,7m

1,2m  x 9,1m
1,2m x 5,5m

1,2m  x 4,6
1,2m x 2,7

5 διαφορετικές ακτίνες διαθέσιμες για 
αρσενικό η θηλυκό σπείρωμα

 Διαθέσιμα 9 διακριτά τόξα και ξεχωριστά ειδικά ακροφύσια για διαδρόμους

Ακτίνα

 Σειρά Precision - Τύπου Spray (Σταθερού τόξου)

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 1,5 - 4,6m
• Πίεση λειτουργίας: 1,4 - 5,2 Bar
• Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 2,1 Bar
• Ροή: 0,1 - 9,4 ltr/m
• Γωνίες εκτόξευσης αντίστοιχες με την ακτίνα 5ο,10ο,15ο,20ο,27ο

• Διαθέσιμα τόξα για κάθε ακτίνα : 60o ,90o, 120o, 150o, 180o, 210o, 240o, 
270o, 360o  και 3 ειδικά ακροφύσια διαδρόμου

Προδιαγραφές

Πρωτότυπη 
τεχνολογία
δημιουργίας 
σταγονιδίων 
- χωρίς 
κινητά μέρη - 
επικυρωμένη 
από το 
ινστιτούτο 
CIT
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   Ακροφύσια
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 Σειρά Precision - Περιστρεφόμενα ακροφύσια

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 4,3 - 7,9m
• Πίεση λειτουργίας: 1,4 - 5,2 Bar
• Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 2,8 - 3,5 Bar
• Ροή: 1,4 - 14 ltr/m

Προδιαγραφές
• Εσωτερικό σύστημα με γρανάζια περιστρέφει το ακροφύσιο
• Όλο το εύρος τόξων ( 45ο - 360ο) και ακτίνων (4,3 - 8m) 
καλύπτονται από 2 μόνο μοντέλα 
• Μεγαλύτερη ακρίβεια και ομοιομορφία από τα ακροφύσια τύπου 
spray
• Σταθερή ταχύτητα περιστροφής
• Διατήρηση της ομοιομορφίας ακόμα και εάν μειώσουμε την ακτίνα 
απο την αντίστοιχη βίδα.
• Τα ακροφύσια διατίθενται μαζί με τα φίλτρα τους
• Ρυθμιζόμενα με το χέρι ή με το ειδικό εργαλείο

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Αρσενικό 
σπείρωμα

Θηλυκό 
σπείρωμα

Ακροφύσια 
ρυθμιζόμενα  
(0ο - 330ο)

Ειδικό εργαλείο 
ρύθμισης

Ακροφύσια πλήρους 
κύκλου (360ο)

Αρσενικό 
σπείρωμα

Θηλυκό 
σπείρωμα

Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr.
Ρυθμός βροχόπτωσης για τετράγωνη διάταξη σε mm/hr.

Πίνακας χαρακτηριστικών σειράς Precision
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Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr.

 Σειρά TVAN - Τύπου spray (Μεταβλητού τόξου)

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 2,4 - 5,2m
• Πίεση λειτουργίας:  1,4 - 3,5 Bar
• Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 2,1Bar
• Ρύθμιση τόξου χωρίς περιορισμό απο 0ο έως 360ο 

Προδιαγραφές

• 
• Ομοιόμορφη κατανομή νερού
• Διατήρηση της ομοιομορφίας ακόμα και εάν μειώσουμε την ακτίνα 
απο την αντίστοιχη βίδα.
• Τα ακροφύσια διατίθενται μαζι με τα φίλτρα τους
• Ρυθμιζόμενα με το χέρι
• Ευδιάκριτα χρώματα στά ακροφύσια αντίστοιχα με την ακτίνα τους

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Εύκολη 
ρύθμιση 
απο το 
“καπάκι” του 
ακροφυσίου

Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr. Ρυθμός βροχόπτωσης για τετράγωνη διάταξη σε mm/hr.

Πίνακας χαρακτηριστικών σειράς TVAN

   Ακροφύσια
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• Είσοδος ½” θηλυκή
• Ύψος σώματος: 150mm
• Ύψος εμβόλου: 45mm
• Είσοδος: ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 6,1 - 10,7m
• Πίεση λειτουργίας:  2,0 - 4,1 Bar
• Ροή: 3,0 - 12,9 ltr/min
• Γωνία εκτόξευσης: 25o

Προδιαγραφές

• 
• Εύκολη ρύθμιση τόξου με αντίστοιχη κινούμενη ένδειξη (40ο - 360ο)
• 5 εναλλάξιμα ακροφύσια (προεγκατεστημένο το 1.5)
• Ρύθμιση με καστάνια για απλή και εύκολη ρύθμιση
• Με επιπλέον στεγανοποιητικά στοιχεία για αυξημένη αξιοπιστία
• Διαθέσιμο και με βαλβίδα ελέγχου απορροής

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

 TORO Mini-8

Ο κάθε εκτοξευτής διατίθεται με 
ενα “δεντράκι” ακροφυσίων που 
καλύπτει όλες τις προδιαγραφές

Ένδειξη τόξου

Ρύθμιση ακτίναςΡύθμιση τόξου 
(45ο έως 360ο)

Εσοχή εργαλείων για 
ανύψωση του εκτοξευτή

Πιεση(bar) σε bar, Ροή(LPM) σε Ltr/min, Ακτινα(radius) σε m.

Πίνακας χαρακτηριστικών Mini 8

Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr.
Ρυθμός βροχόπτωσης για τετράγωνη διάταξη σε mm/hr.
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Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr.

 Τ5

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Είσοδος: ¾” θηλυκή
• Ακτίνα: 7,6-15,2m
• Πίεση λειτουργίας:  1,7 - 4,8 Bar
• Ροή: 2,8-36,5 ltr/min
• Γωνία εκτόξευσης: 25o, 10o

Προδιαγραφές
• 
• Ιδανικό για αντικατάσταση παλαιών εκτοξευτών - ίδιο ύψος 
σώματος αλλα 3 cm ψηλότερο έμβολο !
• Διατίθεται με “δεντράκι” 8 εναλλάξιμων ακροφυσίων και 4 
ακροφύσια χαμηλής γωνίας εκτόξευσης (10ο)
• Ανθεκτικό λάστιχο καλύπτει το καπάκι για έξτρα αντοχή
• 3 διαφορετικά ύψη σώματος για κάλυψη όλων των προδιαγραφών
• Εύκολη ρύθμιση του τόξου με απλό κατσαβίδι 40ο - 360ο

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Ειδική σχεδίαση 
των ακροφυσίων με 

πρωτοποριακές τεχνικές 
δημιουργίας ροής

Super 800

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Είσοδος: ¾” θηλυκή
• Ακτίνα: 8,5-15,2m
• Πίεση λειτουργίας:  2,0 - 4,8 Bar
• Ροή: 1,9-37,8 ltr/min
• Γωνία εκτόξευσης: 28o

Προδιαγραφές

Λαστιχένιο καπάκι με 
ένδειξη τόξου

΄Υψος: 431mm

Ύψος 194mm

Ύψος 197mm
• 
• Ρύθμιση με καστάνια για απλή και εύκολη ρύθμιση
• Μνήμη στη ρύθμιση του τόξου - επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση 
εάν πειραχτεί
• Στον ίδιο εκτοξευτή κάλυψη πλήρους και μερικού κύκλου (40ο - 
360ο) 
• Εύκολη ρύθμιση τόξου με κινούμενο βελάκι πανω στο καπάκι 

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

   Εκτοξευτές
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Τ7

• 
• Είσοδος: 1” θηλυκή
• Ακτίνα: 14,9-22,9m
• Πίεση λειτουργίας:  2,8 - 6,9 Bar
• Ροή: 25,8 -115,5 ltr/min
• Γωνία εκτόξευσης: 25o

Προδιαγραφές

• 
• Διαθέτει ακροφύσια υψηλής αποδοτικότητας που διανέμουν ομοιόμορφα το νερό χωρίς να 
προκαλούν απορροή  
• Μνήμη στη ρύθμιση του τόξου - επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση εάν πειραχτεί 40ο - 360ο) 
• Εύκολη ρύθμιση τόξου με κινούμενο βελάκι πανω στο καπάκι (40ο - 360ο)
• Μικρή διάμετρος κεφαλής μειώνει την πιθανότητα ακούσιας ζημιάς
• Βαρέως τύπου ελατήριο επιστροφής και υδρολίπαντα γρανάζια για αυξημένη αντοχή

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Ένδειξη τόξου ποτίσματος

7 ακροφύσια καλύπτουν ολο το εύρος 
αποστάσεων

 Σειρά 300

• Είσοδος ½” θηλυκή
• Είσοδος: ¾” θηλυκή
• Ακτίνα: 4,6 - 9,2m
• Πίεση λειτουργίας:  2,4 - 3,5 Bar
• Ροή: 2,1-28,4 ltr/min
• 3 διαφορετικές γωνίες εκτόξευσης 
για μικρές μεσαίες και μεγάλες 
αποστάσεις.

Προδιαγραφές

΄Υψος: 155mm

΄Υψος: 405mm
• 
• Μοναδική περιστρεφόμενη ακτινωτή ροή για αποτελεσματικό 
πότισμα που περιορίζει την απορροή
• Ομοιομορφία ποτίσματος μεταξύ των δίσκων
• 3 διαφορετικά ύψη για κάλυψη όλων των προδιαγραφών
• Επιλογή 6 ακροφυσίων και 9 εναλλάξιμων δίσκων τόξου

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Δίσκοι 
επιλογής 
τόξου
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 690

 ΤS90

• 
• Ρύθμιση γωνίας εκτόξευσης απο 7o έως 30o
• 7 ακροφύσια με ευδιάκριτα χρώματα αντίστοιχα με την ακτίνα τους - 
δυνατότητα για ακροφύσιο και στο πίσω μέρος της κεφαλής 
• Σταθερή ταχύτητα περιστροφής
• Διάταξη άρδευσης με 3 ακροφύσια - μεγαλύτερη ομοιομορφία και 
αποδοτικότητα
• Ρύθμιση του εμβόλου με καστάνια για απλή και εύκολη ρύθμιση
• Βαλβίδα απορροής -  διατηρεί μέχρι 3 μέτρα υψομετρική διαφορά

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 
• Είσοδος: 1” θηλυκή
• Ακτίνα: 16,2-29,0 m (25ο)
• Πίεση λειτουργίας:  2,8 - 7,0Bar
• Ροή: 53 - 233 ltr/min
• Γωνία εκτόξευσης: 7o -30o

• Ταχύτητα περιστροφής: ~3min

Προδιαγραφές

Το TS90 σε δράση

• 
• Πρόσβαση στο εσωτερικό απο το καπάκι για εύκολη 
συντήρηση
• Βαλβίδα απορροής - διατηρεί μέχρι 11,2 μέτρα υψομετρική 
διαφορά
• Φέρει ενσωματομένη ηλεκτροβάνα (ΟΝ/OFF/AUTO) και 
ρυθμιστή πίεσης
• Oμοιόμορφος ρυθμός βροχόπτωσης
• 9 Ειδικοί δίσκοι διαθέσιμοι για ακρίβεια στην άρδευση και 
χωρίς απώλειες ρύθμισης

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 
• Είσοδος: 1 ½” θηλυκή
• Ακτίνα: 26,5 - 33 m 
• Πίεση λειτουργίας:  5,5-10,3 Bar
• Ροή: 193 - 311 ltr/min

Προδιαγραφές

Ρυθμός βροχόπτωσης για τριγωνική διάταξη σε mm/hr.Ρυθμός βροχόπτωσης για τετράγωνη διάταξη σε mm/hr.

   Εκτοξευτές   Εκτοξευτές
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EZ-Flo  Plus

• 
• Καπάκι χωρίς βίδες για εύκολη επισκευή και συντήρηση
• Ανθεκτικό διάφραγμα διπλής ενίσχυσης απο santoprene®
• Κατασκευή υψηλής αντοχής απο PVC ενισχυμένο με υαλονήματα 
και ανοξείδωτο χάλυβα
• Μοντέλο με δυνατότητα ελέγχου ροής
• Διαθέσιμες και με πηνίο DC

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 
• Διάμετρος εισόδου: 1” θηλυκή ή αρσενική
• Ηλεκτρική (πηνίο 24V AC)
• Έυρος πίεσης:  0,68-10,32 Bar
• Ροή: 0,9 - 113 ltr/min

Προδιαγραφές

Χειροκίνητο ON/OFF

Βίδα εκτόνωσης 
για έκπλυση του 
συστήματος

Σπείρωμα αρσενικό θηλυκό

Σύστημα μέτρησης απο 
ανοξείδωτο χάλυβα

®  

• 
• Πατενταρισμένη διάταξη δονούμενης βελόνας και διαφράγματος 
εμποδίζει φερτά υλικά από το να βουλώνουν τη βάνα
• Ανθεκτικό διάφραγμα διπλής ενίσχυσης απο santoprene®
• Χειροκίνητο ON/OFF
• Μεγάλα βέλη κατεύθυνσης ροής
• Μοντέλο με δυνατότητα ελέγχου ροής
• Διαθέσιμες και με πηνίο DC
• 6 βίδες philips στις οποίες εφαρμόζει και καστάνια 

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Προδιαγραφές
Διάμετρος 

εισόδου
1” Αρσενική ή 

θηλυκή

Πηνίο 24V AC ή DC
Εύρος Πίεσης 0,7 - 12 Bar

Ροή 0,38 - 151 ltr/min

TPV
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 P220

• 
• Ανθεκτική κατασκευή απο πλαστικό, νάιλον ενισχυμένο με 
υαλονήματα και ανοξείδωτο χάλυβα
• Ενισχυμένη κατασκευή του σώματος για αντοχή σε μεγάλες 
πιέσεις - μέρι 15 bar (220 PSI)
• Προαιρετικός διακόπτης (ΕΖreg ®) για ακριβή έλεγχο της πίεσης 
(έλεγχος σε σύστημα υπο πίεση χωρίς να βγεί το πηνίο)
• Διπλά ενισχυμένο ελαστικό διάφραγμα με πίεση θραύσης 52 bar 
(750PSI)
• Χαμηλές απαιτήσεις ισχύος - υποστήριξη καλωδίων μεγάλων 
εκτάσεων
• Εσωτερική και εξωτερική χειροκίνητη εκτόνωση - διατηρείται το 
εσωτερικό του φρεατίου στεγνό
• Φέρει βαλβίδα τύπου αυτοκινήτου (schreder) για έυκολη μέτρηση  
της πίεσης με μανόμετρο
• Φίλτρο σίτας στα μοντέλα 2” και 3”
• Διαθέσιμη και με πηνίο DC

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 
• Διάμετρος Εισόδου: 1”,1,5”,2” ή 3” θηλυκή 
• Ηλεκτρική (πηνίο 24V AC)
• Εύρος πίεσης:  0,7-15 Bar
• Ροή: 19 - 852 ltr/min - ανάλογα με τη διάμετρο

Προδιαγραφές

 P220 Brass

Πατενταρισμένος μηχανισμός 
καθαρισμού αποτρέπει τον 
κίνδυνο της αποφραξης. 
Ενεργά καταπολεμά την 
παρεμπόδιση της 
ροής απο φερτά 
υλικά - ιδανική για 
επαναχρησιμοποι-
ούμενο νερό

Ίδια χαρακτηριστικά με 
την P220 αλλα με πίεση 
θραύσης τα 51,7 Bar 
(720PSI)

Saltford Golf Club, κοντά στο Bristol

   Ηλεκτροβάνες
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Προγραμματιστής μίας στάσης - TSSCWP

• Διάμετρος εισόδου: ¾” 
θηλυκή
• Κατανάλωση: περίπου 1 
μπαταρία 9V /έτος
• Βάρος: 200gr

Προδιαγραφές

Νέο!

Ιδανικός για 
αντικαταστάσεις - συμβατός 

με όλες της ηλεκτροβάνες 
DC της αγοράς

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα
• Με ειδική λειτουργία που επιβεβαιώνει τη λειτουργικότα 
της μπαταρίας πρίν ενεργοποιήθει το πότισμα !
• Προγραμματιστής μίας στάσης
• Ενεργοποιεί ένα πηνίο DC.
• Εύκολος στη χρήση - 1 κουμπί για κάθε λειτουργία
• Ημερολογιακός προγραματισμος
• Μέχρι 4 ενάρξεις κάθε μέρα
• Με δυνατότητα λειτουργίας απο 1 έως 720 λεπτά
• Συμβατός με  αισθητήρα βροχής
• 24ωρο ή 12ωρο ρολοί
• Ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη
• H οθόνη σβήνει μετά απο 5 λεπτά για εξοικονόμιση 
μπαταρίας
• Διατηρεί το πρόγραμμα εάν τελειώσει η μπαταρία
• Εάν αφαιρεθεί η μπαταρία για συντήρηση ο 
προγραμματιστής διατηρεί την ώρα για 3,5 λεπτά
• Χειροκίνητη λειτουργία έναρξης
• Αυτόματα διαγνωστικά -  ένδειξη στη οθόνη όταν υπάρχει 
βραχυκύκλωμα στα καλώδια
• Αδιάβροχο και για όλους τους καιρούς
• Καλώδιο σπιράλ μήκους ενός μέτρου
• Λειτουργεί απο -10 έως 60 oC 
• Εγκεκριμένος απο την Ευρωπαική Ένωση

Η απόλυτη ευελιξία στους προγραμματιστές μπαταρίας μίας στάσης. Ο νεος Toro TSSCWP 
είναι ιδανικός αν θέλετε να έχετε επαγγελματική φροντιδα για τον κήπο ή το μπαλκόνι σας 

και το κεφάλι σας ήσυχο 

Δεν τον θέλετε για το μπαλκόνι σας? 
 
Επιδιορθώστε τον κήπο σας! 
 
Ο νέος Toro tsscwp είναι κατάλληλος και για απευθείας 
εγκατάσταση πάνω σε οποιαδήποτε ηλεκτροβάνα του 
αυτόματου ποτίσματος του κήπου σας!
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TBCWP - Προγραμματιστής φρεατίου

• 1,2,4 ή 6 στάσεις
• 2 x 9V αλκαλικές μπαταρίες
• Αδιάβροχο μέχρι 2 μέτρα (IP68)
• Xειριστήριο ασύρματο η ενσύρματο 

Προδιαγραφές

• 4 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 10 ενάρξεις για κάθε προγραμμα
• Ειδικό χειριστηριο - ένα για όλα τα TBC
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονες - ζυγές ημέρες ή με 
χρονικό διάστημα (σε ημέρες)
• Χρονος άρδευσης: 1 λεπτό έως 12ώρες και 1 λεπτό
• Δυνατότητα καθυστέρησης άρδευσης λόγω βροχής - 
(RainDelay) 1 -14 ημέρες
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• 3 διαφορετικά εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα για εξοικονόμιση 
μπαταρίας
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Συμβατός με όλα τα DC πηνία της αγοράς

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

DDCWP - Προγραμματιστής φρεατίου

Συμβατός με αισθητήρα 
βροχής ή αισθητήρα 

υγρασιας εδάφους

Χειριστήριο που 
προγραμματίζει και 
ελέγχει την κάθε 
μονάδα TBC 
ξεχωριστά

• 3 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 3 ενάρξεις για κάθε πρόγραμμα
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές - ζυγές ημέρες ή με 
χρονικό διάστημα (σε ημέρες)
• Χρόνος άρδευσης: 1 λεπτό έως 4 ώρες
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Συμβατός με όλα τα DC πηνία της αγοράς
• Ειδικά σχεδιασμένος να διατήρεί ενέργεια για να απενεργοποιεί τις 
ηλεκτροβάνες πρίν ξεκινήσει η επόμενη
• Αποκλειστική τεχνολογία κυκλικού πλήκτρου για αυξημένη ευκολία  στον 
προγραμματισμό

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 2, 4, 6 ή 8 στάσεις
• 2 x 9V αλκαλικές μπαταρίες
• Αδιάβροχος μέχρι 2 μέτρα (IP68)
• Απλός και εύχρηστος

Προδιαγραφές
Συμβατός με αισθητήρα 

βροχής ή αισθητήρα 
υγρασιας εδάφους

   Προγραμματιστές
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Σειρά DDC

Αισθητήρας υγρασίας TORO

• 3 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 3 ενάρξεις για κάθε προγραμμα
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές - ζυγές ημέρες ή με 
χρονικό διαστημα (σε ημέρες)
• Χρόνος άρδευσης: 1 έως 240 λεπτά
• Ευκολία στον προγραμματισμό χάρη στην επιπλέον 9V μπαταρία του
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Αποκλειστική τεχνολογία κυκλικού πλήκτρου για αυξημένη ευκολία 
• Απλός και εύχρηστος

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 4,6 ή 8 στάσεις
• Περιλαμβάνει μετασχηματιστή (24V)
• Διατίθεται με ή χωρίς κλωβό
• Διαστάσεις: 127,5 x 145 x40mm 

Προδιαγραφές Συμβατός με αισθητήρα 
βροχής ή αισθητήρα 
υγρασιας εδάφους

• Συμβατό με οποιοδήποτε προγραμματιστή 
• Εξοικονομεί νερό
• Δεν χρειάζεται σκάψιμο
• Ασύρματη επικοινωνία μέχρι 152 m
• Ο αισθητήρας αυτόματα ανιχνεύει τον τύπο του εδάφους και 
προσαρμόζεται κατάλληλα
• Ο μοναδικός αισθητήρας που διαθέτει λειτουργία διακοπής του 
ποτίσματος σε περίπτωση παγετού (θερμοκρασία αέρα 0οC)
• Ένδειξη σήματος στην οθόνη του δέκτη
• Σε περίπτωση που η υγρασία εδάφους ξεπερνά την χωρητικότητα του 
εδάφους η άρδευση σταματά μέχρι η υγρασία εδάφους να κατεβεί κάτω απο 
το ρυθμισμένο επίπεδο ( η προεπιλογή είναι 50%)
• Ειδικό απλό σύστημα SmartBypass παρακάμπτει τον αισθητήρα για 
συγκεκριμένο χρόνο -  χρήσιμο για το χειμώνα

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• Ο Δέκτης λειτουργεί με 24V απο τον προγραμματιστή
• Ο πομπός λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ 
• Θερμορκασίες λειτουργίας: -10οC έως 60οC
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2 έτη

Προδιαγραφές

Δέκτης

Πομπός
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• Επεκτάσιμος: 2 - 12 στάσεις στον ίδιο προγραμματιστή
• 3 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 4 ενάρξεις για κάθε πρόγραμμα
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές - ζυγές ημέρες ή με χρονικό διάστημα (σε ημέρες)
• Χρόνος άρδευσης: 1 έως 240 λεπτά
• Ρολόι 24ωρο ή 12ωρο
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Δυνατότητα τροφοδοσίας μέχρι 3 η/β ταυτόχρονα 
• Δυνατότητα τροφοδοσίας 2 η/β ταυτόχρονα απο την ίδια στάση
• Δυνατότητα καθυστέρησης άρδευσης λόγω βροχής (RainDelay) 1 -14 ημέρες
• Λειτουργία Reset (επαναφορά προεπιλογών)
• Απλός και εύχρηστος

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

• 2-12 στάσεις
• Περιλαμβάνει μετασχηματιστή (24V)
• Διατίθεται με ή χωρίς κλωβό
• Διαστάσεις: 203x 16 x51mm (με κλωβό)

Προδιαγραφές

Modules
Μονάδες επέκτασης, 2 στάσεις σε 
κάθε module. Ευέλικτα κατά την 
εγκατάσταση, εφαρμόζουν απλά, 

είναι απόλυτα αξιόπιστα. Διατίθεται 
άλλο ένα μοντέλο εξειδικευμένο για 

υψήλή τάση.

Ειδικές λειτουργίες(Special Functions)
Περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως η 
ενεργοποίηση της κεντρικής ηλεκτροβάνας 
(master η/β) αλλά την καθυστέρηση 
ενεργοποίησης της πρώτης η/β για να προλάβει να 
τεθεί το δίκτυο υπο πίεση, χρονική καθυστέρηση 
μεταξύ ηλεκτροβανών (για τις η/β που κλείνουν 
με αργό ρυθμό) και λειτουργία ανάπαυσης που 
κλείνει την κεντρική η/β για να προλαβαίνει να 
αναπληρώνεται το νερό στη γεώτρηση.

Συμβατός με αισθητήρα 
βροχής ή αισθητήρα 

υγρασιας εδάφους

TMC-212
   Προγραμματιστές
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TMC-424E

CustomCommand

Συμβατός με αισθητήρα 
βροχής και χειριστήριο 

TMR-1

• Επεκτάσιμος: 4 - 24 στάσεις στον ίδιο προγραμματιστή
• 4 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 16 ενάρξεις συνολικά
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές/ζυγές ημέρες - επιλογή εξαίρεσης ημέρας 
• Ειδικές λειτουργίες (Special Functions σελ.25)
• Χρόνος άρδευσης: 1 έως 240 λεπτά
• Ρολόι 24ωρο ή 12ωρο
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Δυνατότητα καθυστέρησης άρδευσης λόγω βροχής (RainDelay) 1 -14 ημέρες
• Δυνατότητα τροφοδοσίας μέχρι 4 η/β ταυτόχρονα και δυνατότητα τροφοδοσίας μέχρι 3 η/β απο την ίδια στάση
• Λειτουργία Reset (επαναφορά προεπιλογών)

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Modules
Μονάδες επέκτασης, 4 ή 8 στάσεις 
σε κάθε module. Ευέλικτα κατά την 
εγκατάσταση, εφαρμόζουν απλά, 
είναι απόλυτα αξιόπιστα. Διατίθεται 
εξειδικευμένο μοντέλο
για υπερτάσεις και άλλο μοντέλο για 
έλεγχο ροής.

• 4 ανεξάρτητα προγράμματα 
• 16 ενάρξεις
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές - ζυγές 
ημέρες - με χρονικό διάστημα
• Χρόνος άρδευσης: 1 έως 10 ώρες
• Ρολόι 24ωρο ή 12ωρο
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Δυνατότητα καθυστέρησης άρδευσης λόγω βροχής (RainDe-
lay) 1 -7 ημέρες
• Λειτουργία απαλοιφής προγράμματος
• Εύκολη αφαίρεση της μονάδας ελέγχου για έυκολη 
συντήρηση/επισκευή
• Προστασία απο υπερτάσεις & αυτόματα διαγνωστικά

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα• Πλαστικός (12, 15, 18 ή 24 στάσεις)
• Μεταλλικός (12, 15, 18, 24, ή 36 στάσεις)
• Μπαταρία που κραταει τη μνήμη έως 90 ημέρες
• Προεγκατεστημένος μετασχηματιστής 240V AC με 
προστασία απο κεραυνούς

Προδιαγραφές

Συμβατός με 
αισθητήρα 
βροχής και 
χειριστήριο 

TMR-1
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Evolution TM

• Μετασχηματιστής: 24VAC
•  Μπαταρία 9 V 
• Βάρος: 2Kg
• Διαστάσεις: 286x 197 x114mm

Προδιαγραφές

Νέο!

Toro Evolution
Νεός προγραμματιστής με πρωτοποριακή τεχνολογία 

θα είναι κοντά σας απο την άνοιξη του 2014.
Ο προγραμματιστής αυτός αντιπροσωπεύει το μέλλον 

των προγραμματιστών αυτόματου ποτίσματος

• Πρωτοποριακή σχεδίαση - ειδικός για ερασιτέχνες 
χρήστες, με κουμπιά που παραπέμπουν απευθείας 
σε λειτουργίες, αλλά και για τους επαγγελματίες με 
επιπλέον χαρακτηριστικά, διαγνωστικά και άλλες 
προχωρημένες λειτουργίες
• Τεχνολογία SmartConnector του επιτρέπει 
να συνδεθεί ασύρματα και με τηλεχειριστήριο 
και διάφορους αισθητήρες (υγρασίας, βροχής, 
εξατμισοδιαπνοής, μίνι μετεωρολογικού σταθμού)
• Προγραμματίζεται και απο υπολογιστή μέσω ενος 
απλού προγράμματος που παρέχεται μαζί, με τη χρήση 
USB για τη μεταφορά των δεδομένων
• Το USB θα χρησιμοποιείται επίσης για την 
ανάκτηση διαγνωστικών στοιχείων για τον 
προγραμματιστή

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Συμβατός με αισθητήρα βροχής 
ή αισθητήρα υγρασιας εδάφους ή 
mini μετεωρολογικό σταθμό και 
τηλεχειριστήριο

Modules
Μονάδες επέκτασης, 4 στάσεις σε κάθε module.
 Ευέλικτα κατά την εγκατάσταση, εφαρμόζουν 

απλά, είναι απόλυτα αξιόπιστα. Διατίθεται 
εξειδικευμένο μοντέλο

για υπερτάσεις.

• Επεκτάσιμος: 4 - 16 στάσεις στον ίδιο προγραμματιστή
• 3 ανεξάρτητα προγράμματα + 1 βοηθητικό για αντλίες 
συντριβάνια ή άλλη λειτουργία (π.χ. φώτα)
• Προγραμματισμός άρδευσης ημερολογιακά, μονές - ζυγές 
ημέρες - επιλογή εξαίρεσης ημέρας
• Ειδικές λειτουργίες (Special Functions σελ.25)
• Χρονος άρδευσης: 1 έως 12 ώρες
• Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση ή πρόγραμμα (Manual on)
• Δυνατότητα ποσοστιαίας ρύθμισης άρδευσης ανά μήνα (%)
• Δυνατότητα καθυστέρησης άρδευσης λογω βροχής (RainDe-
lay) 1 -7 ημέρες
• Λειτουργία απαλοιφής προγράμματος
• Εύκολη αφαίρεση της μονάδας ελέγχου για έυκολη 
συντήρηση/επισκευή
• Ξεχωριστή ανασκόπιση όλων των προγραμμάτων άρδευσης.
• Δυνατότητα να ονομασθούν οι ζώνες ποτίσματος με 
συγκεκριμένα ονόματα πχ: Ζώνη 1 = Κήπος μπροστά
• Εξελιγμένες ειδοποιήσεις και διαγνωστικά
• Αυτόματη ανίχνευση βραχυκυκλωμάτων

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

   Προγραμματιστές
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TDC - Μονοκαλωδιακός Προγραμματιστής για μεγάλες εκτάσεις

Η/β  με πηνία DC

1 καλώδιο(14WDG) μέχρι 4750m

• 100 - 200 στάσεις (επεκτάσιμος)
• Αποκωδικοποιητές 1, 2 και 4 στάσεων
• 1 καλώδιο καλύπτει μέχρι 4754m
• Απαιτεί ηλεκτροβάνες με DC πηνία
• Απλός στον προγραμματισμό
• 6 ενάρξεις για κάθε πρόγραμμα
• 10 προγράμματα
• Ειδικό διαγνωστικό πρόγραμμα εντοπίζει τα 
βραχυκυκλωμένα καλώδια και ειδοποιεί
• Μέγιστη απόσταση decoder - ηλεκτροβανών: 122 μέτρα
• Αντικεραυνική προστασία με γείωση 10Ω
• Διαδικασία δημιουργίας ζωνών ποτίσματος με εύκολη 
αναγνώριση των ζωνών

Χαρακτηριστικά

Sentinel- Κεντρικό σύστημα ελέγχου

Αποκωδικοποιητής
(decoder)

Sentinel
Με απλό πρόγραμμα για 

windows μπορεί να ελέγχει μέχρι 
999 προγραμματιστές (satellites). 
Κάθε  προγραμματιστής μπορει 

να ελέγχει μέχρι 204 στάσεις με 16 
προγράμματα ανά προγραμματιστή

Δυνατότητα ελέγχου μέχρι
 203.796 στάσεις

TMR-1 σε 
δράση
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Toro TriComm - ‘Ελεγχος απο Ίντερνετ

Toro RainSensor TM

Αισθητήρας βροχής TORO
Ενσύρματος ή ασύρματος

TMR-1
Τηλεχειριστήριο για προγραμματιστές

TORO Flow Sensor
Αισθητήρας ροής TORO

• Έως 2km απόσταση
• Απλή χρήση
• Απλή σύνδεση
• Συμβατό με τους 
προγραμματιστές:  
TMC-212, TMC-424E, Evolution 
CustomCommand, TDC

• ½”, ¾” , 1”,1 ½”, 2”,3” 
• Εύρος μέτρησης:  
<1” 0,6 - 6,1 m/s 
1’> 0,1 - 9m/s
• Πίεσης λειτουργιας:  
<1” Μέχρι  10,3 bar 
1’> Μέχρι 6,8 bar

• Συμβατός με όλους τους προγραμματιστές της αγοράς
• Εξοικονομεί νερό
• Δυνατότητα χειροκίνητης διακοπής ποτίσματος και συνέχισης 
του μετά από 1- 4 ημέρες
• Απλός στην εγκατάσταση και ρύθμιση

• Διαφορετικά επίπεδα προσβασης: διαφορετικό για τον 
ιδιοκτήτη, διαφορετικό για τον συντηρητή, διαφορετικό 
για τον γενικό διευθυντή
• Αυξημένη ασφάλεια: είσοδος του κάθε χρήστη με 
διαφορετικό κωδικό
• Δεν απαιτεί εγκατάσταση σε υπολογιστή

Με τις ευκολίες ενός site
TriComm

Τεχνολογία ελέγχου άρδευσης μέσω Ιντερνετ.
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται δεν απαιτεί 

εγκατάσταση σε κάποιο υπολογιστή, απλά 
χρειάζεται σύνδεση στο Ίντερνετ.

Κινητό Smartphone

Υπολογιστής

Ασύρματο 
Μόντεμ/ Κεραία

• Προσβάσιμο απο οποιαδήποτε συσκευή με Ίντερνετ
• Συμβατό με μεγάλος εύρος προϊόντων (μετεωρολογικοί σταθμοί, 
προγραμματιστές)
• Απλός διαδραστικός έλεγχος όλων των λειτουργιών
• Με ειδοποιήσεις και συναγερμούς
• Αυξομείωση των ρυθμίσεων και κατηγοριοποίηση του ποτίσματος σε 
ζώνες
• Πρόσβαση σε μετεωρολογικό σταθμό
• Ρύθμιση του ποτίσματος ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών
• Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των προγραμματιστών
• Αναφορές κατανάλωσης νερού
• Επιτρέπει την εύκολη οπτική αναγνώριση του συστήματος άρδευσης 
σας δείχνωντας σαφώς τι είναι και τι δεν είναι συνδεδεμενο

Χαρακτηριστικά

TMR-1 , TFS & Toro Rain Sensor

   Προγραμματιστές
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• Λήψεις, σύνδεσμοι, γωνίες, ταφ, στηρίγματα και κρουνοί για Φ6
• Σύνδεμοι, λήψεις και ταφ για Φ8
• Σπαρωτά (φις) : Σύνδεσμοι, γωνίες, τάφ Φ16,Φ20
• lock: Σύνδεσμοι, γωνίες, τάφ Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 (κωδικοποιημένα ανα χρώμα)
• Ρακόρ, γωνίες φρεατίου 1”
• Κολλεκτέρ φρεατίου 1” 2,3,4 η/β
• Μούφες
• Μαστοί
• Συστολές αμερικής
• Κρουνοί 
*Κάθε υλικό σύνδεσης σωλήνων πολυαιθυλενίου 6 atm για  Φ16 έως Φ32  
*Γωνίες, ταφ, σύνδεσμοι, ρακόρ, τάπες, μούφες, μαστοί και κάθε υλικό σύνδεσης σωλήνων 10atm απο Φ40 έως Φ110

• Σωλήνας Φ4 πολυαιθυλενίου, (μάυρος)
• Σωλήνας Φ6 πολυαιθυλενίου (λευκός, μάυρος)
• Σωλήνας Φ8 πολυαιθυλενίου (καφέ)
• Σωλήνας Φ16 πολυαιθυλενίου 6 atm (λευκός, μάυρος, καφέ) 
• Σωλήνας Φ20 πολυαιθυλενίου 6 atm (μαύρος)
• Σωλήνας Φ25 πολυαιθυλενίου 6 ή 10 atm (μαύρος)
• Σωλήνας Φ32 πολυαιθυλενίου 6 ή 10 atm (μαύρος)
• Σωλήνας Φ40 πολυαιθυλενίου 6 ή 10 atm (μαύρος)
• Σωλήνας Φ50 πολυαιθυλενίου 6 ή 10 atm (μαύρος) 
* Κόφτης σωλήνων πολυαιθυλενίου blazing
• Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ8/15cm πολυαιθυλενίου (καφέ), παροχή 1,5lt/hr
• Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16/33cm πολυαιθυλενίου (μαύρος, καφέ), 4lt/hr
• Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16/60cm πολυαιθυλενίου (μαύρος, καφέ), 4lt/hr
• Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16/33cm πολυαιθυλενίου (μαύρος, καφέ), 4lt/hr αυτορυθμιζόμενος (PC)
• Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20/33cm πολυαιθυλενίου (μαύρος), παροχή 4lt/hr 

Σωλήνες

Συνδετικά πολυαιθυλενίου
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• Συρταρωτές: Φ25 x ½”, Φ32 x ½”, Φ32 x ¾”  
 Διαθέσιμο όλο το εύρος προϊόντων απο Φ40 και πάνω
• Σφήνας: Φ25 x ½”, Φ32 x ½”, Φ32 x ¾”
• Με βίδες: Διαθέσιμο όλο το εύρος προϊόντων απο Φ40 και πάνω
• Σέλλες Blazing: Φ25 x ½”, Φ32 x ¾”, Φ40 x ¾”  

• Dura: 1” και 1½”
• Toro: 1” και 1½”
• Ελαστικός Αρθρωτός βραχίονας Toro: ½” και ¾” 

• Στρογγυλό 1 η/β 6”
• Στρογγυλό 2 η/β 10”
• Παραληλλόγραμμο 3 η/β 12”
• Toro Παραληλλόγραμμο 3η/β 12”
• Dura Παραληλλόγραμμο 3η/β 12”
• Φρεατιο Jumbo 14”
• Toro φρέατiο Jumbo 14”
• Dura φρέατiο Jumbo 14”

• 850-37 ταφ Φ16
• 850-20  σύνδεσμος Φ16 
• 850-31 πιπέτα Φ16 σε ½”
• 850-32 πιπέτα Φ16 σε ¾”

850-32
850-37

850-31

850-20

Σέλλες Blazing
Σέλλες με πρωτοποριακό σχεδιασμό και εφαρμογή. Το θηλυκό κλίπ 
“πιάνει” το σωλήνα και το αρσενικό βιδώνει πάνω του τρυπώντας 
και δημιουργώντας λήψη ταυτόχρονα. Απλούστατες στη χρήση - 

εντελώς στεγανές και αξιόπιστες

Αρθρωτοί Βραχίονες

Φρεάτια Ηλεκτροβανών

Ακροσωλήνια Toro

Σέλλες

Με ειδική βίδα 
ασφαλείας

   Σωλήνες και εξαρτήματα πολυαιθυλενίου
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• 2κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 152m
• 3κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 152m
• 5 κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 7κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 9κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 13κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• Συνδετικά τύπου κλίπ
• Συνδετικά για σύνδεση κοινού καλωδίου
• Συνδετικα 3Μ και 3Μ DBR/Y

Ειδικά για αρδευτικά συστήματα, κατάλληλα για απευθείας θάψιμο, 
πολύκλωνα ( 2-13 κλωνοι) με διακριτά χρώματα.

• Toro πηνίο εναλλασόμενου ρεύματος (DC)
• Toro πηνίο συνεχούς ρεύματος (AC) 
• Toro ρύθμιστής πίεσης EZReg TM

Toro πηνίο
DCLS

Toro
 πηνίο AC

 EZReg TM

Εξαρτήματα Ηλεκτροβάνας

Καλώδια Paige

• Σταθεροί: 2,4,6,8 ή 16 lt/hr καί αυτορυθμιζόμενοι (PC) 2,4,6,8 ή 16lt 
• Σταλάκτες κλειδάκι (για Φ6 και Φ4): 4, 6 και 8 lt/hr
• Ρυθμιζόμενοι: Καρφωτοί (Adelco) ή με στήριγμα 0-70 lt/hr  και καρφωτοί 0-150 lt/hr
• Sprayer Adelco: 90o , 180o ,360o και στηρίγματα
• Sprayer: 35, 60, 90, 120 lt/hr, 180o και 360ο (με χρωματική κωδικοποίηση) 

Σταλλάκτες

2 lt

2 lt

2 lt PC

4 lt PC

4 lt
8 lt PC

6 lt 0-180 lt
0-70 lt

0- 70 lt Spray
360o

Micro-
Spray
180o6 lt

0-70 lt

Micro-
Spray
360o

0-70 ltAdelco 
360o

8 ltBubbler
0-140 lt



37www.Geomechaniki.grwww.Geomechaniki.gr

• Διάμετρος εισόδου: ¾”, 1” θηλυκή
• Κατανάλωση: περίπου 1 μπαταρία 9V/έτος
• Διάρκεια ποτίσματος: 1 λεπτό έως 12 ώρες
• Αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
• Μέχρι 4 επαναλήψεις ανα ημέρα
• Κυκλικό πρόγραμμα - κάθε 3 ώρες μέχρι 30 ημέρες
• Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα
• Ευδιάκριτη οθόνη
• Απλό και εύχρηστο

Χαρακτηριστικά 

Galcon 7001

Claber Video 2

• Διάμετρος εισόδου: ¾”
• Χειροκίνητη/ Αυτόματη λειτουργία
• 1 λεπτό μέχρι 12 ώρες πότισμα
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
• 2 προγράμματα με ξεχωριστές ενάρξεις
• Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα
• Ευδιάκριτη οθόνη
• Κατανάλωση: περίπου 1 μπαταρία 9V/έτος
• Με ειδικό καπάκι για εύκολο βίδωμα στη βρύση
• Σύνδεση τύπου κλακ!

1. 2 λεπτά κάθε  12 ώρες
2. 5 λεπτά κάθε  12 ώρες
3. 10 λεπτά κάθε  12 ώρες
4. 1 λεπτό κάθε ήμέρα
5. 3 λεπτά κάθε  ημέρα
6. 5 λεπτά κάθε  ημέρα
7. 8 λεπτά κάθε  ημέρα
8. 10 λεπτά κάθε  ημέρα
9. 15 λεπτά κάθε  ημέρα
10. 30 λεπτά κάθε  ημέρα
11. 60 λεπτά κάθε  ημέρα
12. 5 λεπτά κάθε  2 ημέρες
13. 15 λεπτά κάθε  2 ημέρες
14. 30 λεπτά κάθε  3 ημέρες
15. 60 λεπτά κάθε εβδομάδα

• Διάμετρος εισόδου: ¾”
• Χειροκίνητη/Αυτόματη λειτουργία
• 15 συγκεκριμένα ξεχωριστά 
προγράμματα
• Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα
• Κατανάλωση: περίπου 1 μπαταρία 9V/
έτος
• Με ειδικό καπάκι για εύκολο βίδωμα στη 
βρύση
• Σύνδεση τύπου κλακ!
• Το πιο απλό στην κατηγορία του!

Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά 

   Προγραμματιστές Μπαλκονιού

Claber Logica



 

 

   Μηχανήματα Πρασίνου

Kyllini Beach Hotel
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Toro 29639 - 50cm 

• Κινητήρας: Toro OHV 159cc
• Πλάτος κοπής: 48cm
• Ύψος κοπής: 21-98mm
• Μέγεθος κάδου: 60 lt
• Κίνηση: Αυτόματη αυτοκινούμενη
• Προσαρμόζεται στο ρυθμό του χειριστή
• Υλικό πλαισίου: Χάλυβας
• Βάρος: 32Kg

Προδιαγραφές

• Πατενταρισμένο σύστημα Recycler της Toro
• Μοχλός για την ενεργοποίηση του Recycler
• Ευελιξία 3 σε 1: Κάδος, recycler ή αποβολή του κομμένου γρασιδιού απο το πλάι της μηχανής  
• Ρύθμιση ύψους κοπής απο 2 σημεία
• Εύκολη ρύθμιση χερουλιού

Χαρακτηριστικά

• Κινητήρας: Toro OHV 159cc
• Πλάτος κοπής: 50cm
• Ύψος κοπής: 21-102mm
• Μέγεθος κάδου: 60 lt
• Κίνηση: Αυτοκινούμενη
• Υλικό πλαισίου: Χάλυβας
• Βάρος: 31Kg

Προδιαγραφές

• Κινητήρας: Briggs & Straton 190cc
• Πλάτος κοπής: 55cm
• Ύψος κοπής: 25-102mm
• Μέγεθος κάδου: 60 lt
• Κίνηση: Αυτόματη αυτοκινούμενη
• Προσαρμόζεται στο ρυθμό του χειριστή
• Υλικό πλαισίου: Χάλυβας
• Βάρος: 39Kg

Προδιαγραφές

Toro 20955 - 55cm 

• Πατενταρισμένο σύστημα Recycler της Toro
• Κάδος ή recycler 
• Ρύθμιση ύψους κοπής απο 4 σημεία

Χαρακτηριστικά

• Πατενταρισμένο σύστημα Recycler της Toro
• Μοχλός για την ενεργοποίηση του Recycler
• Ευελιξία 3 σε 1: Κάδος, recycler ή αποβολή του κομμένου 
γρασιδιού απο το πλάι της μηχανής  
• Ρύθμιση ύψους κοπής απο 4 σημεία

Χαρακτηριστικά

Toro 20950 - 48cm
  Χλοοκοπτικές μηχανές
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Heavy Duty

Προδιαγραφές 22188ΤΕ 22189ΤΕ 22200ΤΕ

Κινητήρας Kawasaki FJ180V 
(τετράχρονος)

Kawasaki FJ180V 
(τετράχρονος)

Kawasaki FJ180V 
(τετράχρονος)

Λίπανση Εξειδικευμένη λίπανση ( 
φίλτρο λαδιού)

Εξειδικευμένη λίπανση 
( φίλτρο λαδιού)

Εξειδικευμένη λίπανση 
( φίλτρο λαδιού)

Πλάτος κοπής 53cm 53cm 66cm
Ύψος κοπής 19-76mm 32-82mm 25-102mm

Μέγεθος κάδου 70lt 75lt 90lt

Κίνηση Οπισθοκίνηση 
(3 ταχύτητες)

Οπισθοκίνηση 
(3 ταχύτητες)

Οπισθοκίνηση 
(3 ταχύτητες)

Βάρος 51,7 kg 56,3 kg 85 kg

Σύστημα BBC
Μοχλός απενεργοποιεί τα μαχαίρια 

χωρίς να απενεργοποιείται η κίνηση. 
Επιτρέπει το άδειασμα του κάδου

με ανοιχτή τη μηχανή

Παχύ πλαίσιο
Κράμα αλουμινίου 6mm ειδικά 
φτιαγμένο για επαγγελματική 

χρήση, ελαχιστοποιεί το βάρος - 
το πιο παχύ πλαίσιο της αγοράς

Recycler
Πατενταρισμένο σύστημα Recycler 
της Toro κόβει το κομμένο χόρτο 
σε εξαιρετικά μικρά κομμάτια τα 

οποία επιστρέφονται στο έδαφος, 
αποσυντίθενται και προσφέρουν 

θρεπτικά στοιχεία 
- δεν χρειάζεται κάδος

Σχεδιασμένη για κάδο
Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο με 
μεγάλη έξοδο  προς τον κάδο
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Toro Super Bagger

Timemaster TM

Νέο!

• Κινητήρας: Honda GCV-160 OHV
• Πλάτος κοπής: 53cm
• Ύψος κοπής: 32-108mm
• Μέγεθος κάδου: 65 lt
• Κίνηση: Αυτόματη αυτοκινούμενη
• Προσαρμόζεται στο ρυθμό του χειριστή
• Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο
• Βάρος: 36,4Kg

Προδιαγραφές

• Ειδικός κινητήρας Honda OHV με μειωμένο θόρυβο και παραγωγή ρύπων
• Αυτόματη αυτοκινούμενη - προσαρμόζεται στο ρυθμό του χειριστή
• Πλαίσιο απο κράμα αλουμινίου - ελαφρύ με ειδική αντισκωριακή προστασία
• Ρύθμιση ύψους κοπής απο 4 σημεία
• Εύκολη ρύθμιση χερουλιού για αποθήκευση

Χαρακτηριστικά

• Κινητήρας: Briggs & Stratton 875, 190cc
• Πλάτος κοπής: 76cm
• Ύψος κοπής: 32-108mm
• Μέγεθος κάδου: 90 lt
• Κίνηση: Αυτόματη αυτοκινούμενη
• Προσαρμόζεται στο ρυθμό του χειριστή
• Εξωτερικό πλαίσιο απο Αλουμίνιο, εσωτερικό 
πλαίσιο απο χάλυβα 
• Βάρος: 60Kg

Προδιαγραφές

• Αυτόματη αυτοκινούμενη - προσαρμόζεται στο ρυθμό που περπατάτε
• Σύστημα BBC -  Μοχλός απενεργοποιεί τα μαχαίρια χωρίς να απενεργοποιείται η κίνηση.
• Ρύθμιση ύψους κοπής απο 2 σημεία
• Εύκολη ρύθμιση χερουλιού για αποθήκευση
• Σύστημα Mulching της Toro( με 2 atomic blades) κόβει το κομμένο χόρτο σε εξαιρετικά 
μικρά κομμάτια τα οποία επιστρέφονται στο έδαφος, αποσυντίθενται και του προσθέτουν 
θρεπτικά στοιχεία 
• Ειδική είσοδος για πλύσιμο των μαχαιριών

Χαρακτηριστικά

Η νέα Toro Timemaster κατέφθασε. Με πλάτος κοπής 76cm - απο τα μεγαλύτερα στην αγορά - μειώνει το 
χρόνο εργασίας κατά 50%. Εξοπλισμένη με 2 μαχαίρια και πανίσχυρη μηχανή μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

πιο αντίξοες συνθήκες - κατάλληλη για επαγγγελματίες ή ιδιώτες .

  Χλοοκοπτικές μηχανές
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DH 74560 - 14hp

DH 74593 - 22hp

• Κινητήρας: Briggs & Stratton 344cc
• Πλάτος κοπής: 92cm
• Ύψος κοπής: 32-80mm
• Μέγεθος κάδου: 250lt
• Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
• Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
• Διαστάσεις 232x95x104cm
• Βάρος: 232Kg

Προδιαγραφές

• Πατενταρισμένο σύστημα Recycler της Toro
• Το όλο σύστημα 2 μαχαιριών ειναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να διευκολύνει την 
συλλογή κομμένου γρασιδιού
• Ειδικός μοχλός για άδειασμα του κάδου δίπλα στη θέση του χειριστή
• Ακουστική ένδειξη πληρότητας κάδου
• Ιδανικό για εκτάσεις μέχρι και 4500m2

• Άνετο και ξεκούραστο

Χαρακτηριστικά

• Κινητήρας: Briggs & Stratton 656cc
• Δικύλινδρο
• Πλάτος κοπής: 102cm
• Ύψος κοπής: 30-98mm
• Μέγεθος κάδου: 300lt
• Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
• Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
• Διαστάσεις 239x114x168cm
• Βάρος: 268Kg

Προδιαγραφές

• Πατενταρισμένο σύστημα Recycler της Toro
• Μοχλός για την ενεργοποίηση του Recycler
• Το όλο σύστημα 2 μαχαιριών είναι ειδικά 
κατασκευασμένο ώστε να διευκολύνει την συλλογή 
κομμένου γρασιδιού
• Ειδικός μοχλός για άδειασμα του κάδου δίπλα στη 
θέση του χειριστή
• Ακουστική και οπτική ένδειξη πληρότητας κάδου
• Ιδανικό για εκτάσεις μέχρι και 9000m2

• Άνετο και ξεκούραστο

Χαρακτηριστικά

*Cruise control
*Ωρόμετρο
*Προβολείς
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Timecutter ZS

• Διπλό υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
• Ηλεκτρικός συμπλέκτης
• Δύο ρυθμιζόμενες χειρολαβές

Προδιαγραφές 

Τεχνολογία ZeroTurn Τεράστια ορατότητα Εύχρηστοι μοχλοί Τεχνολογία SmartSpeed

Προδιαγραφές ZS 3200 ZS 4200S ZS 4200T ZS 5000
Κινητήρας Kohler 15hp Kohler 19hp Kawasaki 18,5Hp δικ Kawasaki 24hp 

Πλάτος κοπής 82cm (1 μαχαίρι) 107cm (2μαχαίρια) 107cm (2μαχαίρια) 127cm (3μαχαίρια)
Ύψος κοπής 38-114mm 38-114mm 38-114mm 38-114mm

Μέγεθος κάδου 311lt 311lt 311lt 311lt
Βάρος 238kg 254kg 254kg 290kg

Ορατότητα
Με τον πρωτοποριακό σχεδιασμό 

του επιτρέπει απεριόριστη 
ορατότητα για αποφυγή ατυχημάτων 

η ζημιών στο μηχάνημα

Τεχνολογία SmartSpeed
Επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας 

του μηχανήματος, χωρίς να 
επηρεάζεται η ταχύτητα της μηχανής 

ή των μαχαιριών

Τεχνολογία ZeroTurn
Επιτρέπει την επί τόπου στροφή (0ο)

Μοχλοί κίνησης
Εύχρηστοι μοχλοί κίνησης 
επιτρέπουν την επί τόπου 

στροφή και κάνουν το κούρεμα 
του χόρτου εύκολο σαν παιχνίδι

Recycler
Πατενταρισμένο σύστημα Recycler 
της Toro κόβει το κομμένο χόρτο 
σε εξαιρετικά μικρά κομμάτια τα 

οποία επιστρέφονται στο έδαφος, 
αποσυντίθενται και προσφέρουν 

θρεπτικά στοιχεία ZS 4200

   Μεγάλων εκτάσεων
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Timecutter ZX

• Διπλό υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων με αντλίες 
υποβοήθησης κίνησης
• Ηλεκτρικός συμπλέκτης
• Ρυθμιζόμενες χειρολαβές με υδραυλικά αμορτισέρ
• Ρυθμιζόμενη ψηλή θέση
• Υποβοηθήματα για τα χέρια
• Ωρόμετρο
• Θέση για καφέ
• Ντουλαπάκι του οδηγού
• Ρύθμιση ύψους κοπής με ποδομοχλό

Προδιαγραφές 

Προδιαγραφές ZX 4820 ZX 5420
Κινητήρας Kawasaki 22hp Kawasaki 24hp

Πλάτος κοπής 122cm (3μαχαίρια) 137cm (3μαχαίρια)
Ύψος κοπής 38-114mm 38-114mm

Μέγεθος κάδου 311lt 311lt
Βάρος 329kg 334kg

Σύστημα κοπής 3 σε 1
Συλλογή σε κάδο, αποβολή του κομμένου γρασιδιού απο 

την πλαϊνη θύρα και σύστημα Recycler της Toro που κόβει 
το κομμένο χόρτο σε εξαιρετικά μικρά κομμάτια τα οποία 

επιστρέφονται στο έδαφος, αποσυντίθενται και προσφέρουν 
θρεπτικά στοιχεία 

ZX 5420

Toro GrandStand

• Υδραυλική αντλία θετικής εκτόπισης (10cc)
• Αναδιπλώμενη πλατφόρμα αναβάτη με ανάρτηση και 
λαστιχένιο χαλάκι
• Διπλός μοχλός κίνησης με δυνατότητα ρύθμισης 
ταχύτητας
• Ηλεκτρική εκκίνηση
• Δυνατότητα και για περπάτημα
• Ταχύτατο και ευέλικτο

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές 74534TE 74536TE 74568TE
Κινητήρας Kawasaki 603cc Kawasaki 603cc Kawasaki 603cc

Πλάτος κοπής 96cm (1 μαχαίρι) 106cm (2μαχαίρια) 126cm (3μαχαίρια)
Ύψος κοπής 25-127mm 25-127mm 25-127mm

Ρουλεμάν Χωρίς συντήρηση Χωρίς συντήρηση Δυνατότητα για γράσο
Βάρος 353kg 358kg 380kg
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• Κινητήρας: Kawasaki 726cc
• Πλάτος κοπής: 136cm
• Ύψος κοπής: 38-107mm
• Βάρος: 524Kg
• Βαρέως τύπου φίλτρο καθαρισμού αέρα
• Ψηφιακό ωρόμετρο

Προδιαγραφές
• Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
• Ρυθμιζόμενες χειρολαβές με υδραυλικά 
αμορτισέρ
• Ντουλαπάκι του οδηγού
• Υποβοηθήματα για τα χέρια
• Ποδομοχλός για ανύψωση των μαχαιριών

Χαρακτηριστικά

74141TE

   Μεγάλων εκτάσεων
Ζ-Master Commercial 6000

Προδιαγραφές 74902TE 74923TE 74925TE
Κινητήρας Kawasaki 726cc Kohler 25hp 752cc Kawasaki 852cc

Πλάτος κοπής 126cm 136cm 157cm
Ύψος κοπής 25-140mm 25-140mm 25-140mm

Βάρος 525kg 547kg 569kg

• Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
• Ρυθμιζόμενες χειρολαβές με υδραυλικά αμορτισέρ
• Ντουλαπάκι του οδηγού
• Υποβοηθήματα για τα χέρια
• Ποδομοχλός για ανύψωση των μαχαιριών
• Βαρέως τύπου φίλτρο καθαρισμού αέρα
• Ψηφιακές πληροφορίες και δείκτης καυσίμου
• Ειδική θέση χειριστή
• Ατσάλινο πλαίσιο 4,5mm
• Θήκη για καφέ

Χαρακτηριστικά

74923TE

Ψηφιακό Καντράν 

Z-Master Commercial 2000
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Z-Master Commercial 7000

Προδιαγραφές 74279TE 74264TE 74265TE
Κινητήρας Kubota 23hp Kubota 23hp Kubota 23hp

Πλάτος κοπής 132cm 132cm (TurboForce) 152cm(TurboForce)
Ύψος κοπής 38-127mm 38-127mm 38-127mm

Βάρος 684kg 684kg 701kg

• 3-κύλινδρη μηχανή Kubota πετρελαίου
• Βαρέως τύπου ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
• Ρυθμιζόμενες χειρολαβές με υδραυλικά αμορτισέρ
• Ντουλαπάκι του οδηγού
• Βραχίονες για να αναπαύονται τα χέρια
• Ποδομοχλός για ανύψωση των μαχαιριών
• Βαρέως τύπου φίλτρο καθαρισμού αέρα
• Ψηφιακές πληροφορίες και δείκτης καυσίμου
• Ειδική θέση χειριστή
• Ατσάλινο πλαίσιο 4,5mm
• Θήκη για καφέ
• Ειδική ανάρτηση
• Παραγωγικότητα: 12 στρέμματα/ώρα

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία TurboForce
Μέγιστη απόδοση ακόμα 
και σε μεγάλη ταχύτητα 

κίνησης

74264ΤΕ

Τεχνολογία ZeroTurn Βαρέως τύπου πλαίσιο Τεχνολογία 3 σε 1 Ατσάλινο πλαίσιο
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Προδιαγραφές 3100-D 3280-D 7210 360
Κινητήρας 16kW (21,5hp) 18,5kW (24,8hp) 26kW (35hp) 26,1kW (31hp)

Πλάτος κοπής 183, 216 cm 183cm/132 cm, 152cm 157cm 158cm, 183cm 183cm
Ταχύτητα  κοπής 0-10 km/hr 0-8 km/hr 0-20 km/hr 0-23 km/hr

Τροχοί 142cm 2WD:117cm,4WD:124/121cm 146 cm 145 cm

Καύσιμο Diesel Diesel Diesel Diesel

Χλοοκοπτικά Γηπέδων/ Ξενοδοχείων

Groundsmaster 3280-D
To χλοοκοπτικό 3280-D είναι διαχρονικό μοντέλο στα 

αξιόπιστα χλοοκοπτικά της αγοράς. Προσφέρει το 
συνδυασμό ισχύος, επίδοσης και αντοχής σε ένα μηχάνημα

Groundsmaster 7210
Υδραυλικό τιμόνι μηδενικής 

στροφής για ευελιξία, με 
χαμηλότερο κέντρο βάρους για 
βελτιωμένη σταθερότητα στις 

πλαγιές

Groundsmaster 360
Το 360 επαναπροσδιορίζει τον τροόπο λειτουργίας των 
χλοοκοπτικών. Τετρακίνηση και λειτουργία στροφής και 

στους 4 τροχούς. Αναρρίχηση σε λόφο χωρίς να γλιστρά και 
στροφές 180ο χωρίς τραυματισμό του χλοοτάπητα

Συνεχείς καινοτομίες
Το Reelmaster 3100-D παρέχει ασύγκριτη 
ευελιξία. Τα κοπτικά στοιχεία sidewinder 

μετακινούνται απο άκρη σε άκρη και έχουν 
εξαιρετικές δυνατότητες κοπής

Dual Precision Adjustment (DPA)
Για τη σωστή ευθυγράμμιση του μαχαιρίου με τον κύλινδρο η 
TORO ανέπτυξε το σύστημα DPA. Η ρύθμιση γίνεται σε κάθε 

πλευρα της μονάδας κοπής ώστε να ρυθμίζεται τέλεια το κατω-
μάχαιρο με αποτέλεσμα η εικόνα μετα την κοπή να είναι εξαιρετική

Reelmaster 3100-D
Εξαιρετική ποιότητα κοπής, άνετη θέση χειριστή, παντενταρισμένο 
σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς και αποκλειστικά  κοπτικά 

στοιχεία Sidewinder. 

360

7210

3280-D

3100-D DPA C.U.

   Μεγάλων εκτάσεων

Περιστροφικά Χλοοκοπτικά

Κυλινδρικά Χλοοκοπτικά
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Toro Dingo

Δονητικό ηνί Όγκος φορτίου μέχρι 122 ltr Τρύπα διαμέτρου 76cm Χαντάκι μέχρι 107cm

Εξάρτημα πλατφόρμας Κομπρεσέρ Καλλιεργητής

320-D

• Κινητήρας: Kubota 20 hp diesel
• Πίεση υδραυλικών: 41lt/min στα 207 Bar
• 2 αντλίες υδραυλικών κατευθύνουν την ροπή 
όπου είναι απαραίτητο
• Δυνατότητα σκαψίματος τρύπας 76cm, χαντάκι 
107cm και κάθετο σκάψιμο 213cm

Προδιαγραφές

• Αλυσίδα
• Φρέζα
• Δονητικό ηνί
• Καλλιεργητή
• Πιρούνες
• Πλατφόρμα ανύψωσης
• Κομπρεσέρ 
• Stump Grinder
• Γέμισμα χαντακιού
• Τρυπάνι
• Ευρύ τρυπάνι
• Mπετονιέρα (64cm d x 46cm l)
• Τσουγκράνα
• Δαγκάνα
• Κοτσαδόρο 
• Leveler
• και πολλά άλλα

Με 35 διαφορετικά εξαρτήματα!

Το Dingo είναι το ιδανικό μηχάνημα για κατασκευαστές. 
Με 35 διαφορετικά εύκολα εναλλασόμενα εξαρτήματα, 
καλύπτει όλες τις εργασίες που μπορεί να χρειαστεί μια 

κατασκευή μεσαίας κλίμακας.

Απλό στην αλλαγή 
εξαρτημάτων. Εύκολη 

προσαρμογή στο 
Dingo και σύνδεση 
υδραυλικών χωρίς 

εργαλεία.
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   Ειδικής Χρήσης

Toro HoverPro - Αιωρούμενη χλοοκοπτική μηχανή

• Κινητήρας: Honda GCV 160cc
• Πλάτος κοπής: 53cm
• Ύψος κοπής: 16-34mm
• Βάρος: 19kg

ΠροδιαγραφέςΓια τις πολύ μεγάλες κλίσεις

Ειδική τεχνολογία μαχαιριού για  
άψογο αποτέλεσμα

Toro TRX

• Κινητήρας: Kawasaki 20 hp 
• Πίεση υδραυλικών: 38 lt/min στα 200 Bar
• 226 RPM με 522 N ροπή
• Διαστάσεις: 117 x86 x 210 cm
• Βάρος: 510 Kg
• Ταχύτητα: 5 km/hr
• Πλάτος ερπυστριών: 58 cm
• Πλάτος αλυσίδας: 15,2 cm

Προδιαγραφές

• Τεχνολογία ZeroTurn
• Χαμηλό κέντρο βάρους
• Ερπύστριες
•  Έυκολο στο χειρισμό και στις μανούβρες
• Βαρέως τύπου, αερόψυκτο - μειώνει τη φθορά στη 
μηχανή
• Ειδικό χειρόφρενο για μεταφορά με τρέηλερ - δεν 
χρειάζεται ιμάντες

Χαρακτηριστικά

Η σειρά TRX είναι η μοναδική σειρά μηχανημάτων για 
εκσκαφή χαντακιών που τα έχει όλα! Απίστευτη απόδοση 

σε συνδυασμό με ευκολία στη χρήση. Τελειώστε το 
σκάψιμο σε χρονο ρεκόρ  εύκολα και απλά.
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• Πλάτος σποράς: 51cm
• Βάθος σποράς: μέχρι 2,5cm
• Χωρητικότητα:  9,5kg (κανονικές 
διαστάσεις σπόρου)
• Αυτοκινούμενο
• Εύκολο στο χειρισμό
• Με δείκτη ποσότητας σπόρου
• Λεπίδες απο ατσάλι ικανές για βαρέου 
τύπου χρήση

Προδιαγραφές

Αεριστήρας εδάφους Toro

• Πλάτος αερισμού: 54cm
• Βάθος αερισμού: μέχρι 10cm
• Ταχύτητα: μέχρι 6,5 Km/hr
• Αυτοκινούμενο
• Χερούλια που διπλώνουν
• Δε χρειάζεται σήκωμα της μηχανής για να 
στρίψει
• Αερίζει και με όπισθεν

Προδιαγραφές

• 15 λεπίδες
• Βάθος αερισμού: μέχρι 2cm
• Πλάτος αερισμού: 36cm
• Σπαστό χερούλι

Προδιαγραφές • Μηχανή Briggs&Stratton
• Κάδος συλλογής 40lt
• Απλή ρύθμιση βάθους αερισμού απο ένα 
μοχλό
• Ατσάλινο πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Αεριστήρας χλοοτάπητα κάθετης κοπής Hayter

Σπαρτική Toro

Toro ProStripe

• Πλάτος κοπής: 53cm
• Πλαίσιο απο αλουμίνιο
• Ύψος κοπής:13-60mm
• Κάδος: 70lt
• Ενσωματωμένο roller που δημιουργεί τις 
γραμμές
• Τεχνολογία ZeroTurn!

Προδιαγραφές

Κουρέψτε τον κήπο σας οπως τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου!
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• Γεμίζουν με νερό ή άμμο
• Xειρός, πλάτους 61cm χωρητικότητας 105lt 
• Παρελκόμενος, πλάτους 91cm χωρητικότητας 285lt
• Παρελκόμενος, πλάτους 91cm χωρητικότητας 159lt
• Παρελκόμενος, πλάτους 121cm χωρητικότητας 204lt

Κύλινδροι

• Για σπόρο ή λίπασμα
• Σύστημα διανομής ανάλογα με την ταχύτητα με 5 σκάλες
• Χειρός, χωρητικότητας 23kg
• Παρελκόμενος, χωρητικότητας 57kg
• Παρελκόμενος, χωρητικοτητας 79kg

Λιπασματοδιανομείς

• Μέχρι 5cm βάθος αερισμού
• Γερή κατασκευή
• Παρελκόμενος
• Δυνατότητα προσθήκης βάρους για επιπλέον 
αερισμό

Αεριστήρας χλόης με αστεροειδείς λεπίδες

• Δυνατότητα για άδειασμα 
• Χωρητικότητα: Μέχρι 294kg ή 283lt
• Χωρητικότητα: Μέχρι 385kg ή 481lt

Παρελκόμενο καρότσι

Παρελκόμενα Brinly
Γενικής Χρήσης



    Golf Courses    Golf Courses
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“Εάν το σκέφτεστε μπορούμε να το
πραγματοποιήσουμε”



53www.Geomechaniki.gr

Το μεγαλύτερο έργο καλλωπιστικού πρασίνου είναι το γήπεδο γκόλφ. Είναι άθλημα ανοιχτού 
χώρου, παίζεται σε μια έκταση 600 περίπου στρεμμάτων και ανά τον κόσμο ασχολούνται με αυτό 
εκκατομύρια παίχτες. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός γηπέδου γκόλφ στις σύγχρονες κοινωνίες 
είναι πως προσφέρει μια διέξοδο προς τις πολυτέλειες του πρασίνου για τους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι στα 
αστικά κέντρα και δεν έχουν άμεση επαφή με τη φύση όπως έχει ο Έλληνας. Κατ΄επέκταση έχει δημιουργηθεί η “ετικέτα”, 
οι άγραφοι κανόνες του γκόλφ, για να βοηθήσουν να διατηρηθεί η απόλαυση του να παίζει κανείς γκολφ. Στο σύνολο της 
κατασκευής ενός γηπέδου απαιτείται λεπτομέρεια που επιτυγχάνεται με τη συνεργασία επιστημόνων, κυρίως γεωτεχνικών 
και μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων απο όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η Γεωμηχανική από το ξεκίνημα της θεώρησε πως τα γήπεδα γκόλφ μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά 
στην ανάπτυξη του τουρισμού σαν προϊόν που προσφέρει η χώρα μας, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και 
προσελκύοντας τον ποιοτικό τουρισμό τον οποίο ιδιαίτερα τώρα χρειάζεται η Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τέτοιων εγχειρημάτων είναι τα γήπεδα γκόλφ στο Ναβαρίνο και το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, τα οποία 
προσέφεραν τρομακτική ανάπτυξη στο σύνολο της περιοχής που επηρεάζουν, με αποτέλεσμα την ευημερία του τοπικού 
πλυθησμού, την παγκόσμια διαφήμιση της Ελλάδας, την ανάπτυξη του σημαντικότερου προϊόντος της χώρας μας και την 
προσέλκυση ξένου εισοδήματος.

Η Γεωμηχανική προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση και κινήθηκε σε παγκόσμιο και εγχώριο επίπεδο, 
επιτυγχάνοντας μια σειρά απο αποκλειστικές συνεργασίες. Στο εξωτερικό συνεργάζεται με διαπρέποντες οίκους όπως η 
Toro, η Jacklin Seed Co., η DLF, η Dura Plastics, η Paige electrics, με αρχιτέκτονες γκόλφ αλλά και στο εσωτερικό με τη 
μοναδική εταιρεία που έχει κατασκευάσει γήπεδα γκόλφ στην Ελλάδα, την Α.Π. Μαραγκάκης Έργα Πρασίνου A.E.

Τα τελευταία χρόνια η Γεωμηχανική συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία όλων των γηπέδων γκόλφ στην 
Ελλάδα. Το Crete Golf Club στη Χερσόνησσο της Κρήτης, το Porto Carras Golf στη Χαλκιδική, το Corfu Golf Club στην 
Κέρκυρα, το Glyfada Golf Club στην Αθήνα αλλά και πρόφατα το Navarino Dunes Golf και το Navarino Bay Golf στη 
Μεσσηνία εμπιστεύονται τη Γεωμηχανική ως βασικό προμηθευτή προϊόντων άρδευσης και μηχανημάτων συντήρησης 
και απολαμβάνουν υποστήριξη υψηλού επιπέδου: Eκπαιδευτικά σεμινάρια χειρισμού μηχανημάτων και χρήσης κεντρικού 
δικτύου άρδευσης, άμεση παράδοση ανταλλακτικών, συμβουλές για τη συντήρηση του γηπέδου και την ορθή διαχείριση 
πόρων.

Μετά απο 25 χρόνια αδιάλλειπτης και απόλυτα προσανατολισμένης παρουσίας στο χώρο αυτό η Γεωμηχανική έχει 
συσσωρεύσει εμπειρία, τεχνογνωσία, καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και έχει αναπτύξει κορυφαίες συνεργασίες 
σε παγκόσμιο επίπεδο, επομένως διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να συντελέσει σε όλα τα στάδια μελέτης, 
σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης ενός γηπέδου γκόλφ. Εαν το σκέφτεστε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.

Συνεισφορά στον Τουρισμό

Συνεργασίες

Έργο

Αλκιβιάδης  Πανάγου
Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων 

και Γεωργικής Μηχανικής

Το Γκόλφ

Όραμα
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• Διάμετρος εισόδου 
-835S:1” 
-855S: 1½”
• Ακτίνα 
-835S: 12,8 - 28,0 m 
-855S:15,9 - 30,5 m
• Ροή  
-835S: 26,9 - 171 lt/m 
-855S: 52,6 - 231.3 lt/m
• Ρυθμός βροχόπτωσης 
-835S: 9 - 13,5  mm/hr 
-855S:11 - 15 mm/hr
• Πίεση λειτουργίας 
Έυρος: 2,8 - 10,3 bar 
Συνιστώμενη: 4,5 - 6,9 bar
• Ρυθμιζόμενο απο 30ο - 360ο

Προδιαγραφές

835S/855S

• Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα
• Ρύθμιση γωνίας εκτόξευσης με 24 διαφορετικές θέσεις. Η γωνία 
ρυθμίζεται απο 7ο έως 30ο σε διαστήματα 1ο. Ευέλικτο ώστε να 
ξεπερνιούνται φυσικά εμπόδια (δέντρα, tees, bunkers). Αποδοτικό σε 
ανεμόπληκτες περιοχές
• Εύχρηστα ακροφύσια με χρωματική κωδικοποίηση και με πληθώρα 
ακτινών για να καλύπτεται κάθε προδιαγραφή (8 ακροφύσια για το 835s 
και 9 για το 855s)
• Πηνίο με αντικεραυνική προστασία (αντέχει μέχρι 20.000 Volt)
• Ρύθμιση πλήρους κύκλου και μερικού κύκλου σε έναν εκτοξευτη
• Έμβολο με καστάνια για εύκολη ρύθμιση χωρίς αποσυναρμολόγηση 
του εκτοξευτή
• Βαλβίδα απορροής - διατηρεί μέχρι 11m υψομετρική διαφορά

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

835S 855S

• 
• Διάμετρος Εισόδου: 2” ή 3” 
θηλυκή 
• Ηλεκτρική (πηνίο 24V AC)
• Εύρος πίεσης:  0,7-15 Bar
• Ροή: 19 - 852 ltr/min - ανάλογα 
με τη διάμετρο

Προδιαγραφές

 P220 Brass

Ίδια χαρακτηριστικά με 
την P220 αλλα με πίεση 
θραύσης τα 51,7 Bar 
(720PSI) - περισσότερα 
στην σελ. 25

Plan - B Series

Χωρίς ηλεκτροβάνα
Ο εκτοξευτής 835S 
διατίθεται και χωρίς 

ηλεκτροβάνα
σαν 835Β με ακριβώς τα 

ίδια χαρακτηριστικά 
για να καλυφθούν 

και οι πιο αυστηρές 
προδιαγραφές
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DT34/DT35/DT54/DT55

• Διάμετρος εισόδου 
-DT34, DT35: 1” 
-DT54, DT55: 1½”
• Τόξο άρδευσης 
-DT35, DT55: ρυθμιζόμενο, 30ο - 360ο  
-DT34, DT54: Σταθερό, πλήρους κύκλου 
(360ο)
• Ακτίνα 
-DT35: 13,1 - 25,3 m 
-DT55:16,8 - 26,2 m 
-DT34 (360ο): 15,9 - 27,7 m 
-DT54 (360ο): 15,9 - 30,2 m
• Ροή  
-DT35: 31,0 - 180,9 lt/m 
-DT55: 53,0 - 230,1 lt/m 
-DT34 (360ο): 49,2 - 177,5 lt/m 
-DT54 (360ο): 50,0 - 233,9 lt/m
• Ρυθμός βροχόπτωσης 
-DT35: 10,5 - 11,3 mm/hr 
-DT55: 11,6 - 14,7 mm/hr 
-DT34 (360ο): 8,3 - 13,9 mm/hr 
-DT54 (360ο): 8,3 -  15,4 mm/hr
• Πίεση λειτουργίας 
Έυρος: 2,8 - 10,3 bar 
Συνιστώμενη: 4,5 - 6,9 bar

Προδιαγραφές

• Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα
• Ηλεκτροβάνες με αντιπληγματική λειτουργία
• Ρύθμιση γωνίας εκτόξευσης 2 σημείων απο 25ο έως 15ο 
χωρίς ειδικά εργαλεία.
• Εύχρηστα ακροφύσια με χρωματική κωδικοποίηση και 47 
διαφορετικούς συνδυασμούς ακροφυσίων
• Πηνίο με αντικεραυνική προστασία (αντέχει μέχρι 20.000 
Volt)
• Ρύθμιση πλήρους κύκλου και μερικού κύκλου σε έναν 
εκτοξευτή (DT35, DT55)
• Έμβολο με καστάνια για εύκολη ρύθμιση χωρίς 
αποσυναρμολόγηση του εκτοξευτή
• Συμπαγέστερη κατασκευή του εκτοξευτή με μειωμένα έξοδα 
συντήρησης
• Σχεδιασμός κλειστού τύπου με ανοξείδωτο ατσάλι για 
αυξημένη αντοχή και απόδοση σε βάθος χρόνου

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

DT34 DT35 DT54 DT55
360o 360o30o-360o 30o-360o

Plan - B Series

Χωρίς ηλεκτροβάνα
Οι εκτοξευτές DT34 και DT35 

διατίθενται και χωρίς ηλεκτροβάνα
σαν DT34B και DT35B με ακριβώς τα 

ίδια χαρακτηριστικά 

   Άρδευση
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SitePro - Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου

Lynx - Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου

• To Sitepro είναι πολύ απλό στη χρήση του
• Ρύθμιση - λειτουργία - χειροκίνητη λειτουργία σταθμών και προγραμμάτων με 
ένα μόνο κλίκ
• Δημιουργία και διαβάθμιση προγραμμάτων χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσετε 
απο την αρχή
• Η ρύθμιση μιας στάσης ή μιάς ομάδας στάσεων γίνεται ταχύτατα
• Ενσωματωμένη βοήθεια σχετικά με το πρόγραμμα για βελτιστοποίηση της 
άρδευσης, με δυνατότητα εκτύπωσης

Χαρακτηριστικά

Καθολική εικόνα του γηπέδου σας μέσω των 
κεντρικών συστημάτων TORO

• Τα satelites φορτώνουν τις αλλαγές αυτόματα με ξεχωριστή 
αποθήκευση πληροφοριών σε μνήμη ακόμα και αν κοπεί η 
σύνδεση με το SitePro
• Γραφήματα άρδευσης - Τι θα ποτίσει και πότε
• Επικοινωνία, έλεγχος, χειρισμός των αντλιών
• Εκτενείς αναφορές σχετικά με το  σύστημα άρδευσης
• Αμφίδρομη επικοινωνία με μετεωρολογικους σταθμούς
• Γραφική απεικόνιση του γηπέδου - ενεργοποιήστε το 
πότισμα απο τον εικονικό χάρτη

Μέγιστοποίηση της αποδοτικότητας

Η εξέλιξη του SitePro

• Εύκολο στην εγκατάσταση και πολύ απλό στη χρήση (Quick Setup)
• Ειδικά κατασκευασμένο ώστε όλες οι λειτουργίες του να είναι απλές
• Όλες οι πληροφορίες για την άρδευση που χρειάζεστε συγκεντρωμένες σε ένα μέρος 
και λογικά συνδεδεμένες με τις περιοχές του γηπέδου golf
• Πληροφορίες για την άρδευση σε λεπτά (min) και όγκο (mm)
• Χρόνος άρδευσης ξεχωριστά σε μια περιοχή στάση ή τρύπα και ξεχωριστή ένδειξη των 
στάσεων που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
• Αυτόματες αναφορές άρδευσης κάθε βράδυ για έλεγχο την επόμενη ημέρα

Χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα κατασκευής του εικονικού ποτίσματος είτε σε αεροφωτογραφίες 
είτε σε αρχεία CAD. Μετά την κατασκευή, όλες οι αλλαγές/ρυθμίσεις μπορούν 
να γίνουν απο το χάρτη (Drag-n Drop)
• Aσύγκριτη συνεργασία με τα άλλα κομμάτια του συστήματος 
 (TurfGuard, T.Weather, Flowtronex). Παρακολουθεί αλατότητα, υγρασία, 
θερμοκρασία του γηπέδου με ενδείξεις πραγματικού χρόνου.
•  Επικοινωνία, έλεγχος, χειρισμός των αντλιών
• Τελευταία λέξη της τεχνολογιάς στον ειδικό οδηγό Troubleshooting με 
παρακολούθηση ρεύματος και συνεχείς αναφορές

Μέγιστοποίηση της αποδοτικότητας
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LTC Plus Control System - Satelite

Network VP Control System - Satelite

Satelite 
Upgrade Kit

• Λειτουργεί και αυτόνομα και ελέγχεται απο το κεντρικό δίκτυο
• 16 ξεχωριστά προγράμματα μέχρι και 8 σε ταυτόχρονη λειτουργία
• Πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης (wireless, wireline, hybrid)
• Προηγμένη τεχνολογία πλακέτων επέκτασης (modules) με 16 - 64 
στάσεις σε module 8 στάσεων
• Με προεγκατεστιμένη και επιπρόσθετη προστασία τάσης
• Ανα πρόγραμμα ή καθολική πσοστιαία αυξομείωση άρδευσης
• Μέχρι 2 προγράμματα για όχι αρδευτικές χρήσεις
• Ειδική μνήμη αποθηκεύει τα προγράμματα χωρίς ρεύμα για διάστημα 
10 ετών
• Με ειδικό HotPost για εύκολη ενεργοποίηση ηλεκτροβανών
• Οι πλακέτες της αντλίας και του κοινού καλωδίου εχουν προστασία 
απο υπερτάσεις
• Επιπλέον  αντικεραυνική προστασία με το κύκλωμα EHC

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Η αναβάθμιση 
είναι διαδικασία 
μερικών λεπτών!

Το κεντρικό σύστημα ελέγχει την άρδευση μέσω 
των προγραμματιστών satelite

• 16 - 64 στάσεις σε module 8 στάσεων, 64 προγράμματα ατομική 
λειτουργία σταθμού - ταυτόχρονη λειτουργία μέχρι 32 στάσεων
• Δυνατότητα διαχείρισης ποτίσματος ανά στάση για εξοικονόμιση 
νερού και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αντλίας
• 80% αυξημένη ταχύτητα φόρτωσης προγράμματος 
• Εύχρηστο καντράν με εύκολα κατανοητά κουμπιά και λειτουργίες με 
φωτισμό 
• Παρακολούθηση κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε στάση σύμφωνα 
με επίπεδα που έχετε καθορίσει - ειδοποιεί σε περίπτωση απόκλισης
• Λειτουργεί και αυτόνομα και ελέγχεται απο το κεντρικό δίκτυο
• Πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης (wireless, wireline, hybrid)
• Προγράμματα basic, advanced και grow-in
• Κάθε  έξοδος μπορεί να οριστεί σαν στάση για άρδευση ή διακόπτης 
γενικής χρήσης
• Με προεγκατεστημένη και επιπρόσθετη προστασία τάσης
• Ειδική μνήμη αποθηκεύει τα προγράμματα χωρίς ρεύμα για 
διάστημα 10 ετών
• Με ειδικό HotPost για εύκολη ενεργοποίηση ηλεκτροβανών
• Οι πλακέτες της αντλίας και του κοινού καλωδίου εχουν προστασία 
απο υπερτάσεις
• Επιπλέον αντικεραυνική προστασία με το κύκλωμα EHC

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

   Άρδευση
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 TORO GDC 

Typical GDC Hole Layout

• Με μόνο ένα καλώδιο επικοινωνεί με τους αποκωδικοποιητές συμβάλλoντας στην μείωση 
του κόστους εγκατάστασης και της εργασίας
• Χρησιμοποιείται μόνο του ή με σύνδεση σε κεντρικό σύστημα ελέγχου
• Οι αποκωδικοποιητές έχουν αντικεραυνική προστασία για τάση μέχρι 20000 Volt
• To σύστημα συνολικά επεκτείνεται μέχρι 3200 στάσεις
• Μέχρι 20 στάσεις ταυτόχρονη λειτουργία (ή 100 μέσω SitePro)
• Mέγιστη απόσταση απο τον προγραμματιστή στους αποκωδικοποιητές τα 4,2 km
• Μέγιστη απόσταση απο τους αποκωδικοποιητές στους εκτοξευτές τα 122m
• Συμβατό με το SitePro - δυνατότητα για ενσωμάτωση T.Weather, μετεωρολογικό σταθμό, 
αντλιοστάσιο
• Ειδικά διαγνωστικά - επικοινωνία - βραχυκυκλώματα - έλεγχος πηνίων

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Μονοκαλωδιακό σύστημα ελέγχου και άρδευσης

Το μονοκαλωδιακό σύστημα ελέγχου της Toro σας δίνει τη δυνατότητα να 
ελέγχετε με ένα προγραμματιστή πάνω απο 400 ηλεκτροβάνες. Ο σχεδιασμός 
της άρδευσης απλοποιείται αφού το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μετά την 
εγκατάσταση, απλά προσθέτωντας αποκωδικοποιητές. Η χρήση ενός μόνο 

καλωδίου (14AWG) απλοποιεί την εγκατάσταση και εξοικονομεί περίπου 75% 
πόρους και υλικά.  Όλο το σύστημα είναι υπόγειο ώστε να προστατεύεται 

απο βανδαλισμούς και να μην υποβαθμίζεται η αισθητική του τοπίου. Ειδικά 
διαγνωστικά βοηθούν στην περίπτωση προβλήματος και διευκολύνουν τη 

συντήρηση.
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• Παρακολουθεί τα εδαφικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
• Καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου σας
• Δυνατότητα εξοικονόμισης νερού και ρεύματος
• Εγκαθίσταται εύκολα χωρίς να φαίνεται και χωρίς να 
ενοχλεί τους παίκτες
• Χωρίς καλώδια, χαντάκια -καμία διαταραχή στο γήπεδο
• Τρομακτική αύξηση της αποδοτικότητας οταν συνδυαστεί 
με τα υπόλοιπα συστήματα Toro
• Υποστηρίζεται από το NSN
• Επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα ελέγχου
• Σημαντικός δείκτης απόδοσης της άρδευσης
• Μετρά αλατότητα, υγρασία, θερμοκρασια εδάφους
• Ασύρματη σύνδεση
• Mέχρι 500 αισθητήρες με το ίδιο πρόγραμμα
• Μπαταρία που κρατάει 3 χρόνια
• Μετρά σε 2 διαφρορετικά βάθη
• Υπολογίζει την τάση της συμπεριφόρας των δεδομένων 
που παρακολουθεί και συγκρίνει τις μετρήσεις με τις 
παλάιότερες

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

   Άρδευση
TurfGuard

Απλή Εγκατάσταση 
χωρίς καλώδια

1

2 3

Ανοίξτε μια τρύπα 
με το τυπικό 
εργαλείο που 

χρησιμοποιείτε 
στα Greens και 
τοποθετήστε

• Δυνατότητες αισθητήρα: Αντιλαμβάνεται αλλαγές 
της τάξης του 0,1 Fo  σε θερμοκρασία εδάφους, 0,1% 
σε διαφορά όγκου υγρασίας εδάφους και 0,1 dS/m 
για την αλατότητα.
• Επικοινωνία: Sensor -> Repeater : 152m 
   Repeater -> Τerminal: 1524m
• Λήψη μετρήσεων σε 2 βάθη  
κάθετης απόστασης 125mm μεταξύ τους

Προδιαγραφές

Με τις πληροφορίες 
που σας προσφέρει το 
Turfguard και με ένα 
σύστημα άρδευσης 
που να μπορεί να 

αναποκριθεί σωστά 
μπορείτε να κάνετε 
όλους τους λεπτούς 
χειρισμούς που θα 

διατηρήσουν το 
γήπεδο σε άριστη 

κατάσταση αλλα και 
θα σας εξοικονομίσουν 

πόρους

Ο αισθητήρας Toro TurfGuard σας προσφέρει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με το έδαφος στο γήπεδο 

σας για να αποφύγετε ασθένειες, υπερβολική ή ελλειματική 
άρδευση και να κρατήσετε την αλατότητα υπο έλεγχο. O 

Toro TurfGuard είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να 
διατηρείτε το γήπεδο σας συνέχεια σε άριστη κατάσταση!

Παρακολουθείστε την 
υγρασία και ρυθμίστε 
ανάλογα την άρδευση

Ασύρματο δίκτυο για 
έυκολη εγκατάσταση

Παρακολουθείστε 
και καταγράψτε τη 
θερμοκρασία εδάφους

Παρακολουθείστε τη 
συσσώρευση αλάτων και 
προγραμματίστε έκπλυση

Νέο!
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T.Weather (Τ107) & Weatherlogic

Με το  μετεωρολογικό σταθμό T.Weather και το λογισμικό 
Weatherlogic της ΤΟRΟ παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο 

όλα τα μετωρολογικά δεδομένα του γηπέδου σας, κρατάτε αρχείο 
και καθορίζετε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις μέσω των κεντρικών 

συστήματων ελέγχου

• Όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα 
που μπορει να χρειαστείτε
• Πολλαπλές ειδοποιήσεις και 
συναγερμοί

Αρθρωτοί Βραχίονες Dura

Αρθρωτοί βραχίονες 
Dura διατομής 1” και 
1½”. Οι πιο αξιόπιστοι 

και χρηστικοί στην 
κατηγορία τους!

Αισθητήρας Βροχής

Πυρανόμετρο

Αισθητήρας 
Έντασης και 

κατεύθυνσης αέρα

Αισθητήρας 
Θερμοκρασίας και 

υγρασίας αέρα
Μπαταρία

3m

Η Toro  σε συνεργασία με την Campbell
δημιούργησε το λογισμικό Weatherlogic
το οποίο ταυτίστηκε με τον εξαιρετικό 

μετεωρολογικό σταθμό Τ107. Τα  εργαλεια 
αυτά μαζί, προσφέρουν όλες τις κλιματικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον 
προγραμματισμό της άρδευσης ώστε να μην 

υπάρχουν απρόοπτα στο εν λόγω γήπεδο.

Πυρανόμετρο CS305-ETM με σέλα
• Φωτοκύτταρο σιλικόνης  
• Ακρίβεια: +- 5% (στην ημερήσια ακτινοβολία)
• Σήμα: 0,2 mV ανά Wm-2 

Θερμόμετρο - υγρασιόμετρο HMP50
• Εύρος: -25o έως 60o C, 0 - 98% RH
• Ακρίβεια θερμοκρασίας: +- 0,8o C , 
• Ακρίβεια υγρασίας: <90% +- 3% και >90% +-5%

Αισθητήρας βροχής TE525
• Είσοδος: 6”
• Ακρίβεια: +- 1% για 50mm για >1 hr
• Ευαισθησία: 1 κλικ κάθε 0,25mm

Ανεμόμετρο 034Bμε σέλα 
• Αισθητήρας: Ανεμόμετρο κυπέλλου
• Εύρος: 0 - 49,5 m/s με ελάχιστο 0,4 m/s
• Ακρίβεια: >10.1 m/s +- 0,11m/s, <10.1 m/s +-1% 
• Ακρίβεια κατεύθυνσης αέρα: +- 4o  

Χαρακτηριστικά αισθητήρων

• Σκελετός 3m
• Μπαταρία 7-Ahr - επαναφορτιζόμενη  
με ρεύμα ή φωτοβολταϊκό πάνελ
• Ωριαίες μετρήσεις
• Έτοιμές ενώσεις καλωδίων
• Κουτί με μόνωση και γείωση

Προδιαγραφές

TE525-ET

CS305-ETM

HMP50-ET

034B-ETM

CR1000M, μπαταρία
και Μόντεμ

Κουτί

Μετεωρολογικός σταθμός και λογισμικό
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TORO NSN

Εργαλεία εκτοξευτών

Τεχνική υποστήριξη για τα κεντρικά συστήματα
άρδευσης (SitePro/Lynx)

Πριν κατά τη διάρκεια και μετά απο την αγορά ενός 
κεντρικού συστήματος ελέγχου TORO, το δίκτυο 

υποστήριξης της TORO (ΝSN) δεσμεύεται να καλύψει όλες 
σας τις ανάγκες. Είτε για μικρές αναβαθμίσεις ή για εκτενείς 

εφαρμογές στα γήπεδα golf
 το πρoσωπικό της ΤΟRO είναι διαθέσιμο για να σας 

βοηθήσει μέσω τηλεφώνου  24ώρες το 24ωρο οποιαδήποτε 
μέρα του έτους. Οι τεχνικοί της TORO είναι εξειδικευμένοι 

στο irrigation και μπορούν να συνδεθούν απευθείας 
με το σύστημα σας για να διαγνώσουν προβλήματα 

και να προσφέρουν συμβουλές. Εαν χρειαστεί μπορεί 
να αντικατασταθεί υπολογιστής μεσα σε 24 ώρες. Η 

συνδρομή του NSN συμπεριλαμβάνεται με κάθε αγορά 
κεντρικού συστήματος TORO και μπορεί να ανανεωθεί για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αφού λήξει.

Τι είναι το NSN?

NSN

   Άρδευση
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Groundsmaster

Προδιαγραφές Groundsmaster 3500-D Groundsmaster 4500-D/4700-D

Κινητήρας 26,1 kW (35 hp) 33 kW (44 hp)

Πλάτος κοπής 173 cm, 183 cm 229 cm
Ταχύτητα  κοπής 0 - 10 km/hr 0 - 11 km/hr

Καύσιμο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

Τροχοί 151 cm 152 cm

Στίς μοντέρνες διαδρομές των γηπέδων γκόλφ η σωστή εμφάνιση των rough και των Out-of-play μπορεί 
να απαιτεί τους πιο λεπτούς χειρισμούς. Η σειρά Toro Groundsmaster ανταποκρίνεται ιδανικά σε αυτές 

τις προκλήσεις με το μέγεθος, την ιπποδύναμη και την χρηστικότητα τους. Ειδικά σχεδιασμένα για υψηλή 
παραγωγικότητα, εγγυώνται χρόνους κοπής ρεκόρ.

Μεγάλος κινητήρας turbo - diesel 
μεγάλης ισχύος, ανώτερη ποιότητα 

κοπής και μεγάλης κλίμακας 
παραγωγικότητα

Groundsmaster 4500-D/ 4700-D

Ελαφρύ με πολύ καλή ικανότητα 
αναρρίχησης λόφων και 

εκπληκτική εμφάνιση του τάπητα 
μετά την κοπή. Με το σύστημα 

τετρακίνησης CrossTrax το 
Groundmaster 4300 δε σας 

επιβραδύνει σε απότομες πλαγιές ή 
βρεγμένο χόρτο

Groundsmaster 4300

Εξαιρετικής ποιότητας 
περιστροφικό μηχάνημα που 
προσφέρει άνεση και αντοχή. 

Αυξημένη σταθερότητα σε 
πλαγιές, με το παντενταρισμένο 

σύστημα 3WD καθώς και την 
ευελιξία του Sidewinder

Groundsmaster 3500-D
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Groundsmaster 4000-D/4010-D/4100-D/4110-D Groundsmaster 5900
43,3 kW (58 hp) 78,8 kW (99 hp)
335 cm/315 cm 490 cm

0 - 12 km/hr 0 - 17 km/hr
Πετρέλαιο Πετρέλαιο

141 cm 194

Τεχνολογία SmartCool
Πριν ο κινητήρας ζεσταθεί τα 

Groundsmaster 4500, 4700, 5900 
αντιστρέφουν τον ανεμιστήρα 
ψύξης για να αποβάλλουν τα 
υπολλείματα κοπής απο τις 

εισόδους του αέρα

Ένα απο τα μεγαλύτερα και 
πιο δυνατά χλοοκοπτικά που 
υπάρχουν. Τρομερά ευέλικτο 

συγκριτικά με τον όγκο του, ικανό 
για ευρύ φάσμα εφαρμογών

Groundsmaster 5900

Γρήγορα, δυνατά χλοοκοπτικά βαρέως 
τύπου για μεγάλο φόρτο εργασίας. 
Το 4100 - D παρέχει εντυπωσιακή 

παραγωγικότητα και παρακολούθηση 
του εδάφους χάρη στο προεκταμένο 

εμπρόσθιο τμήμα του

Groundsmaster 4000-D/ 4100-D

   Χλοοκοπτικά Trim & Rough
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Προδιαγραφές Reelmaster 5210 Reelmaster 5510 Reelmaster 
5610

Reelmaster 
6500-D/6700-D

Reelmaster  7000-D

Κινητήρας 20,9 kW (35 hp) 26,5 kW (36 hp) 32,9 kW (44 hp) 32,9 kW (44 hp) 36,5 kW (49 hp)

Καύσιμο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο
Πλάτος κοπής 254 cm 254 cm 254 cm 234 cm/ 338 cm 307 cm

Ύψος κοπής 6 - 25 (38*) mm 6 - 25 (38*) mm 6 - 25 (51*) mm 6 - 25  mm 6 - 63,5 mm

Ταχύτητα κοπής 0 - 13 km/hr 0 - 13 km/hr 0 - 13 km/hr 0 - 11 km/hr 0 - 11 km/hr

Kυλίνδρος 12,7 cm 17,8 cm 17,8 cm 17,8 cm 17,8 cm

Τετρακίνηση Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική Προεγκατεστημένη
* μέγιστο ύψος κοπής  με ειδικό εξάρτημα μαχαιριου για υψηλές κοπές

Reelmaster
Δημιουργήστε ειδυλλιακά fairways σε ελάχιστο χρόνο. Τα χλοοκοπτικά Toro Reelmaster αποδίδουν την 

υψηλότερη ποιότητα κοπής χωρίς να αφήνουν ίχνη, χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό τους και στον περιορισμένο 
αριθμό των σημείων σύνδεσης των υδραυλικων τους, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα διαρροής υδραυλικων 
υγρών. Τα περισσότερα Reelmaster έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά απόδοσης όπως ενσωματωμένο μηχανισμό 

backlapping, χειριστήριο ελέγχου και βούρτσες στούς πίσω κυλίνδρους.
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Reelmaster 5210

Τα ελαφριά 5210 διαθέτουν 
ανθεκτικό κινητήρα πετρελαίου 

για υψηλές επιδόσεις σε μια 
ποικιλία εδαφών και χλοοτάπητα. 

Η απόδοση και η ποιότητα μετά την 
κοπή του 5610 είναι φαινομενικές και 
σε συνδυασμό με την μεγάλη ισχύ του 
κινητήρα καλύπτει άνετα πιο δύσκολα 

εδάφη με διακυμάνσεις ύψους

Reelmaster 5610 Reelmaster 7000-D

Πολλαπλών χρήσεων 
χλοοκοπτικό βαρέως 

τύπου, σχεδιασμένο για 
παραγωγικότητα και απόδοση 
στα δυσκολότερα fairways και 

στις πιο σκληρές συνθήκες

Dual Precsion Adjustment (DPA)
Για τη σωστή ευθυγράμμιση του μαχαιρίου με τον 

κύλινδρο η TORO ανέπτυξε το σύστημα DPA. 
Η ρύθμιση γίνεται σε κάθε πλευρα της μονάδας 
κοπής ώστε τα ειδικά κατωμάχαιρα EdgeMax να 
ρυθμίζονται τέλεια έτσι ώστε να αποδίδουν με 

βέλτιστο τρόπο κατα την κοπή αλλά και να αφήνουν 
το χλοοτάπητα με εξαιρετική εμφάνιση μετά την 

κοπή

   Χλοοκοπτικά Fairway
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Προδιαγραφές Flex 1800 Flex 2100 eFlex 1800 eFlex 2100
Κινητήρας Subaru Subaru Μπαταρία Λιθίου Μπαταρία Λιθίου

Πλάτος κοπής 46 cm 53 cm 46 cm 53 cm
Ταχύτητα  κοπής 2,6 - 5,8 km/hr 2,6 - 5,8 km/hr 1,2 - 6,0 km/hr 1,2 - 6,0 km/hr

Ύψος κοπής 1,5 - 25,4 mm 1,5 - 25,4 mm 1,5 - 25,4 mm 1,5 - 25,4 mm

Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Greensmaster & Flex

Flex 1800

Οι χλοοκοπτικές μηχανές Flex είναι ειδικά σχεδιασμένες για να παραδίδουν ύψιστη ποιότητα 
κοπής, τέλεια εικόνα και εξαιρετική εμφάνιση του χλοοτάπητα μετα την κοπή. Είναι αρκετά ευέλικτες ωστε 

να κουρέψουν με άνεση μεγάλα greens, tees και άλλα εξειδικευμένα σημεία. Στην υψηλή απόδοση της συμβάλλει 
το εύκαμπτο στοιχείο κοπής το οποίο εξαλείφει το scalping στα εδάφη με ανώμαλη επιφάνεια. Η ρύθμιση διπλής 

ακρίβειας (DPA) εγγυάται την σωστή επαφή του μαχαιριού με τον κύλινδρο και η τεχνολογία EZ-Turn  που 
εξομαλύνει την ταχύτητα στις στροφές 180ο  εξαλείφει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Στις μηχανές Flex 

προσαρμόζεται μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων και διατίθενται 2 ηλεκτρικά μοντέλα  που λειτουργούν εντελώς 
αθόρυβα, δεν εκπέμπουν ρύπους και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
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EdgeMax Bedknife
Αξιοποιήστε στο έπακρο το μαχαίρι. 

Ο χάλυβας των μαχαιριών έχει 
παρατεταμένη διάρκεια ζωής και ειναι 

ύψιστης ποιότητας

Greensmaster 800 Greensmaster 1000 Greensmaster 1600
Subaru Subaru Subaru
46 cm 53 cm 66 cm

2,1 - 5,3 km/hr 2,1 - 5,3 km/hr 2,1 - 5,3 km/hr
1,6 - 32 mm 1,6 - 32 mm 3,2 - 32 mm

Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη

eFlex1800

TransPro Trailer
Μεταφέρετε με ασφάλεια και ευκολία τά χλοοκοπτικά Greens-

master και Flex.
Ο μοναδικός σχεδιασμός των TransPro trailers διατηρεί τις 

ρυθμίσεις ανέπαφες και προστατεύει τις επενδύσεις σας

TransPro 80
για 1 μηχανή

TransPro 100
για 2 μηχανές

6 βαθμιίδες ρύθμισης κοπής ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του κάθε αγώνα. Ρυθμίστε με 

το ίδιο κλειδί τις 3 τροχαλίες ωστέ να έχετε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα

Μετάδοση κίνησης με εξειδικευμένο ιμάντα 
poly-v belt. Το κοινό σύστημα μετάδοσης κίνησης 
διασφαλίζει την ποιότητα κοπής άσχετα με την 

ταχύτητα εδάφους

Μπαταρία λιθίου με αρκετή ενέργεια ωστε 
να κουρέψει 9 greens με μία μονο φόρτιση. Η 

μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 5 έτη και μπορεί να 
υποστηρίξει ελαφριά εξαρτήματα

   Χλοοκοπτικά Greens
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TriFlex

Προδιαγραφές Greensmaster 3300 Greensmaster 3320 Greensmaster 3400 Greenmaster 3420

Κινητήρας 15,7 kW (21 hp) 15,7 kW (21 hp) 17,5 kW (23,5 hp) 17,5 kW (23,5 hp)

Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Πετρέλαιο Πετρέλαιο
Κοπτικό σύστημα Υδραυλικό Ηλεκτρικό Υδραυλικό Ηλεκτρικό

Πλάτος κοπής 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm
Ύψος κοπής* 1,6 - 25,4 mm 1,6 - 25,4 mm 1,6 - 25,4 mm 1,6 - 25,4 mm

Ταχύτητα κοπής 0 - 8 km/hr 0 - 8 km/hr 0 - 8 km/hr 0 - 8 km/hr

Ταχύτητα μεταφοράς 0 - 16 km/hr 0 - 16 km/hr 0 - 16 km/hr 0 - 16 km/hr
* Απαιτείται ειδικό εξάρτημα μαχαιριού για υψηλές κοπές για ύψη κοπής πάνω απο 7,5 mm.

Το  Toro Triflex είναι διαθέσιμο με βενζίνη. πετρέλαιο ή υβριδικό. Βελτιώστε την επιφάνεια του χλοοτάπητα  στα 
greens με την εξαιρετική ποιότητα που παραδίδει το Triflex. Τα λάστιχα του είναι  ειδικά σχεδιασμένα ώστε να 
αποδίδουν το βάρος του μηχανήματος σε όλη την επιφάνει των ελαστικών, είναι απλό στο σέρβις και η υψηλή 

παραγωγικότητα και ευελιξία του το καθιστούν πρωτοπόρο στην κατηγορία του                                                                                       

Proven Flex Suspension
Το ολοκληρωμένο πατενταρισμένο σύστημα 

σύνδεσης Flex μπορεί να περιστραφεί κυκλικά 
για να αποφευχθεί η ανομοιόμορφη κοπή του 
χλοοτάπητα (scrubbing), σε ανώμαλο έδαφος 

Greensmaster 3250-D

Ευέλικτο μηχάνημα με 
μηχανή πετρελαίου βαρέως 

τύπου για τις πιο απαιτητικές 
χρήσεις 

Greensmaster 3150-Q

Το πιό αθόρυβο χλοοκοπτικό 
με μηχανή της αγοράς, με 
σιγαστήρα στην εξατμιση

Ειδικά
λάστιχα

Η  ειδική ανάρτηση διατηρεί την “πλεύση” 
των κοπτικών στοιχείων για να αποφευχθεί 

το scalping σε εδάφη με ανωμαλίες
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EdgeMax Bedknife
Αξιοποιήστε στο έπακρο το μαχαίρι. 

Ο χάλυβας των μαχαιριών έχει 
παρατεταμένη διάρκεια ζωής και είναι 

ύψιστης ποιότητας

Dual Precsion Adjustment (DPA)
Για τη σωστή ευθυγράμμιση του 

μαχαιρίου με τον κύλινδρο η TORO 
ανέπτυξε το σύστημα DPA. Η ρύθμιση 
γίνεται σε κάθε πλευρα της μονάδας 
κοπής ώστε τα ειδικά κατωμάχαιρα 

EdgeMax να ρυθμίζονται τέλεια έτσι 
ώστε να αποδίδουν με βέλτιστο τρόπο.

 1  3 2

Με την έυκολη αλλαγή των κοπτικών στοιχείων χωρίς 
εργαλεία, ένας χειριστής μπορεί να αλλάξει σε κοπή των 

fairways σε διάστημα λίγων λεπτών

Προδιαγραφές Greensmaster 3150-Q Greensmaster 3250-D

Κινητήρας 13,4 kW (18 hp) 17,5 kW (23,5 hp)

Καύσιμο Βενζίνη Πετρέλαιο
Πλάτος κοπής 150 cm 150 cm

Ύψος κοπής* 1,6 - 25,4 mm 1,6 - 25,4 mm

Ταχύτητα κοπής 3 - 8 km/hr 3 - 8 km/hr

Ταχύτητα μεταφοράς 0 - 14 km/hr 0 - 14 km/hr
* Απαιτείται ειδικό εξάρτημα μαχαιριού για υψηλές κοπές για ύψη κοπής πάνω απο 7,5 mm.

Greensmaster 3300

Σχεδιασμένο να φέρει την ακρίβεια 
στην κοπή χλοοτάπητα σε νέα επίπεδα. 

Με την ανάρτηση Flex τα κοπτικά 
στοιχεία πλέουν ανενόχλητα πάνω απο 
ανωμαλίες του εδάφους και παραδίδουν 

τέλεια εμφάνιση μετά την κοπή 

   Χλοοκοπτικά Greens
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SandPro

Προδιαγραφές Sand Pro 2020 Sand Pro 3040 Sand Pro 5040

Κινητήρας 11,9 kW (16 hp) 11,9 kW (16 hp) 13,4 kW (18 hp)

Κίνηση Σε 2 τροχούς Σε 3 τροχούς Σε 3 τροχους

Ταχύτητα 0 - 18 km/hr 0 - 16 km/hr 0 - 16 km/hr

Τροχοί 105 cm 108 cm 108 cm

Βάρος 295 kg 422 kg 422 kg

Το SandPro, με την τρομερή ποικιλία εξαρτημάτων που μπορεί να φέρει, καθίσταται απο τα πιο ευέλικτα 
μηχανήματα ευρείας χρήσης είτε για τα bunkers είτε έξω απο αυτά. Το SandPro διατηρεί τα bunkers σε άριστη 

κατάσταση έτοιμα για τουρνουά κάθε μέρα. Με εξειδικευμένη κίνηση και στους 3 τροχούς είναι ικανό να φέρει σε 
πέρας τις απαραίτητες εργασίες ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες

SandPro 5040

To SandPro είναι πρωτοπόρο 
στα επαγγελματικά συστήματα 

διαμόρφωσης Bunker. Με το ειδικό 
σύστημα τρικίνησης και τις βαλβίδες 
επιτάχυνσης που διαθέτει, πρακτικά 

απαλοίφει το σπινάρισμα

  

62
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Προδιαγραφές Versa-Vac Προδιαγραφές Pro Force Προδιαγραφές Pro Sweep

Τροφοδοσία 26 kW 35 hp 
(PTO driven) Κινητήρας 20,1 kW (27 hp) Απαιτήσεις ισχύος και 

ρυμούλκησης

Όχημα: 30,3 l/
min @ 2000PSI, 
Ρυμουλκούμενο: 
18,6 kW (25 hp)

Πλάτος  σκούπας 183 cm Ροή αέρα 243,27 m3/ min Πλάτος σκούπας 132 cm

Κάδος 5 m3 Τύπος 
Ανεμιστήρα

Axial flow single 
stage turbine Καλάθι 0,71 m3

Πτερωτή 81,3 cm, 8 
λεπίδες 

Διάμετρος 
Πτερωτής 35,6 cm Ταχύτητα λειτουργίας 0 - 6,4 km/hr

Για να διατηρήθει η εμφάνιση του γηπέδου σας στα επιθυμητά επίπεδα μπορείτε να βασιστείτε στην Τoro. 
Καθαρίστε οποιοδήποτε κομμάτι του γηπέδου από φύλλα ή  υγρασία με έναν απο τους ειδικούς φυσητήρες. Είτε 
απαιτείται μηχάνημα που τροφοδοτείται με PTO ή που λειτουργεί αυτόνομα, υπάρχει ένα μηχάνημα ακριβώς για 
αυτό το σκοπό. Το Pro Sweep έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τα υπολείμματα αερισμού (“καρότα”) σχεδόν  με 

την ίδια ταχύτητα που εξάγονται.

ProForce Debris Blower

Το ProForce είναι σχεδιασμένο να 
παρέχει την μεγαλύτερη ροή αέρα 

στην κατηγορία του. Ρυμουλκείται ή 
ενσωματώνεται σε Workman. Ελέγχεται 

με τηλεχειριστήριο από τη θέση του 
οδηγού

Pro Sweep

To Pro Sweep συλλέγει τα καρότα με 
την ίδια ταχύτητα που εξάγονται και 

το γήπεδο είναι έτοιμο σε χρόνο μηδέν. 
Ο σωστός σχεδιασμός του αποτρέπει 
το πάτημα των υπολειμμάτων από τις 

ρόδες του πριν συλλεχθούν 

Versa-Vac

Η σκούπα Versa-Vac είναι η χρυσή τομή 
μεταξύ συλλογής και χωρητικότητας. 
Με τεράστιο κάδοι απλοποιεί και τις 

πιο δύσκολες εργασίες. Ελέγχεται 
με τηλεχειριστήριο από τη θέση του 

οδηγού 

 Debris equipment
   Βασικός εξοπλισμός
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Καλλιεργητικές φροντίδες
Όσο αφορά στην καλή εμφάνιση του χλοοτάπητα η σειρά ProForce διαπρέπει. Αυτοκινούμενοι αεριστήρες 
εδάφους ή τροφοδοτούμενοι με PTO, εξειδικευμένοι για βαθύ αερισμό του χλοοτάπητα και εξαγωγή των 

υπολειμμάτων αερισμού (“καρότα”). Για στοχεύμενες χρήσεις σε ευάισθητα σημεία ή για υψηλή παραγωγικότητα 
η σειρά ProCore είναι σίγουρο πως θα καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε γηπέδου.

Προδιαγραφές ProCore 648 ProCore 864 ProCore 1298

Ταχύτητα 1,2 - 2,4 km/hr 1 - 4 km/hr 1 - 4 km/hr

Ωφέλιμο βάθος μέχρι 102 mm μέχρι 127 cm μέχρι 127 cm

Ωφέλιμο πλάτος 122 cm 163 cm 249 cm

Κεφαλές Tines 6 8 12

Συνιστώμενο 
μέγεθος κινητήρα

Αυτοκινούμενο
17,2 kW (23 hp)

22,4 - 26,1 kW 
(30 - 35 hp)

29,8 - 37,3 kW 
(40 - 50 hp)

Core Processor

Σκούπα που ρουφά 
επεξεργάζεται και αποβάλλει 
τους πυρήνες αερισμού σε ένα 

πέρασμα. Λειτουργεί με βενζίνη 
και απαιτεί ρυμούλκηση

Aerothatch 83/Seeder 93

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός 
για dethatching και σπορά 

ταυτόχρονα. Με κάδο 
χωρητικότητας 45 kg και βάθος 

λεπίδων μέχρι 76 mm είναι η 
επιτομή της παραγωγικότητας.

ProCore 648

Αυτοκινούμενο μηχάνημα που 
φέρει τους τροχούς μπροστά για 
να μην πατά τις τρύπες αερισμού 
και να μην κατστρέφει τα καρότα

ProCore 1298

Σχεδιασμένο για μεγάλες εκτάσεις 
και υψηλή παραγωγικότητα χωρίς 

να θυσιάζει την ποιότητα του 
αερισμού. Με τριπλούς ιμάντες και 
249 cm ωφέλιμο πλάτος θα φέρει 

σε πέρας και τις πιο δύσκολες 
αποστολές

ProCore 864

Ιδανικό για όλες τις περιοχές 
του γκόλφ, με τριπλό ιμάντα, 

υπόδειγμα ευελιξίας και απόδοσης 
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Προδιαγραφές ProCore SR48 ProCore SR54 ProCore SR70 ProCore SR72 ProCore SR75

Ωφέλιμο πλάτος 122 cm 137 cm 185 cm 183 cm 198 cm

Ωφέλιμο βάθος μέχρι 356 mm μέχρι 254 mm μέχρι 254 mm μέχρι 406 mm μέχρι 406 mm

Απόσταση μεταξύ 
τρυπών (spacing) 75 - 150 mm 64 - 102 mm 64 - 102 mm 75 - 150 mm 75 - 150 mm

Παραγωγικότητα 
( 100 mm spacing) 2,325 m2/hr 3,345 m2/hr 4,460 m2/hr 3,530 m2/hr 4,460 m2/hr

Συνιστώμενο 
μέγεθος κινητήρα 18,6 kW (25 hp) 13,4 kW (18 hp) 26,1 kW (35 hp) 33,6 kW (45 hp) 41 kW (55 hp)

ProCore SR54

Ελαφρύ συμπαγές μηχάνημα για 
χρήση σε greens, tees, και άλλες 

περιοχές με ελαφριά - μεσαία 
εδάφη

Η σειρά SR είναι η ιδανική λύση για απόδοση και ποιότητα. Με βαθύ αερισμό (Deep tines) αποτρέπουν το συχνό 
πρόβλημα δημιουργίας συμπαγούς στρώματος εδάφους απο τον αερισμό με κοινούς αεριστήρες. Με το βαθύ 

αερισμό βελτιώνεται η στράγγιση, η ανταλλαγή αερίων, και οι ρίζες μπορούν να αναπτυχθούν βαθύτερα και να 
αναζωογονήσουν το χλοοτάπητα.

ProCore SR72

Ευέλικτο για όλων των ειδών 
την εργασία είναι το ιδανικό για 
να αερίσει fairways, greens, tees 

και άλλα μέρη του γηπέδου.

ProCore SR48

Σχεδιασμένο για μεσαίο έως 
βαρύ χώμα, όπως χώμα πηλώδες 

ή άλλες συμπυκνωμένες 
επιφάνειες

   Βασικός εξοπλισμός
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Workman

Προδιαγραφές MDE MD MDX MDX-D HDX-D 2/4WD HD

Κινητήρας 48V, DC Motor 357 cc 480 cc 590 cc 18 kW (24 hp) 17 kW (23 hp)

Καύσιμο Hλεκτρικό Bενζίνη Bενζίνη Πετρελαιο Πετρέλαιο Βενζίνη

Μέγιστο βάρος 
φόρτωσης 363 kg 386 kg 567 kg 567 kg 1110 kg 1183 kg

Δυνατότητα 
ρυμούλκυσης 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 1587 kg 1587 kg

Τα καλά βοηθητικά οχήματα είναι σαν μια επέκταση του συνεργείου σας. Σε όλες τις εργασίες σε ένα γήπεδο 
γκόλφ απαιτείται αξιόπιστος, ευέλικτος εξοπλισμός με υψηλές αποδόσεις. Τα Workman είναι σχεδιασμένα με 
αυτή την ιδέα και εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. H δυνατότητα μεγάλου φόρτου και τα πολλά εξαρτήματα που 

μπορεί να φέρει κάνουν το workman ενα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε γηπέδου γκόλφ.

Με ενισχυμένο πίσω άξονα, 
υδραυλικά δισκόφρενα 

και στους 4 τροχούς, 
προστατευτική δοκό, 

ενσωματωμένα ρουλεμάν, και 
μέγιστο βάρος φόρτωσης τα 
1183 Kg, είναι το πιο δυνατό 

μηχάνημα στο χώρο

Workman HD

Workman MD

Μεσαία οχήματα με την 
αποκλειστική ειδική ανάρτηση 

Active in-Frame.
Τα Workman MD έχουν την 

μεγαλύτερη ικανότητα φορτίου 
στην κατηγορία τους

Με πρόσθετα εξαρτήματα όπως καμπίνες για τη βροχή, τέντα για τον 
ήλιο, βούρτσες, ειδικό κοτσαδόρο, ειδικό φορείο και εξειδίκευση για τα 
περισσότερα ρυμουλκούμενα εξαρτήματα της Toro οπως τα ProForce, 

MultiPro, Topdresser, ProSweep σίγουρα θα βρεί εφαρμογή σε οποιοδήποτε 
γήπεδο.
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Ψεκαστικά

Προδιαγραφές Multi Pro 1250 Multi Pro 5800-D Workman 200 Sprayer

Κινητήρας 14,9 kW (20 hp) βενζίνη 26,5 kW (36 hp) πετρέλαιο Ανάλογα με το Workman

Ταχύτητα 0 - 18 km/hr 0 - 16 km/hr Ανάλογα με το Workman

Δεξαμενή 662 lt 1136 lt 757 lt

Έκταμα ιστού 5,6 m, 3 τμήματα 5,6 m, 3 τμήματα 5,6 m, 3 τμήματα

Η Toro είναι στην αιχμή της αγοράς στά ψεκαστικά χλοοτάπητα, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία για κάθε 
ανάγκη και προϋπολογισμό. Το κάθε Multi Pro ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με δεξαμενές 

απο 600 έως 1100 λίτρα. Επιπλέον το κάθε Multi pro μπορεί να φέρει διάφορα εξαρτήματα, οπως ψεκαστικό 
χειρός, σκίαστρο και άλλα.

Multi Pro 1250

Εφοδιασμένο με 600 λίτρα 
δεξαμενή και αντλία θετικής 

εκτόπισης συσχετισμένη με την 
ταχύτητα του οχήματος για 
ομαλή εφαρμογή σε όλες τις 

ταχύτητες

Multi Pro 5800-D

To 5800 συνδυάζει την επιτομή 
της τεχνολογίας με την ακρίβεια 

στην απόδοση. Με υψηλής 
ποιότητας εξαρτήματα που 
απλοποιούν τις διαδικασίες 

μίξης και ψεκασμού μειώνοντας 
σημαντικά τα έξοδα

Workman 200 sprayer

Αξιοποιήστε στο έπακρο 
τα Workman με το ειδικό 

ψεκαστικό που προσαρμόζεται 
τέλεια και ψεκάζει με τον ίδιο 
ρυθμό σε όλες τις ταχύτητες 
και τις ανισουψείς επιφάνειες

Αντλία με 6 διαφράγματα Mixer Pro Control* O ιστός ακολουθεί τις ανωμαλίες του εδάφους

   Βασικός εξοπλισμός
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Διανομείς αδρανών υλικών
Οποιαδήποτε εργασία απο απλή λίπανση μέχρι τον χειρισμό διάφορων δύσκολων υλικών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εύκολα με τη σειρά της Toro για topdressing και επιφανειακές λιπάνσεις.

Προδιαγραφές TopDresser 1800 TopDresser 2500

Κίνηση Αναρτώμενο/ υδραυλικώς 
εξαρτώμενο απο το workman

Συρόμενο/ υδραυλικά 
αυτόνομο

Χωρετηκότητα 510 lt 700 lt
Ωφέλιμο πλάτος 152 cm 152 cm

Ταχύτητα εργασίας 13 km/hr 13 km/hr

Προδιαγραφές ProPass 200 MH-400

Χωρητικότητα 540 / 710 lt 3100 lt

Χειρισμός Προεγκατεστημένο ή 
Ασύρματο χειρίστήριο

Προεγκατεστημένο ή 
Ασύρματο χειρίστήριο

Φορτίο 907 kg 5353 kg

MH-400

Το ΜΗ-400 παρέχει ευελιξία, 
έχει μεγάλη χωρητηκότητα 
και απόδοση και λόγω της 

κατασκευής του είναι ιδανικό 
μηχάνημα για ένα μεγάλο 
εύρος αποκατάστασης του 

γηπέδου γκόλφ

ProPass 200

Το ProPass 200 διανέμει 
ομοιόμορφα και με 

ακρίβεια το υλικό που θα 
χρησιμοποιήσετε για την 

αποκατάσταση του γηπέδου 
γκόλφ. Από λεπτόκοκκα υλικά 

μέχρι πολυ χονδρόκοκκα 
για πλήρωση των οπών από 
τον αερισμό, το ProPass 200 
είναι σχεδιασμένο για αυτές 

ακριβώς τις εργασίες 

TopDresser 1800 TopDresser 2500
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   Βασικός εξοπλισμός
Ειδικά μηχανήματα

Προδιαγραφές HoverPro 400 HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550

Πλάτος κοπής 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

Κινητήρας Honda GXV57 Honda GCV135 Honda GCV160 Honda GCV 160

Κοπτικό στοιχείο Μησινέζα Μησινέζα Μαχαίρι Μαχαίρι

Ύψος κοπής 18 - 30 mm 18 - 30 mm 16 - 34 mm 14 - 32 mm

O ειδικός κύλινδρος για τα greens GreensPro εγγυάται υψηλής ποιότητας επιφάνεια που θα ικανοποιήσει ακόμα 
και τους πιο απαιτητικούς παίκτες. Οι αιωρούμενες χλοοκοπτικές μηχανές HoverPro είναι ιδανικές για μεγάλες 

κλίσεις και για τα τελειώματα των bunkers.

Προδιαγραφές GreensPro 1200

Κινητήρας Honda GXV200

Καύσιμο Βενζίνη

Ωφέλιμο πλάτος 120 cm

Ταχύτητας 0 - 10 km/hr

HoverPro 400/450/500/550
Η σειρά HoverPro προσφέρει την 
ιδανική λύση κοπής για δύσκολα, 
κυματοειδή εδάφη και απότομες 
πλαγιές. Ενδείκνυται για τις πιο 

δύσκολες εφαρμογές ενω η ευκολία 
χρήσης τους και η ποιότητα κοπής 

τις κάνουν ιδανικές για κάθε χρήστη.

GreensPro 1200
Ανεξάρτητοι κύλινδροι για 
βελτιωμένη διαμόρφωση 

περιγράμματος, με πεντάλ 
για εύκολη χρήση, είναι ενα 

γρήγορο και αποτελεσματικό 
εργαλείο ιδανικό για την 

βελτίωση όλων των ειδικών 
επιφανειών.
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Wedge

Ultimax
 Aeration systems

Standard High 
Volume flow

Gemini

Volcano & Oxymax Aqua Air Crown & Geyser

LibraCrystal Geyser

Οι Αεριστήρες και τα συντριβάνια Aquamaster με την ποικιλία, τη χρηστικότητα 
και την ποιότητ;a τους προσφέρουν ένα όμορφο αποτέλεσμα που ολοκληρώνει 
κομψά όλα τα φυσικά ή τεχνητά τοπία.

Αεριστήρες λίμνης/συντριβάνια
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Τα Προϊόντα R&R καλύπτουν όλα τα αξεσουάρ ενός γηπέδου γκόλφ απο 
ταμπέλες και σηματοδότες μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να χρειαστεί. Πλέον διαθέσιμα 

απο τη Γεωμηχανική.



  

82

Η Paige παρέχει καλώδια και εξαρτήματα για 
κάθε ηλέκτρική χρήση εξειδικευμένα για αρδευτικά 

συστήματα, κατάλληλα για απευθείας θάψιμο, αξιόπιστα, 
πολύ υψηλής ποιότητας. 

• 2κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 152m
• 3κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 152m
• 5 κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 7κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 9κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• 13κλωνο καλώδιο Paige: Στροφείο 76m
• Συνδετικά τύπου κλίπ
• Συνδετικά για σύνδεση κοινού καλωδίου
• Συνδετικά 3Μ και 3Μ DBR/Y
• Ειδικά καλώδια για Decoders
• Καλώδια με ασφάλεια (fuse)
• Ποϊόντα για γείωση

Καλώδια και εξαρτήματα καλωδίων Paige

Τα καλώδια Paige είναι ειδικά 
φτιαγμένα για να λειτουργούν τέλεια 

με τα μονοκαλωδιακά συστήματα 
της Toro  και τους αντίστοιχους 

αποκωδικοποιητές. Επειδή οι συνδέσεις 
μπορεί να είναι πολύπλοκες η Paige έχει 

κατασκευάσει ειδικά καλώδια που τα 
χρώματα τους ταιριάζουν με τα χρώματα 

των καλωδίων των αποκωδικοποιητών 
για να διευκολύνει την εγκατάσταση.

Τυπικές συνδέσεις συστήματος με αποκωδικοποιητές
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Τροχιστικά μαχαιριών Bernhard
Εξειδικευμένα τροχιστικά περιστροφικών και 

κυλινδρικών μαχαιριών Bernhard. Από τα κορυφαία 
στην κατηγορία τους με ειδικά τροχιστικά και ανυψωτήρες 
για όλα τα μηχανήματα του γηπέδου γκόλφ και ασυγκριτη 

ποιότητα και αξιοπιστία.

Το σύστημα SMART cassetes μετατρέπει το 
χλοοκοπτικό greens/fairways σας σε πολυεργαλείο. Ειδικό 

πλαίσιο εφαρμόζει στο κυλινδρικό μαχαίρι - συμβατό με όλα τα 
χλοοκοπτικά - και πάνω του εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία τύπου 
κασσέτα. Τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για μείωση οργανικής 

ύλης, απομάκρυνση κοκκοειδών, αερισμό και οτιδήποτε άλλο 
μπορείτε να φανταστείτε πως θα χρειαστεί για να φροντίσετε τα 

greens και τα fairways σας. 

Πρόσθετα για τα χλοοκοπτικά τών Greens

Ξεβιδώστε - βγάλτε- βάλτε - βιδώστε

Σασί

Thatchmaster

Groomer

 Scarifier

 Sarel

 PowerBrush

 Βούρτσα

 Vibe

 Spiker

 Κοπή

Anglemaster

Lift

Rotamaster
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Παράγοντες διαβροχής Rigby Taylor.  Τα προιόντα 
διαβροχής μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού 

επιτρέποντας του να διεισδύει βαθύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία, 
ακόμα και σε πιο βαριά εδάφη. Εξειδικευμένα για να διατηρούν σωστά 

επίπεδα υγρασίας στο χλοοτάπητα για υγιή και στεγνή εμφάνιση. 

Τύρφες Lambert

Με πάνω απο 20 διαφορετικές ποικιλίες 
τύρφης, η εξαιρετική ποιότητα τους έιναι 

σίγουρο πως θα σας εξυπηρετήσει προσφέρωντας το 
κατάλληλο οργανικό υπόστρωμα για όλες τις πιθανές 

χρήσεις.

Fine Brown

Natural Blend

Coarse Grower

Super Fine

Υλικά Υδροσποράς - SW-Dungesysteme

Wetting agents - Rigby Taylor

Η υδροσπορά στα γήπεδα Golf είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
σπορά ανισοϋψών και προβληματικών επιφανειών. Η υδροσπορά με τα 
σωστά υλικά, όχι μόνο συγκρατεί τα πρανή αλλά και βοηθάει στην γερή 

εγκατάσταση του σπόρου (βαθύτερο ριζικό σύστημα) και εξασφαλίζει την 
βλαστικότητα όταν στα μίγματα περιέχεται οργανικό λίπασμα.

Μίγματα Λιπασμάτων
• Turf aktiv 9+11+0 (Υλικά με αλκαλικό pH)
• Turf vital plus 12+5+6 (Υλικά με όξινο pH)
• Hydroseed granulat 8+2+2
• Hydroseed plus 12+5+9 plus 3 Mg
• Bartosol forte 8+3+1

Σταθεροποιητής χώματος
•Terravest K 

Navarino Bay Tee’s Construction
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TopGreen - DLF - Jacklin Seed
Σπόροι για Γήπεδα Golf

Η TopGreen είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην έρευνα και ανάπτυξη ποικιλιών 
χλοοτάπητα που προορίζονται συγκεκριμένα για τα γήπεδα Golf.  Οι υπάρχουσες 

ποικιλίες βρίσκονται συνεχώς κάτω απο τα μικροσκόπια των ειδικών grass engineers 
της TopGreen με σκοπό να βελτιώνονται, και κάθε φορά να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Κατ΄επέκταση ενώ τα ονόματα των ποικιλιών μπορεί να αλλάζουν απο 
έτος σε έτος, η εμφάνιση τους είναι αντίστοιχη με τις γνωστές ποικιλίες και επειδή στα 
γήπεδα Golf το αποτέλεσμα πρέπει να είναι τέλειο η TopGreen είναι η εταιρεία που 
πρέπει να εμπιστευθείτε για σπόρους υψίστης ποιότητας και χλοοτάπητα ιδανικό για ένα 
επαγγελματικό παιχνίδι Golf.

Agrostis Stolonifera
Οι ποικιλίες που διανέμει η 

Γεωμηχανική για τα Greens είναι η 
Duo (50%CY-2 και 50% CobraNova) 
της TopGreen και το L-93 της Jacklin. 

H καλλιέργεια της ποικιλίας CY-2 ξεκίνησε 
αρχικά για να προσανατολιστεί στο κλίμα 

της Ιαπωνίας που έχει υψηλή υγασία 
και υψηλές θερμοκρασίες. Παρουσιάζει 
καταπληκτική ποιότητα χλοοτάπητα, 

χειμωνιάτικο χρώμα, ανεκτικότητα στη 
ζέστη και αντοχή στις ασθένεις

Η ποικιλία Cobra Nova είναι γνωστή 
για το συνδυασμό ποιότητας παιξίματος 

- αντίστασης στις ασθένειες και 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

λιπασμάτων

• Υψηλή ποιότητα χλοοτάπητα
• Γρήγορη εγκατάσταση
• Υψηλή πυκνότητα
• Ανεκτικό σε χαμηλό κούρεμα
• Αντοχή σε ασθένειες
• Καταπληκτικό χειμωνιάτικο χρώμα
• Αντοχή στη φθορά

Agrostis Stolonifera L.

Greens

To L-93 είναι απο τις πλέον αναγνωρισμένες 
και αποδεκτές ποικιλίες για Greens, Tees και 
Fairways. Με πολύ μεγάλη αντίσταση στις 

ασθένειες χωρίς αλλαγές στις καλλιεργητικές 
φροντίδες με αποδεδειγμένη εξοικονόμιση 

πόρων στα μυκητοκτόνα

Fairways
Στα fairways χρησιμοποιούνται 

βερμούδες, Cynodon Dactylon, σαν την 
Southern Star της Jacklin ή την Yukon 

της TopGreen

Επισπορές

Για επισπορές συνήθως 
συνίσταται το είδος Lolium 

Perene - ψυχρόφιλο με πράσινο 
γυαλιστερό φύλλωμα όπως η 

ποικιλία Applaud 

Southern Star

*Οι ποικιλίες που προτείνει η Γεωμηχανική καταλαμβάνουν 
τις πρώτες θέσεις σε βαθμολογία στα Test NTEP.



   Συμπληρωματικά προϊόντα
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Nightscaping - 12 Volt  Lights

Η Nightscaping είναι αμερικάνικη εταιρεία με παράδοση στην κατασκευή εξωτερικού φωτισμού 
12Volt. Όλα τα προϊόντα είναι made in USA και έχουν εξαιρετικές αποδόσεις. Για ένα ολοκληρωμένο 

αυτόνομο σύστημα εξωτερικού φωτισμού η Nightscaping είναι μακράν η καλύτερη επιλογή. 

• Ασφαλέστερα από τα κανονικά φώτα επειδή τα 12V δεν επηρεάζουν τον άνθρωπο - σε 
αντίθεση με τα 220V που είναι θανατηφόρα -  αποφυγή ατυχημάτων
•  Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια λόγω του τρόπου λειτουργίας τους, μειώνοντας τα έξοδα 
ηλεκτρικού
•  Είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον επειδή καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
•  Πιο εύκολα στην εγκατάσταση
•  Πολύ πιο αποδοτικά από τα κανονικά (ειδικά τα φώτα LED)
•  Το φώς από τα φώτα 12Volt είναι πιο απαλό και αναδυκνύει τον περιβάλλοντα χώρο

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα έναντι του φωτισμού 220V
• Πλήρης γκάμα εξωτερικού 
φωτισμού για όλες τις χρήσεις 
(αναλυτικά παρακάτω)
• Σειρά με φώτα LED
• Χρονοδιακόπτες 
• Μετασχηματιστές
• Υποβρύχιος φωτισμός
• Εξειδικευμένα φώτα

Προιόντα

Κέντρα ελέγχου Nightscaping-
Με πολλαπλά μοντέλα για όλες τις 

χρήσεις

Θύρα για 
κλείδωμα

Βαρέως τύπου 
κατασκευή

Βίδα ασφαλείας

Χώρος για καλώδια

Έτοιμο για πλακέτα 
ελέγχου Δευτερεύουσα 

ασφάλεια

Τερματικά 60 
Αμπέρ

Αποκλειστικός τετραπλός 
διακόπτης ON/OFF

Θήκη απο ανοξείδωτο 
ατσάλι

Θύρα αερισμού για 
ψύξη

Μόνιμες 
σαφείς οδηγίες

H-30-250SS

Έτοιμο για πλακέτα 
ελέγχου

Θέσεις για βίδες 
στην πλάτη

Σχεδιασμός πηνίου για ειδική 
ψύξη σε περίπτωση υπερθέρμανσης

Πολλαπλές έξοδοι 
για καλώδια

Ανθεκτική στη 
βροχή κατασκευή
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Walter

Level Powerliter

Apprentice

Master

Tuff

Bruter

Excelr

ConcentratorCelebrity

Jayliter

Cover

Lipinski Monen Okeef

Powerliter II

Vermeer

Wright

Uplightning

Hiliter Versa Liter II Versa Liter I Claireliter ChaperoneSoftliterMini WashliterMagnaliter

backlighting - toixoi

Twinkler

Stylist

Maxiliter

Hemi

DeckliterGuardianEscort

Jemiliter II

Starlite

ChaperoneSofftliter Sabre Sunliter

Spectator Maxi-Stylist Starliter Oasis MaxiSpotterAudition New

Tuliter Artisan Dualiter

DOWNlighting 
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PalomaMasonliter

Footliter

Scout

Scotlitter RoseStem

Area Liter

Mini Bretan

Railiter

Mini Scout

Deliter

Munroliter

PalmerHalo

SentryLiter

Bc-liter Roseliter SagitaCatalinaCornergard

CharmerBrickliterBretan

Masonliter jr.

Director

Dial A

NicheliterMicheleLiter Sagitta

Leafliter

Illuminator PostLiterRosebud

Quadliter

PortobelloNavigatorInfinity liter

Halfmoon

Pathlightning - MonoIIatia
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Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμβ. Δεκεμβ.

Ετήσια Αστικά Λειβάδια EuroFlor

Το κόψιμο των λουλουδιών επηρεάζει τη μακρά περίοδο άνθισης

Άνθη απο τέλη Μαίου μέχρι Δεκέμβρη

Σπόροι EuroFlor για Αστικά Τοπία

Η TopGreen παράγει σπόρους που αποσκοπούν στη δημιουργία 
αστικών λειβαδιών. Οι ποικιλίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σε ξενοδοχεία για να προσφέρουν χρώμα και ποικιλία στούς ήδη 

υπάρχοντες καλλωπιστικούς χώρους. Οι ποικιλίες αυτές είναι ετήσιες και έιναι 
εξειδικευμένες για αυξημένη απορρόφηση CΟ2 και για μέγιστη βλαστικότητα. 

Είναι ο τέλειος συνδυασμός άγριων λουλουδιών και λουλουδιών κήπου. Όλες οι 
ποικιλίες περιέχουν πάνω απο 5 είδη λουλουδιών.

• Απαιτούν λιγότερο χρόνο  προετοιμασίας σε σχέση με 
τους τάπητες λουλουδιών
• Είναι 5 φορές πιο οικονομικά σε βάθος χρόνου 
(ανεξάρτητη μελέτη)
• Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και πότισμα
• Είναι Ετήσια φυτά
• Με μονο 3g/ m2 πυκνότητα φύτευσης
• Αναπτύσονται σε όλα τα κανονικά εδάφη (μέτρια 
κοκκομετρία, pH 6-8)
• Δεν είναι γενετικώς τροποποιημένα
• Δεν χρειάζονται λίπασμα
• Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζονται χημικά 
(δεδομένου οτι εγκαθίστανται σε καθαρό υπόστρωμα)
•  Συσκευασίες των 50g ικανές να καλύψουν μια έκταση 
150 m2

• Χωρίς επιπλέον κόστη μεταφοράς λόγω της εύκολης 
συσκευασίας τους
• Χωρίς γλαστράκια ή πλαστικές συσκευασίες
• Ιδανικά για σχολεία, πλατείες, κήπους, πάρκα, 
εμπορικά κέντρα και για ανακαινίσεις

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

Spring Flower - Ανοιξιάτικο (σπορα το φθινόπωρο)
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Χαμηλές
20-40 cm

Μεσαίες
40-80 cm

Ψηλές
70-120 cm

Ground Cover Rainbow Sarah Bouquet

Rainbow Perennials Reclamation Reclamation
DrySec
Honey

Coloured Bouqouets

Spring Flower

Classic

Ποικιλίες EuroFlor ανάλογα με το 
ύψος 

Honey - Διατηρεί τα παραγωγικά έντομα

Rainbow Annuals - Για όμορφα χρώματα

Ground Cover - Για χαμηλή βλάστηση

DrySec - Για τοποθεσίες χωρίς πολύ νερό

Sarah Bouquet - Πάνω απο 30 είδη λουλουδιών

Reclamation - Για εντατική χρήση

Διαθέσιμα και σε βολικές 
συσκευασίες
των 50g.
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Festucsa Arudinacceae

Cynodon dachtylon

dichondra repens

Poa pratensis

Σπόροι χλοοτάπητα

*Οι ποικιλίες που προτείνει η 
Γεωμηχανική είναι στις πρώτες θέσεις 
σε βαθμολογία στα Test NTEP.

Η TopGreen είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην έρευνα και ανάπτυξη ποικιλιών χλοοτάπητα.  Οι 
υπάρχουσες ποικιλίες βρίσκονται συνεχώς κάτω απο τα μικροσκόπια των ειδικών grass engineers της 
TopGreen με σκοπό να βελτιώνονται, και κάθε φορά να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
δηλαδή υγιείς χλοοτάπητες με πλούσιο χρώμα και ποικιλίες για όλα τα γούστα και εποχές του έτους. 
Η TopGreen έχει ειδικότητα στο να συνθέσει συγκεκριμένα μίγματα σπόρων που προορίζονται για 
μεγάλα έργα με απαιτητικές προδιαγραφές και κατ’ επέκταση, με την εμπειρία που έχει, παράγει 
σπόρους κατάλληλους για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση στην Ελλάδα.

Ψυχρόφιλες Ποικιλίες
Southern Comfort (Festuca Arudinaceae)
Ποικιλία Φεστούκας με σκούρο πράσινο,μεσαίας υφής 
και καλής πυκνότητας φύλλωμα.

SuperStar (Lolium Perene)
Πολυετής ψυχρόφιλη ποικιλία με πράσινο γυαλιστερό 
φύλλωμα

EuroSport (Μίγμα Γηπέδου)
Μίγμα ψυχρόφιλων κατάλληλο για αθλητικούς χώρους, 
πάρκα, γήπεδα και γενικά σε κάθε χώρο που ο χλοοτάπητας 
πρέπει να αντέχει το πάτημα. Αποτελείται απο: 30% Hot 
Spur (Festuca Arudinacea), 25% Scropion (Festuca Arudi-
nacea), 10% Applaud (Lolium Perene), 10% Broadway (Poa 
Pratensis) και 10% Brooklawn ( Poa Pratensis)

Μίγμα Special 3
Τρείς κορυφαίες ποικιλίες φεστούκας με καταπληκτικό 
συνδυασμό χρώματος, πυκνότητας και ιδιοτήτων
Scorpion 33,3% , Tomcat 33,3%, Hot Spur 33,3%

Poa Pratensis
Ψυχρόφιλη λεπτόφυλλη ποικιλία με πλούσιο ριζικό σύστημα 
και πυκνής υφής φύλλωμα

Θερμόφιλες Ποικιλίες
Cynodon Dactylon
Βερμούδα - θερμόφιλη ποικιλία ανθεκτική στην ξηρασία, 
μεγάλη προσαρμόστικότητα και αντοχή σε ασθένειες

Dichondra Repens 
Το γνωστό “τριφύλλάκι” - εξαπλώνεται γρήγορα - δεν απαιτεί 
πολύ πότισμα
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lolium perenne

Υλικά Υδροσποράς SW-Dungesysteme
Συχνά πολλά έργα πρασίνου έχουν πρανή με μεγάλες κλίσεις οι οποίες είναι 

δύσκολο να σπαρθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υδροσπορά είναι η καλύτερη 
λύση. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν απορρόες ή ο χλοοτάπητας 
να πρέπει να σπαρθεί με λίπασμα. Τα υλικά υδροσποράς της SW καλύπτουν 

όλες αυτές τις περιπτώσεις. Με την πρωτοποριακή τεχνολογίας τους, τα 
αποτελέσματα θα σας καταπλήξουν.

Πριν Μετά

Μίγματα Λιπασμάτων
• Turf aktiv 9+11+0 (Υλικά με αλκαλικό pH)
• Turf vital plus 12+5+6 (Υλικά με όξινο pH)
• Hydroseed granulat 8+2+2
• Hydroseed plus 12+5+9 plus 3 Mg
• Bartosol forte 8+3+1

Σταθεροποιητής χώματος
•Terravest K 

Η Γεωμηχανική μέσω της TopGreen έχει τη 
δυνατότητα κατόπιν παραγγελίας την παρασκευή 

οποιουδήποτε μίγματος υδροσποράς ζητηθεί 
όπως έχει γίνει στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, το 
χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και σε πολλά 

άλλα μεγάλα έργα στην Ελλάδα.

Προβλαστημένοι σπόροι χλοοτάπητα
Η TopGreen έχει κατασκευάσει προβλαστημένους 
σπόρους χλοοτάπητα οι οποίοι βλαστάνουν πολύ 
γρήγορα (1 εβδομάδα) ενώ παρουσιάζουν ακόμα 

μεγαλύτερα ποσοστά βλαστικότητας

Τυπικό μίγμα υδροσποράς
• 45% Festuca Arrudinaceae
• 45% Lolium Multiflorum
• 5% Trifolium
• 5% Sinapis Alba
Ιδανικό για συγκράτηση πρανών

Μίγματα Υδροσποράς
Μίγμα υδροσποράς του Ελ. Βενιζέλος

20% phleum pratenses, 20% festuca rubra commutate, 20% 
festuca rubra rubra, 15% cynosorus cristatus,10% lolium 
perenne,10% trifolium repens, 5% lotus corniculatus

Crete Golf ClubParnassos  Ski Center
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   Παραρτήματα

TS90

1) Toro Grillo TS90 (με καπάκι φυσικού χλοοτάπητα) Χ3

Αρδευτικό Σύστημα 13 εκτοξευτών Toro σε Τυπικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου
ΔιαΘέσιμη εναλλακτική σχέδιαση με 24 ή 36 εκτοξευτές

3) Ηλεκτροβάνα P220 2”    Χ1
     Ηλεκτροβάνα P220 1,5   Χ3

2) Τoro 690 (ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα)   Χ10

4) Προγραμματιστής TMC-424E X1
5) Φ90 10 atm       X350m
     Φ75 10atm        X75m
     Σέλλες Φ90x1,5’’   X10
     Σέλλες Φ75x1’’      X3
6) Αρθρωτοί βραχίονες 1,5”    X10
     Αρθρωτοί βραχίονες 1”       X3

7) Καλώδιο 11κλωνο       X380m
     Καλώδιο 5κλωνο         X126m

Tmc-424E

690

p220

Υλικά
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  Απο  Προς         Πολλαπλασιάζουμε   
      με

Όγκος

Πίεση

Ταχύτητα

  Απο  Προς         Πολλαπλασιάζουμε   
      με

Εμβαδό

Ροή

Ισχύς

Μήκος

Πίνακας μετατροπής μονάδων

Μέγιστο μήκος καλωδίων ηλεκτροβανών - προγραμματιστή συναρτήσει του μεγέθους 
του καλωδίου (για πηνία 24 Volt)

Καλώδιο 
Γείωσης

Μέγεθος καλωδίων ηλεκτροβάνας

Καλώδιο ελέγχου
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ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ & ΠΑΝΤΑ τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από το 
εργοστάσιο κατασκευής TORO

Εγγύηση προϊόντων που δεν αντιπροσωπεύει η Γεωμηχανική, παρέχεται μέσω 
των επίσημων αντιπροσώπων τους.

Εγγύηση Αρδευτικών προϊόντων

Η εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε., εγγυάται στον κάτοχο 
κάθε καινούργιου προϊόντος TORO για την καλή κατάσταση του 
προϊόντος  για διάστημα δυο ετών  από την ημέρα της αρχικής 
του αγοράς από τον κάτοχο.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. 
θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, κάθε μέρος 
που παρουσίασε ελάττωμα.
Η ευθύνη της Γεωμηχανικής Αθηνών Ε.Π.Ε. περιορίζεται 
αποκλειστικά σε αντικατάσταση ή επισκευή των ελαττωμματικών 
προϊόντων. Δεν δίδεται κανενός άλλου είδους εγγύηση.
Η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη:
• Για την εγγύηση σε προϊόντα που αγοράστηκαν 
χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τα προϊόντα TORO.
• Εφόσον τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που κατασκευάστηκαν ή δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της εγκατάστασης
και τις οδηγίες της TORO ή τροποποιήθηκαν.
• Για έμμεσες, άμμεσες, τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες
 ζημιές που προκαλούνται από την χρήση των προϊόντων
 της TORO.
          Για παράδειγμα: απώλεια φυτών ή χλοοτάπητα,
  κόστος εργασίας αποκατάστασης ζημιών που
  προέρχονται από την μη σωστή λετιουργία των
  προϊόντων ή και οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί.)

Σημείωση:
- Η αγορά των προϊόντων της TORO σημαίνει ανεπιφύλακτα
  αποδοχή των όρων της εγγύησης.
- Το παρόν παραστατικό κατοχυρώνει την εγγύηση.
- Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των προϊόντων.
- Η ημερομηνία αγοράς ορίζεται με επίσημα παραστατικά της 
Γεωμηχανικής ή των συνεργατών της.

Α ρ δ ε υ τ ι κό  ν ε ρ ό  –  Ε κ τ ί μ η σ η  π ο ι ό τ η τ α ς
ΑΛΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΜΒΌΛΙΣΜΌΣ ΜΌΝΑΔΕΣ ΌΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑ
Ηλεκτρική 

αγωγιμότητα * ECW mmhos/cm 0-3 0,5-2,0

Συνολικά διαλυμένα 
στερεά *TDS mg/lt 0-2000 450-1500

Ca⁺⁺ mg/lt 0-400 40-300
Mg⁺⁺ mg/lt 0-60 10-50
Naˉˉ mg/lt 0-900 40-800

   CΟ₃ˉˉ mg/lt 0-3 1-2
     HCO₃ˉˉ mg/lt 0-600 90-500

Χλωριόντα *Clˉˉ mg/lt 0-1100 150-350

SO₄ˉˉ mg/lt 0-1000 -
Βόριο *B mg/lt 0-4 0,5-2,5

*SAR mg/lt 0-15 3-12
PH 0 - 14 6,5 - 8,00

Παρατηρήσεις:
Κάτω των κάτω ορίων το νερό είναι άριστο, άνω των άνω ορίων και μέχρι των ανώτατων είναι αμφιβόλου ποιότητας 
έως επικίνδυνο εξαρτώμενο από το είδος των φυτών.
Τα με * σημειούμενα είναι τα πλέον απαραίτητα και κρίσιμα.

Made by Stathis Panagou 
1984



Δεν αγοράσατε μια τυχαία μηχανή.
Μην συμβιβάζεστε με τυχαία ανταλλακτικά.

Αγοράσατε ένα γνήσιο μηχάνημα της Toro υπολογίζοντας στην καλύτερη 
δυνατή απόδοση του και την αξία των χρημάτων σας.  
Θα υπήρχε καλλίτερος λόγος για να αγοράσετε γνήσια ανταλλακτικά Toro?  
Επίσης, εύκολα θα διαπιστώσετε ότι κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον 
γρήγορο χρόνο παράδοσης και τις τιμές της Γεωμηχανικής.

Γνήσια ανταλλακτικά Toro.
Η σωστή επιλογή.

Δεν υπάρχουν υποκατάστατα τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν 
τα γνήσια αναλλακτικά της Toro.

Γεωμηχανική Αθηνών ΕΠΕ, Ίωνος 13, ‘Αγιος Δημήτριος, Αττική


