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EXPERTER PÅ GRÄSSKÖTSEL
Bli en av alla nöjda kunder världen över – välj Toro.

I fråga om gräsunderhåll av golfbanor, parker, kommunala anläggningar
och idrottsplatser samt privata gräsmattor världen över är vår
strävan att erbjuda innovativa produkter och system med hög kvalitet
legendarisk. Toro-gräsklippare används för att underhålla några av
världens mest prestigefyllda gräsbevuxna områden, från basebollfält
i Toros hemland USA till Saint Andrews och Wimbledon. Denna
övertygelse och erfarenhet gjorde även att vi utvecklade högkvalitativ
utrustning för privat bruk, med produkter som gör trädgårdsskötsel
så enkel och smidig som möjligt – så att du får mer tid att njuta av
trädgården.

lf Resort,

Spa Go
Terre Blanche Hotel
Frankrike

Valet för professionella och privatkunder världen runt

Lär dig mer om Toros historia,
Se filmen
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INNOVATION
Toro innehar över 1 500 patent gällande
underhåll av gräsytor, så innovation är en
central del av företagets framgång. Fortsatta
investeringar i FoU och ny teknik
gör Toro till det självklara
valet för alla.

KUNDSUPPORT
Vårt globala nätverk av återförsäljare och distributörer
gör sitt bästa för att hålla din utrustning i toppskick.
Besök toro.com för att hitta närmaste Toroåterförsäljare.

FÖRSTKLASSIG TRADITION
The Toro Company har sedan 1919 byggt, testat och
varit ledande inom innovativa lösningar för grässkötsel.
Toro är fortsatt ledande genom sitt fokus på att skapa
miljövänliga lösningar med hög prestanda som hjälper
kunder världen över att bevara landskapets skönhet,
produktivitet och hållbarhet.

Läs mer på

Toro.com
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
TORO® GOLFKATALOG
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GÅGREENKLIPPARE MED HUVUDLÅS

GREENSMASTER

®

800 ∙ 1000 ∙ 1600

Toro® Greensmaster-gåklippare låter golfaren ansvara för sitt resultat. Dessa
marknadsledande klippenheter åstadkommer den jämnaste och mest konsekventa
bollrullen, även på starkt ondulerade greener. De är även idealiska för perfekt klippta
utslagsplatser. Med användarvänlig design och nya funktioner ger Toro Greensmasterklippare dig en jämn och utomordentligt god klippkvalitet – green efter green.

Enkel justering av underkniven mot cylindern
Gör justeringen av underkniven mot cylindern enkel och exakt med en
klickjustering. Hindrar feljustering när man drar åt mothållsmuttern,.

EdgeMax™-underkniv
Ger överlägset bättre bevarad egg, bättre prestanda och lång livslängd med en
konstruktion av härdat stål. Finns för Greensmaster klippenheter och alternativen
mikroklippning och turnering för anpassning till din bana.

SPECIFIKATIONER

Motor

GREENSMASTER 800

GREENSMASTER 1000

GREENSMASTER 1600

Subaru® Industrial

Subaru Industrial

Subaru Industrial

Bränsle

Bensin

Bensin

Bensin

Klippbredd

46 cm

53 cm

66 cm

1,98–25,4 mm *

1,98–25,4 mm *

3,2–31,8 mm 1

2,4–5,3 km/h

2,4–5,3 km/h

Klipphöjd
Klipphastighet

2,4–5,3 km/h
* Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder över 25,4 mm.
1
Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder kring 31,8 mm.
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GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
BEARBETNING OCH SKRÄP

Läs mer på

Toro.com/GOLF
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Frankrike

Transporterar två gågreenklippare, vilket sparar
mer tid och ökar produktiviteten.

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

TransPro 100-släp

Transporterar Toro självgående Greensmasters
till och från greenen på ett säkert och enkelt sätt.
Den unika konstruktionen skyddar din investering
och behåller inställningarna. TransPro 80 kan
transportera en Greensmaster-klippare.

SPECIALPRODUKTER

TransPro 80-släp

ARBETSFORDON

TILLBEHÖR
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GÅGREENKLIPPARE MED FLYTANDE KLIPPHUVUD

GREENSMASTER
EFLEX/FLEX

®

1800 ∙ 1820 ∙ 2120

I greenklippningens värld är en Greensmaster eFlex™-gräsklippare med litiumjonbatteri som
kan klippa upp till nio greener på en enda uppladdning en enorm förbättring. Det är lika enkelt
som att ”Klippa, ladda och klippa igen”. Det är dessutom bara en del av eFlex-innovationerna
som hjälper dig att förbättra spelytorna och spara pengar under produktens livslängd.
Improved controls, an automated EZ-Turn feature, better clippings capture, simplified belt-drive
transmission, kick-stand assist, an advanced battery management system and many other
features combine to make this an outstanding and environmentally-friendly greensmower value.

Läs mer på

Toro.com/GOLF
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GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE

1

TRIM OCH RUFF

2

4

FAIRWAY

3

2

3

4

Inbyggda klippjusteringar

Avancerad litiumjonbatteriteknik

Varje ny Flex™-gågräsklippare har sex klippfunktioner
som är enkla att konfigurera. De passar olika
klipphöjder och spelkrav så att banan klarar alla
utmaningar och ger önskade spelförhållanden. Tre
färgkodade skivor kan snabbt ställas om med en
skiftnyckel för att ställa in klipphastigheten så att
önskat klippresultat uppnås.

BEARBETNING OCH SKRÄP

Ger tillräcklig effekt för att klippa upp till 4 180 m2 (nio
genomsnittliga greener) på en enda uppladdning. One
battery is designed to last five years and deliver ample
power to cut greens and accommodate key accessories
such as groomers and light kits. Inga koldioxid- eller
giftutsläpp att hantera, inga vätskenivåer att övervaka,
inga terminaler att rengöra, inga batteribyten under
arbetsdagen för att nämna några av de saker som du
inte behöver oroa dig för.

Överför ström till cylinder och drivtrumma på
rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det gemensamma
drivningssystemet ger ström åt både drivtrumman
och cylindern för att ge ett jämnt klippresultat oavsett
vilken markhastighet som används.

Patenterad EZ-Turn
Sänker automatiskt enhetens hastighet vid svängning
och ökar den igen när vändningen är klar så att arbetet
kan återupptas. Förbättrad styrning minskar skadorna
på gräsytan, särskilt för snäva vändningar nära bunkrar
eller hinder, och ger bättre inriktning efter vändningen
utan att ge avkall på produktiviteten.

ARBETSFORDON

Enkel poly-v-drivremsöverföring

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

1

Kraftkälla

GREENSMASTER
EFLEX 1800

GREENSMASTER
FLEX 1820

GREENSMASTER
EFLEX 2120

GREENSMASTER
FLEX 2120

Litiumjonbatteri

Subaru®

Litiumjonbatteri

Subaru

Bränsle

Batteri

Bensin

Batteri

Bensin

Klippbredd

46 cm

46 cm

53 cm

53 cm

Klipphöjd*

1,6–7,5 mm

1,6–7,5 mm

1,6–7,5 mm

1,6–7,5 mm

Klipphastighet

1,4–5,9 km/h

2,5–5,9 km/h

1,4–5,9 km/h

2,5–5,9 km/h

SPECIALPRODUKTER

SPECIFIKATIONER

* Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder över 7,5 mm.

9

ÅKGREENKLIPPARE

GREENSMASTER

®

3120 ∙ 3150-Q ∙ 3250-D

Få den precisionsklippning du vill ha med hjälp av en högproduktiv Toro® Greensmasteråkklippare. Förutom den lätta vikten bidrar också kraften, bekvämligheten och prestandan
till att göra den till förstahandsvalet. Greenkeepers vet att de kan lita på att Toro
trippelgreenklipparna klipper tyst, snabbt och utomordentligt – säsong efter säsong.

CYLINDRARNA
De patenterade DPA-klippenheterna är precisionstillverkade för perfekt inriktning
som ger den högsta klippkvaliteten och minimala justeringar. Välj mellan cylindrar
med 8, 11 och 14 knivar för att uppnå önskad klippning.

Enkel justering av underkniven mot cylindern
Gör justeringen av underkniven mot cylindern enkel och exakt med en
klickjustering. Hindrar feljustering när man drar åt mothållsmuttern,.

TRIANGELFORMAD HJULSTÄLLNING
Placerar det bakre hjulspåret inom framhjulens radie, vilket förhindrar att
bakhjulet av misstag hamnar i en närliggande sandbunker när man svänger för att
klippa nästa stråk.

EdgeMax™-underkniv
Ger överlägset bättre bevarad egg, bättre prestanda och lång livslängd med en
konstruktion av härdat stål. Finns för Greensmaster klippenheter och alternativen
mikroklippning och turnering för anpassning till din bana.

EdgeSeries Reels
TM

NYHET!

Toro EdgeSeries reels represent the next
generation of cutting quality and durability with
enhanced edge retention. In addition to new
reel materials, the EdgeSeries incorporates
new reel geometry and changes in the
manufacturing process that result in a
more consistent aftercut appearance.
Now available on all Greensmasters and
Reelmasters®.

10

toro.com/edgeseries

GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
Läs mer på

BEARBETNING OCH SKRÄP

Toro.com/GOLF

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

ARBETSFORDON

SPECIFIKATIONER

Motor
Bränsle

GREENSMASTER 3150-Q

GREENSMASTER 3250-D

Briggs & Stratton® 11,9 kW (16 hk)

Briggs & Stratton 13,4 kW (18 hk)

Kubota 18,5 kW (24,8 hk)

Bensin

Bensin

Diesel (biodieselkompatibel)*

Klippbredd

150 cm

150 cm

150 cm

Klipphöjd**

1,6–7,5 mm**

1,6-7,5 mm**

1,6-7,5 mm**

3,2–8 km/h

3,2–8 km/h

3–8 km/h

14,4 km/h maximum

14,4 km/h maximum

Klipphastighet
Transporthastighet

11,3 km/h maximum

SPECIALPRODUKTER

NYHET!
GREENSMASTER 3120

*Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
** Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder över 7,5 mm.
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ÅKGREENKLIPPARE

GREENSMASTER TRIFLEX
®

™

3300 ∙ 3320 ∙ 3400 ∙ 3420

Det dubbla A-armupphängningssystemet samt Flex-tekniken låter klippenheterna följa
gräset nära och ger produktiviteten hos en åkgräsklippare med precisionen hos en
gågräsklippare. Förbättra puttingytan och ditt ekonomiska resultat med Toro® Greensmaster
TriFlex® som finns tillgänglig som bensin-, diesel- eller hybridmodell. Denna åkgräsklippare
är både högproduktiv, fullständigt flexibel och enkel att underhålla, och utgör med största
sannolikhet en standard som alla andra åkbara greenklippare kommer att jämföras med.

SYSTEM MED DUBBLA A-UPPHÄNGNINGSARMAR
Håller full distans för att förhindra urgröpning eller skalning när du klipper över
ojämnheter.

BEPRÖVAD FLEX-FJÄDRING (PATENTERAD)
Ger överlägsen konturföljningsfunktion med det inbyggda Flex-länksystemet så att
klippenheterna kan snurra runt mitten på den främre rullen och klara ojämnheter,
vilket även förhindrar att puttingytan skrapas.

TriFlex

Övriga

DÄCK AV BALLONGTYP
Ger enhetlig belastning över hela ytan för att undvika sidobelastningar som kan ge
upphov till synliga hjulspår.
Jämnt distribuerat
tryck på gräsmattan

Ojämnt distribuerat
tryck på gräsmattan

SNABBYTE AV KLIPPENHETER UTAN VERKTYG
Kan växla från greenklippning på 1,6 mm till fairwayklippning på 19 mm på bara
några minuter. Klippenheterna för verktygsfria snabbyten gör det enklare än ABC.

1
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GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
BEARBETNING OCH SKRÄP

Läs mer på

ARBETSFORDON

Toro.com/GOLF

GREENSMASTER 3320

GREENSMASTER 3400

GREENSMASTER 3420

15,7 kW (21 hk)

15,7 kW (21 hk)

18,5 kW (24,8 hk)

18,5 kW (24,8 hk)

Bensin

Bensin

Diesel
(biodieselkompatibel)*

Diesel
(biodieselkompatibel)*

Hydraulisk

Elektrisk

Hydraulisk

Elektrisk

Klippbredd

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

Klipphöjd**

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

1,6–25,4 mm

Motor
Bränsle
Drivsystem för
klippenhet

Klipphastighet
Transporthastighet

0–8 km/h

0–8 km/h

0–8 km/h

0–8 km/h

16,1 km/h maximum

16,1 km/h maximum

16,1 km/h maximum

16,1 km/h maximum

SPECIALPRODUKTER

GREENSMASTER 3300

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

*Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
** Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder över 7,5 mm.
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TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

GROUNDSMASTER &
®
REELMASTER
®

GROUNDSMASTER 3280-D ∙ 3400 ∙ 7210 ∙ 360
REELMASTER 3100-D

Sedan 1973 har Toro® Groundsmaster-klipparna visat vad de kan på världens bästa
golfbanor, med jämnt, fint klippresultat och fantastiska ruffer som resultat. De innovativa
Groundsmaster-rotorklipparna är mångsidiga och kompakta.
När du behöver en cylindertrimklippare vars klippkvalitet och mångsidighet saknar
motsvarighet, är Toro Reelmaster 3100-D det självklara valet. Det är bara cylinderklippare
baserade på Sidewinder®-teknik som kan föra klippenheterna från sida till sida, utan några
inställningar, för att nå gräsmattor som andra klippare inte kommer åt. Den är perfekt för att
klippa runt greenar och bunkrar där det är viktigt med precision.

BRANSCHENS TUFFASTE SPINDELENHET
Hanterar arbete som skulle knäcka de flesta spindelenheter. En gjutjärnshylsa
med en stadig basdiameter på 23 cm dämpar stötar och fördelar belastningen
över den robusta klippenhetsstommen.

FLERFUNKTIONELLT MÅNGSIDIGT QUICK ATTACH SYSTEM (QAS)
MED SÄSONGSREDSKAP
• Lövblås med bakmonterat Quick Attach System (QAS)

QUAD-STEER-TEKNIK
Ger Groundsmaster 360 riktig kurvtagning på fyra hjul. När du vrider på ratten rör
sig de inre och yttre hjulen runt en gemensam punkt så att du kan svänga snävt
eller klippa runt hinder utan att skada gräsmattan.

SIDEWINDER MED DPA-KLIPPENHETER
Klippenheterna växlar från sida till sida och ger exceptionellt god trimkapacitet. DPAklippenheter justeras snabbt och enkelt.
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GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
Reelmaster®
3100-D

Groundsmaster®
3280-D

Groundsmaster
3400

Groundsmaster
7210

ARBETSFORDON

BEARBETNING OCH SKRÄP

Castle Course, Saint Andrews, Skottland

Groundsmaster
360

GROUNDSMASTER
3280-D

GROUNDSMASTER
3400

GROUNDSMASTER
7210

GROUNDSMASTER
360

Motor

16 kW (21,5 hk)

18,5 kW (24,8 hk)

26,5 kW (35,5 hk)

27,5 kW (36,8 hk)

18,5 kW (24,8 hk)/
27,5 kW (36,8 hk)

Bränsle

Kompatibel med
B20-diesel

Kompatibel med
B20-diesel

Diesel

Kompatibel med
B20-diesel

Kompatibel med
B20-diesel

Klippbredd

183 cm, 216 cm

132 cm, 183 cm, 152
cm, 157 cm

157 cm, 183 cm

152,4 cm, 158 cm,
183 cm

183 cm, 254 cm

0–10 km/h

0–16,1 km/h

0–25,5 km/h

0–20 km/h

0–16/19,3 km/h

142 cm

2-hjulsdrift: 117 cm,
4-hjulsdrift: 121 cm

152,5 cm

144,8 cm

145 cm

Klipphastighet
Hjulbas

SPECIALPRODUKTER

REELMASTER
3100-D

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

*Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).

15

TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

GROUNDSMASTER

®

GROUNDSMASTER 3500-D ∙ 4300-D ∙ 4500-D/4700-D
Med dagens golfbanors unika landskap kan trim- och ruffytor ofta vara svåra att klippa. Toro®
Groundsmaster-produkterna klarar av uppgiften med en rad olika klippare av varje storlek,
styrka och stil. Välj vilken du vill av våra högpresterande rotorklippare så får du ruffen klippt
på rekordtid.

SMARTCOOL®-SYSTEMET
Driver Toros Groundsmaster 4500-D och 4700-D framåt. SmartCool ändrar för en
kort stund blåsriktning på kylarfläkten så att motorn inte överhettas och blåser
bort skräp och beläggningar från intagsgallren.

SMARTPOWER®
Förhindrar att maskinen fastnar i tunga klippförhållanden och håller
klipphastigheten optimal under alla förhållanden genom att automatiskt reducera
markhastigheten för att ge knivarna mer kraft. SmartPower™-systemet är
tillgängligt för Groundsmaster 4000-D, 4100-D, 4500-D och 4700-D.

Läs mer på

Toro.com/GOLF
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GREENER - GÅKLIPPARE

Groundsmaster® 3500-D

GREENER - ÅKKLIPPARE

Denna förstklassiga triplexrotorklippare ger dig bekvämlighet
och hållbarhet.

TRIM OCH RUFF

Groundsmaster 4300-D

FAIRWAY

Lätt, överlägsen körförmåga uppför sluttningar och perfekt
klippresultat. Fem Contour Plus-klippenheter för effektiv
klippning, även i ojämn terräng. Tack vare CrossTrax®fyrhjulsdriften sinkas du inte av branta sluttningar eller blöt
terräng.

Groundsmaster 4500-D/4700-D

BEARBETNING OCH SKRÄP

Den rena klippkvaliteten, det enkla underhållet och SmartCool®systemet driver maskinen och arbetet framåt. Med Contour
Plus-teknik i klippenheterna blir klipparna en oöverträffad
blandning av kraftfull produktivitet och raffinerade resultat.

Motor
Bränsle

GROUNDSMASTER 4300-D

18,5 kW (24,8 hk)

33kW (44,2 hk)

Diesel/diesel med mycket låg svavelhalt
(biodieselkompatibel)*

Diesel/diesel med mycket låg svavelhalt
(biodieselkompatibel)*

Klippbredd
Hjulbas
Klipphastighet

173 cm, 183 cm

229 cm

151 cm

152 cm

0–10 km/h

0–11,3 km/h

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

GROUNDSMASTER 3500-D

ARBETSFORDON

SPECIFIKATIONER

*Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).

GROUNDSMASTER 4500-D
Modell

30873

GROUNDSMASTER 4700-D

30881

30874

30882

Bränsle Kompatibel med B20-diesel

Kompatibel med B20-diesel

Kompatibel med B20-diesel

Kompatibel med B20-diesel

Klippbredd

277 cm

277 cm

381 cm

381 cm

Hjulbas

172 cm

172 cm

172 cm

172 cm

0–11,3 km/h

0–11,3 km/h

0–11,3 km/h

0–11,3 km/h

Klipphastighet

SPECIALPRODUKTER

Yanmar® Tier 4 Interim EU
Yanmar Tier 4 Final EU
Yanmar Tier 4 Interim EU
Yanmar Tier 4 Final EU
Motor Stage 3 a, 35,8 kW (48 hk) vid Stage 3 b, 41,1 kW (55 hk) vid Stage 3 a, 35,8 kW (48 hk) vid Stage 3 b, 41,1 kW (55 hk) vid
2 600 varv/min
2 700 varv/min
2 600 varv/min
2 700 varv/min

*Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
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TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

GROUNDSMASTER

®

GROUNDSMASTER 4000-D/4100-D ∙ 5900 ∙ 5490 OCH 7490
Få jobbet gjort snabbt, effektivt och säkert med Toro®-klippare för stora ytor. Oavsett om
gräset är tjockt eller förhållandena svåra – dessa högpresterande rotorklippare klipper
ruffen på rekordtid.

Groundsmaster 4000-D/4100-D

Groundsmaster 5900

TM5490 & 7490

Kraft där det behövs mest – för att klippa
gräs oavsett hur svåra förhållandena
än är. Med Smart Power™-teknik, högt
motormoment och patenterat effektivt
däckdrivningssystem är dessa klippare
byggda för produktivitet. Utmärkt
trimningsförmåga för att manövrerar runt
hinder med lätthet, klipp en 0 cm oklippt
cirkel.

En av de största och mest kraftfulla
klippare som finns att tillgå. Samtidigt
är den förvånansvärt manövrerbar
och lämpar sig för en mängd olika
användningsområden.

Dessa 5- eller 7-enhetsklippare är
konstruerade för mycket effektiv
traktordragen satsklippning.
Hydraulsystemet har hög kapacitet och
driver både lyft- och klippenheter vilket
ger ett utmärkt resultat i såväl tungt och
blött gräs som på banor med gräs i bättre
kvalitet.
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GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
Läs mer på

BEARBETNING OCH SKRÄP

Toro.com/GOLF

SPECIFIKATIONER

30607/30609

30602/30604

30606/30608

Yanmar Tier 4 Final EU
Stage 3 b, 41 kW (55 hk) vid
2 000 varv/min

Yanmar Tier 4 Interim EU
Stage 3 a, 35,8 kW (48 hk) vid
2 600 varv/min

Yanmar Tier 4 Final EU
Stage 3 b, 41 kW (54 hk) vid
2 000 varv/min

Kompatibel med B20-diesel

Kompatibel med B20-diesel

Kompatibel med B20-diesel

335 cm

335 cm

315 cm

315 cm

0–11 km/h

0–13,4 km/h

0–11 km/h

0–13,4 km/h

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Bränsle Kompatibel med B20-diesel
Klippbredd
Klipphastighet
Hjulbas

GROUNDSMASTER 5900
Motor 73.8 kW (99 hp)* Tier 3
Bränsle
Klippbredd

Diesel/diesel med mycket låg svavelhalt
(biodieselkompatibel)**

TM7490

5-sats klippare med
släp

7-sats klippare med
släp

Klippenheter

20 cm diameter – 4, 6,
8 eller 10 knivar, låsta
eller rörliga

25 cm diameter - 4,
6 eller 8 knivar, låsta
eller rörliga

Minimieffekt
traktor: hk

33,5 kW (45 hk)
@ 540 v/min för
kraftuttaget

52,2 kW (70 hk)
@ 540 v/min för
kraftuttaget

350 cm

478 cm

Hjul

145 cm, 234 cm, 366 cm, 488 cm

Klipphastighet
Hjulbas

53.7 kW (72 hp) Tier 4

TM5490

0–17 km/h
194 cm

196 cm

*Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande. De produkter som
avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som
erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör
och säkerhetsfunktioner.
Kontakta distributören för uppgifter om alla garantier.
**Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och
80 % diesel).

Klippbredd

ARBETSFORDON

30603/30605

Yanmar® Tier 4 Interim EU
Motor Stage 3 a, 35,8 kW (48 hk) vid
2 600 varv/min

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

Modell

GROUNDSMASTER 4100-D

SPECIALPRODUKTER

GROUNDSMASTER® 4000-D
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FAIRWAYKLIPPARE

REELMASTER

®

REELMASTER 3550-D ∙ 3555/3575 ∙ 5010-H ∙ 5410-D ∙
5510-D ∙ 5610-D ∙ 6700-D ∙ 7000-D
Prestanda, produktivitet och kvalitet är tomma ord om utrustningen inte förtjänat dem efter
verklig kundanvändning. Reelmaster-fairwayklippare har gjort kunder nöjda under många
år och gjort sig kända för att leverera utmärkt prestanda, maximal produktivitet och ett
högkvalitativt slutresultat efter klippningen.

BEPRÖVAD PÅLITLIGHET OCH PRESTANDA
Tidstestade plattformar för utmärkt hållbarhet, hög prestanda och mångsidighet.

FANTASTISK KLIPPKVALITET
Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) och Toros nya cylindrar från
EdgeSeries™ och EdgeMax™-underkniven ger en enhetlig, högkvalitativ klippning
och ett överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll reduceras
genom att cylindereggens skärpa bibehålls längre.

SPECIFIKATIONER

3550-D

3555 /
3575-D

5010-H

5410-D

5510-D /
5610-D

6700-D

7000-D

31,7 kW (42,5 hk)

36,5 kW (49 hk)
41 kW (55 hk)

18,5 kW (24,8 hk)
Kubota®

18,5 kW (24,8 hk)
Kubota® med
48 volts batteri†

27,5 kW (36,8 hk)
Yanmar®

26,5 kW (36 hk)
Kubota/
36,5 kW (49 hk)
Kubota/
27,5 kW (36,8 hk)
Yanmar/
33 kW (44,2 hk)
Kubota

Bränsle Diesel*

Diesel*

Diesel*/elektrisk

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Diesel*

Klippbredd 210 cm

254 cm

254 cm

254 cm

254 cm

244/291/338 cm

307–320 cm

6–25 mm**

6–25 mm***

6,4–25,4 mm**

6–25 mm***

9,5–44,5 mm

6,35–63,5 mm

0–11,3 km/h

0–12,8 km/h

0–12,8 km/h

0–13 km/h

0–16 km/h

0–11 km/h

12,7 eller
17,8 cm

12,7 eller
17,8 cm

12,7 cm

17,8 cm

17,8 cm

17,8 cm

3WD
Series-Parallell

Cross-Trax®
(tillval)

Cross-Trax
(tillval)

Cross-Trax
(tillval)

Standard

Standard

Motor 18,5 kW (24,8 hk)

Klipphöjd 6–25 mm**
Klipphastighet 0–11,3 km/h
Cylinderdiameter 12,7 cm
4-hjulsdrift

3WD
Series-Parallel

*Kubota-motorer är biodieselkompatibla för användning upp till B-20 (blandning av 20 % biodiesel och 80 % diesel) Yanmar-motorer är biodieselkompatibla för användning upp till B-7
** Upp till 38 mm med satsen för hög klipphöjd, | *** Upp till 51 mm med satsen för hög klipphöjd,
†
PowerMatch™-tekniken gör att Reelmaster 5010-H kan ge 18,5 kW konstant och över 31 kW när omständigheterna kräver det,
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GREENER - GÅKLIPPARE
TRIM OCH RUFF

GREENER - ÅKKLIPPARE

Skanna och se filmen om
NYA Reelmaster® 5010-H

Läs mer på

Reelmaster 5010-H

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 5410-D

• Kompakt chassi med tre hjul för
ökad manöverförmåga
• Series-Parallel-drivning för
imponerande körförmåga och
stabilitet i sluttningar
• Utförande med låg vikt

• PowerMatch-systemet ger en
effekt på över 31 kW (40 hk),
men bara när det behövs
• Genomsnittliga
bränslebesparingar på mellan
20 % och 30 %
• Elektriska klippenheter
har över 100 stycken färre
potentiella läckagepunkter
• Minskade
underhållskostnader

• 208 cm klippbredd
• Gräsanpassade däck
• Överlägsen drivning med
Serie-Parallell- drivsystem
• Väger endast 900 kg*

• Cylindrar med 12,7 cm
diameter utformade för
gräsklippning i nordligt klimat
under kylig säsong
• Exakt övervakning och
kontroll
• Makalös förarkomfort
• Enklare underhåll

Reelmaster 5610-D

Reelmaster 6700-D

Reelmaster 7000-D

• Stora cylindrar med 17,8 cm
diameter utformade för
gräsklippning i sydligt klimat
under varm säsong
• Exakt övervakning och kontroll
• Makalös förarkomfort
• Enklare underhåll

• Turboladdad motor för svår
terräng och högre höjder
• Stora cylindrar med 17,8 cm
diameter
• Exakt övervakning och
kontroll
• Makalös förarkomfort
• Enklare underhåll

• Produktivitet: 3,7 hektar
i timmen
• Hanterar de svåra
förhållanden som skapas av
gräs i varm säsong och på
höga höjder
• Tillgängliga i konfigurationer
med 5 eller 7 satser

• Flerfunktionell
cylinderklippare för tung drift
• Utformad att hantera de mest
svårarbetade fairways och de
tuffaste arbetsförhållanden
• Exakt övervakning och
kontroll
• Makalös förarkomfort
• Enklare underhåll

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

Reelmaster 5510-D

SPECIALPRODUKTER

Skanna och se filmen
om NYA Reelmaster
3555/3575

ARBETSFORDON

Reelmaster 3555 / 3575-D

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

Toro.com/GOLF
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UTRUSTNING FÖR BEARBETNING OCH SKRÄP

SAND PRO

®

SAND PRO 2040Z ∙ 3040 ∙5040
Toro® Sand Pro-serien har allt du behöver för att göra banan spelklar. Det finns många
olika redskap till Sand Pro, vilket gör maskinen till ett mångsidigt arbetsfordon som är lika
användbart utanför bunkern som i den. Toro Sand Pro håller dina bunkrar i tävlingsskick
varje dag.

SNABBKOPPLINGSSYSTEM
Låter föraren byta från ett redskap till ett annat på mindre än en minut utan några
verktyg. Gör banan spelbar snabbt genom att matcha maskinen med miljön.
Snabbkopplingssystem bak är standard på Sand Pro 3040 och Sand Pro 5040, och
snabbkopplingssystem fram finns som tillval för Sand Pro 5040.

3-HJULSDRIFT, SERIES/PARALLEL-HJULDRIVNING
Ökar dragkraften vid våta och tunga arbetsförhållanden och klarar av jobbet
snabbare. På traditionella trehjulsdrivna enheter förloras all dragkraft när ett hjul
börjar spinna. Serie-/parallellmodellen ser till att du alltid har dragkraft på minst
ett hjul så att enheten inte fastnar och du förlorar tid.

REDSKAP
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Främre flexblad

Borstaggregat för
konstgräs

Fjäderräfsa

Roterande kantborste

Dressnät i kokos

Finputsningsschaktare

Bunkerpump

Stickluftare

Tandkratta med
schaktblad

Spikdressnät

Tandkratta

Lövblås

Manuell kniv

Ståldressnät

Tredelad dressborste

Fjädertänder

Flexibel tandkratta

GREENER - GÅKLIPPARE
TRIM OCH RUFF

GREENER - ÅKKLIPPARE

Skanna och se filmen om
SAND PRO® 2040Z

Läs mer på

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040

Sand Pro 5040

Sand Pro 2040Z är överlägsen vad
gäller manövrerbarhet och produktivitet
med servostyrning via oberoende
reglagespakar. Det nya krattsystemet
med funktionen ”lyft i turordning” gör det
möjligt för föraren att göra snäva svängar
i bunkrar utan att lämna oräfsade
droppformer eller däckmärken efter sig.

Sand Pro 3040 är en solid
prestationsmaskin med trehjulsdrift, en
motor på 11,9 kW (16 hk) och särskilda
accelerationsventiler så att den startar
mjukare och slirar mindre.

Sand Pro 5040 är kraftfull och har
en motor på 13,4 kW (18 hk). Series/
Parallel-trehjulsdrivningssystemet
eliminerar nästan slirrisken så att
maskinen kan hantera de mest krävande
bunkrar.

ARBETSFORDON

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

Toro.com/GOLF

Sand Pro 3040

Sand Pro 5040

9,1 kW (12,2 hk)

11,9 kW (16 hk)

13,4 kW (18 hk)

Bränsle

Bensin

Bensin

Bensin

Drivning

2-hjulsdrift

3-hjulsdrift

3-hjulsdrift

Hastighet

0–19,3 km/h

0–16 km/h

0–16 km/h

147 cm

108 cm

108 cm

417 kg*/439 kg**

421,8 kg

Hjulbas
Vikt

SPECIALPRODUKTER

Motor

Sand Pro 2040Z

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

421,8 kg
* med flexibel tandkratta, ** med pinnkratta
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UTRUSTNING FÖR BEARBETNING OCH SKRÄP

BLÅS- OCH
UPPSAMLINGSUTRUSTNING
PRO SWEEP® ∙ PRO FORCE®-LÖVBLÅS
RAKE-O-VAC® ∙ VERSA-VAC

Räkna med att Toro gör din bana fin, från tee till green®. Samla upp och töm hålpluggar
effektivt med Pro Sweep. Avlägsna dagg och skräp från greener och fairways med
Toros lövblåsar. Gör dig av med löv och skräp om hösten med Toros vakuumsugar och
sopmaskiner. Oavsett om du har kraftuttagsdrift eller vill ha en motordriven maskin, har Toro
rätt maskin för uppgiften.

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Gör hanteringen av Pro Force lätt som en knapptryckning. Förutom att det går att
justera munstyckets riktning och hastigheten medan maskinen bogseras, kan den
trådlösa fjärrkontrollen även användas för bekväm start/avstängning.

FLÄKT MED TURBINLIKNANDE KONSTRUKTION
Större luftflöde som flyttar avfallet längre och får jobbet gjort snabbare. Pro Force
ökar produktiviteten och effektiviteten vid arbetsuppgifter som omfattar allt från
att rengöra körbanor och andra stenbelagda ytor till att blåsa bort gräsklipp,
hålpluggar, smuts och annat organiskt avfall från fairways och greener. Det finns
fyra tillgängliga specialmunstycken för en rad olika uppgifter.
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GREENER - GÅKLIPPARE
Denna mycket manövrerbara och
produktiva lövblåsares vänster/högerborstning möjliggör bättre reglering
av luftflödesriktningen. Den sätts fast
framtill på Groundsmaster® 360 och ger
därmed ökad synlighet, mångsidighet och
användbarhet oberoende av säsong.

Lövblås 600

Rake-O-Vac®*

Versa-Vac*

Välj en Toro-lövblås med kraftuttagsdrift
eller motordrift för att framkalla
luftströmmar på upp till 246 km/timmen
som blåser rent gräsytorna.

Den kompakta Toro® Rake-O-Vac tar bort
skräp även från de mest svåråtkomliga
utrymmen. Behållaren rymmer 3,6 m3
och har därmed kapacitet för stora
jobb. Rake-O-Vac sopar gräsytan ren
med en kraftfull motor och är den mest
manövrerbara motordrivna sopmaskinen
i sitt slag. En robust impellerfläkt
finfördelar skräpet så att det tar mindre
plats i behållaren.

Toro Versa-Vac klarar av de svåraste
skräphanteringsutmaningar för att
uppfylla dina uppsamlingskrav. Tråget
med hög kapacitet gör det största
rensningsjobb enkelt. För förarens
bekvämlighet kan däcket och släpet
styras hydrauliskt med de praktiska
förarsätesreglagen.

GREENER - ÅKKLIPPARE

360 Pro Force-lövblås

Ger branschledande lufthastighet via
en turbinkonstruktion. Den fristående,
motordrivna blåsen har utmärkt
prestanda både på gräs och asfalt och
kan kopplas som släp eller monteras på
flaket på ett arbetsfordon. Utformningen
ger föraren möjlighet att justera
luftflödets riktning 360 grader via
fjärrkontrollen.

TRIM OCH RUFF

Pro Force®-lövblås

Sopar snabbt upp hålpluggar
så att gräsmattan blir ren och
spelklar på nolltid. Den förskjutna
uppsamlingsfunktionen förhindrar att
bogserfordonet kör över jordklumpar
innan de når sopmaskinen.

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

Pro Sweep®

Fordon: 30,3 l/min @
138 bar (2000 psi);
Traktor: 18,6kW (25 hk)

Sopbredd

132 cm

Trågets kapacitet

0,71 m3

Drifthastighet

Motor
Fläkttyp
Fläktdiameter

Luftflöde

18,6 kW (25 hk) traktor,
kraftuttagsdrift
198,2 m³/min

Fläkthastighet

1 173 v/min vid 540
kraftuttagsingång

Fläktdiameter

91 cm

Fläkttyp

18,3kW (24,6 hk)

—

Enstegsaxialturbin

Enstegsaxialturbin

35,5 cm

35.5 cm

0–6,4 km/h

Lövblås 600
Strömförsörjning

360 Pro Force-lövblås

Rake-O-Vac*
Motor
Dragkrok

17,2 kW (23 hk)
1,9 cm dia.

Versa-Vac*
Strömförsörjning
Driftbredd

Tråg

4,4 m3

Trågets kapacitet

Cylinder med
flexibla spetsar

155 cm

Fläktimpeller

26,1 kW (35 hk) traktor,
kraftuttagsdrift
183 cm

SPECIALPRODUKTER

Kraft- och bogserbehov

Pro Force-lövblås

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

Pro Sweep

ARBETSFORDON

SPECIFIKATIONER

5 m3
81,3 cm i diameter, fläkt
med 8 blad

8-bladig, radiell
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UNDERHÅLLSMASKINER
PROCORE 648 ∙ 864 ∙1298 ∙ CORE-PROCESSOR
AEROTHATCH 83 ∙ SEEDER 93

För greener, fairways, utslagsplatser och ruffar erbjuder Toro® en komplett uppsättning
luftnings- och bearbetningslösningar som hjälper dig att hålla banan i toppskick. ProCoreserien med luftare har länge ansetts vara ledande i fråga om hålkvalitet, hållbarhet och
produktivitet. Och för en enastående bearbetning i en enda rörelse är det svårt att överträffa
Aerothatch 83/Seeder 93.

TRUECORE-AVKÄNNINGSSYSTEM
Behåller automatiskt luftningsdjupet under arbetet för att följa markens profil och
ge ett konsekvent håldjup på upp till 10 cm.

SPECIFIKATIONER

Arbetshastighet
Traktorstorlek
Luftningsbredd

PROCORE® 648

PROCORE 864

PROCORE 1298

1,23–2,42 km/h

1–4 km/h

1–4 km/h

Drivs av en motor på 17,2 kW (23 hk)

22,4–26,1 kW (30–35 hk)

29,8–37,3 kW (40–50 hk)

122 cm

163 cm

249 cm

Luftningsdjup

Upp till 102 mm

Upp till 127 mm

Upp till 127 mm

Pinnhuvuden

6

8

12

PROCORE CORE-PROCESSOR
Motor
Bränsle
Drifthastighet
Konstruktion
Dragkrokssystem

26

26,1kW (35 hk)
Bensin
0–8 km/h
Svetsad stålram
OnePass-dragkrok

AEROTHATCH 83/SEEDER 93
Svep

122 cm

Drivning

Kraftuttags- och markdriven

Knivdjup

0–7,6 cm

Utsädesbehållarens
kapacitet
Sådd

45,4 kg
16 rör och skivor

GREENER - GÅKLIPPARE

Läs mer på

ProCore 1298

Perfekt för alla slags grönytor tack
vare sin bredd på 152 cm och en robust
utformning med tredubbla drivremmar.
Är otroligt mångsidig och ger en
fantastisk kvalitet på hålpluggar som tas
upp.

ProCore 1298 är konstruerad för stora
gräsytor och ger hög produktivitet utan
att för den skull kompromissa med
hålkvaliteten. Tredubbla drivremmar gör
den extra hållbar vid tuffa förhållanden.

ProCore Core-processor

Aerothatch 83 • Seeder 93

Den här innovativa produkten sopar upp,
bearbetar och sprider hålpluggarna efter
luftningen i ett och samma moment. Det
ger mindre arbetstid och gör banan klar
för spel snabbare än med någon annan
metod.

En unik Toro-kombination som sparar tid
tack vare att den vertikalskär och sår i
samma moment.

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

ProCore 864

Den innovativa konstruktionen med hjulen
fram eliminerar det vanligaste problemet
med greenluftare: krossade hålpluggar
och skadade hål.

SPECIALPRODUKTER

ProCore® 648

ARBETSFORDON

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

TRIM OCH RUFF

GREENER - ÅKKLIPPARE

Toro.com/GOLF
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PROCORE

®

PROCORE SR48 ∙ SR54 ∙ SR70 ∙ SR54-S/SR70-S ∙ SR72 ∙ SR75
ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar är det optimala valet om du vill
ha prestanda och kvalitet. Från lätta precisionsmaskiner för känsliga gräsytor till robusta,
slitstarka maskiner som bryter upp jorden även på de mest kompakta ytor – i ProCore SRserien hittar du maskinen som får jobbet gjort!

Typisk luftning

Djupgående luftning

Kompakt lager
Underyta

Uppbrytning av jorden
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Djupgående luftning
Luckrar upp de kompakta jordlager som skapas
vid traditionell luftning. När detta jordlager
penetreras ökar avrinningen och gasutbytet och
rötterna växer djupare, vilket ger en friskare och
starkare gräsmatta.

GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE

ProCore SR70

Den kompakta SR54 är utformad
för användning på greener, teer och
andra grönområden med lätta till
medelkompakta jordförhållanden. Med en
arbetsbredd på 137 cm och djupkapacitet
på upp till 25 cm passar den perfekt för
små traktorer.

Avsedd för användning på greener,
teer och andra grönområden med lätta
till medelkompakta jordförhållanden,
med en arbetsbredd på 185 cm och
en djupkapacitet på 25 cm. Den liknar
SR54 men med 25 % extra produktiv
arbetsbredd.

ProCore SR54-S/SR70-S

ProCore SR72

ProCore SR75

Samma bredd- och djupkapacitet som
SR54/SR70, med dubbla rullar. Två rullar
distribuerar maskinvikten jämnt för
överlägsen markföljning på ojämna ytor.

SR72 är mångsidig – den hanterar allt
från lätta till tunga luftningsuppgifter och
är mycket hållbar. Den passar perfekt för
luftning av fairways, sportanläggningar,
greener, teer och andra grönområden.
Den liknar SR48 men den har en
arbetsbredd på 183 cm och en
djupkapacitet på upp till 41 cm.

SR75 är den mest robusta av
luftarna i ProCore SR-serien och
har konstruerats för att hantera de
tyngsta luftningsuppgifterna. Den har
en arbetsbredd på 198 cm och en
djupkapacitet på upp till 41 cm.

TRIM OCH RUFF

ProCore SR54

Konstruerad för användning i
medelkompakta till mycket kompakta
jordförhållanden, däribland områden med
hård lera och andra kompakta ytor. Den
har en arbetsbredd på 122 cm och en
djupkapacitet på upp till 36 cm.

ARBETSFORDON

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

ProCore® SR48

PROCORE
SR54/SR54-S

PROCORE
SR70/SR70-S

PROCORE SR72

PROCORE SR75

122 cm

137 cm

185 cm

183 cm

198 cm

Arbetsdjup

25–356 mm

25–250 mm

25–250 mm

25–406 mm

25–406 mm

Hålavstånd

75–150 mm

64–102 mm

64–102 mm

75–150 mm

75–150 mm

Produktivitet
(vid hålavstånd på 10 cm)

2 325 m2/h

3 345 m2/h

4 460 m2/h

3 530 m2/h

4 460 m2/h

18,6 kW (25 hk)

13,4 kW (18 hk)

26,1 kW (35 hk)

33,6 kW (45 hk)

41 kW (55 hk)

Rekommenderad
Traktorstorlek

SPECIALPRODUKTER

Arbetsbredd

PROCORE SR48

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER
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ARBETSFORDON

WORKMAN

®

WORKMAN GTX

Den oöverträffade kombinationen av komfort, mångsidighet och kontroll gör helt enkelt
Workman GTX överlägsen konkurrenterna. Dess ökade effekt, förbättrade styrning och
exklusiva fjädrings- och bromssystem gör Workman GTX till det mest mångsidiga, praktiska
och bekväma arbetsfordonet i klassen. Workman GTX finns i både bensin- och eldriven
version och har över 300 anpassningsmöjligheter, inklusive främre och bakre redskap, ett
flak och fyra säten. Så oavsett om du ställer ut koppar, kontrollerar bevattningen, jobbar runt
hela campuset eller transporterar människor eller material, har Workman GTX kraften och
flexibiliteten som krävs för att få jobbet gjort, bättre!

ÖVERLÄGSEN FJÄDRING
Stötdämpning med spiraler på alla fyra hjul ger ökat rörelseområde för fjädringen
och justerbarhet, vilket ger jämnare körning som tröttar ut föraren så lite som
möjligt. Vi gjorde det också till det enda fordonet i klassen med en delad ram för
ännu bättre förarkomfort.

SE FILMEN
Toro.com/GTX
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GREENER - GÅKLIPPARE
FAIRWAY

TRIM OCH RUFF

GREENER - ÅKKLIPPARE

ÖVERLÄGSEN MÅNGSIDIGHET
Workman® GTX kan anpassas för alla uppgifter. Utföranden med två eller fyra
säten som heltäckande eller separata säten. Mer ledig lastkapacitet på flaket
tack vare redskapsfästen fram och bak för sopkorgar, slangvindor och manuella
spridare. Flak på 1,2 m och 1,8 m finns också tillgängliga. Det finns fler än 300
konfigurationer, så du kan vara säker på att hitta den som passar dina behov.

ARBETSFORDON

BEARBETNING OCH SKRÄP

ÖVERLÄGSNA DETALJER
Hydrauliska skivbromsar minimerar underhållsbehovet och ger jämna, säkra stopp. Full åtkomst till
motorrummet gör service enklare. Det finns gott om förvaringsutrymme och två USB-portar gör att du
aldrig mer sitter med en urladdad telefon på jobbet.

MODELL 07130

MODELL 07131

429 cm³, luftkyld, encylindrig Kohler®-bensinmotor.
Uppfyller aktuella EPA- och CARB-bestämmelser för
avgaser och avdunstningsutsläpp.

48 V AC borstlös induktionsdrift.

Bränsle

Bensin

Elektrisk

Lastflak

Bredd: 97,8 cm Längd: 101,6 cm Höjd: 27,9 cm Kapacitet: 363 kg

Bogseringskapacitet

Instrument/
Instrumentbräda

Extra tillbehör

454 kg i klass 1–32 mm koppling som standard.
Timmätare, bränslemätare, USB-strömuttag,
belysningskontakt, tändningslås med på- och
avslagning, växelväljare och parkeringsbromsspak.
Två mugghållare, en radiohållare och tre
förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.

Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag,
belysningskontakt, tändningslås med på- och
avslagning, växelväljare och parkeringsbromsspak.
Två mugghållare, en radiohållare och tre
förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.

SPECIALPRODUKTER

Drivsystem

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

Canopy, solid folding windshield, 4-seat configuration, flat bed, 6-foot flat bed, bench seat, storage box, ball picker
mounting bracket, hose reel mounting bracket, walk spreader carrier, trash can mount, bed racking, electric bed lift,
brush guard, 12V outlet, brake/tail/signal lights, ROPS certified hard cab, horn kit, back up alarm kit, parking brake
alarm kit, L-track attachment system, all-terrain tyre kit and 2-post ROPS kit.
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ARBETSFORDON

WORKMAN

®

WORKMAN MDX-SERIEN ∙ HD-SERIEN
Ett bra arbetsfordon fungerar som en del av ditt team. Varje dag krävs pålitlighet, mångsidighet och
stabila prestationer – och Toro® Workman® är rätt val. Välj en smidig modell för lätta arbeten eller
en slitstark modell för de tuffaste arbetsuppgifterna. Den stora lastkapaciteten och de oräkneliga
tillbehören kommer att göra ditt Toro-fordon till en av de värdefullaste medlemmarna i teamet.

ÖVERLÄGSNA KÖREGENSKAPER (SRQ)
SRQ – visar den höga kvalitet du kan förvänta dig varje gång du använder ett
arbetsfordon i Workman® MD-serien. SRQ-systemet har stötdämpning med spiraler
som dämpar vid gropiga underlag. Tillsammans med Active In-Frame-upphängningen
med vridningssvängled, som gör att varje axel följer markkonturerna oberoende av de
andra, blir körningen extra mjuk och bekväm. Med Active In-Frame-upphängningen med
vridningssvängled har alla fyra hjulen kontakt med marken för bättre manövrering i
ojämn terräng.
OÖVERTRÄFFAD ROBUSTHET
Workman HD-serien hämtar sin enastående styrka från en DeDion-bakaxel med
I-balkdesign. Den förser Workman med en oöverträffad vertikal lastkapacitet genom att
avskärma motorn, transmissionen och huvudramen från all belastningsvikt. Workman
HD är försedd med en förbandsliknande fackverksram framtill som ger överlägsen kraft
och styvhet samt en bakre ram med en C-formad design som ger oöverträffad prestanda
vid transport av tung last.

REDSKAP

Soltak
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Borstskydd

Hård förarhytt

Vindruta

Elektrisk flaktipp

GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE

Workman® MDX-serien

TRIM OCH RUFF

Arbetsfordon för medeltunga arbeten med den unika
Active In-Frame-upphängningen. Denna Workmanmaskin har den högsta lastkapaciteten i sin klass och stor
mångsidighet. Finns som bensindriven eller eldriven.

Workman HD-serien

BEARBETNING OCH SKRÄP

FAIRWAY

Designkomponenter som den H-balkformade DeDionbakaxeln, den förbandsliknande fackverksramen framtill,
de inbyggda hjullagren och de hydrauliska bromsskivorna
på alla fyra hjulen ger en branschledande total
lastkapacitet.

MDX-D

480 cm³

600 cm³

Bränsle

Bensin

Diesel

Lastkapacitet
Bogseringskapacitet

Motor
Bränsle
Lastkapacitet
Bogseringskapacitet

567 kg

567 kg

182 kg eller 545 kg med tung last

182 kg eller 545 kg med tung last

HDX AUTO

HDX-D 2WD

HDX-D 4WD

HD LUFTKYLD

21,3 kW (28,5 hk)

17,4 kW (23,3 hk)

17,4 kW (23,3 hk)

17,2 kW (23 hk)

Bensin

Diesel

Diesel

Bensin

2-hjulsdrift: 1 316 kg
4-hjulsdrift: 1 303 kg

1 256 kg

1 229 kg

1 342 kg

SPECIALPRODUKTER

MDX
Motor

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

ARBETSFORDON

SPECIFIKATIONER

1 587,6 kg
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SPRUTOR OCH TILLBEHÖRSUTRUSTNING

MULTI PRO

®

MULTI PRO 1750 ∙ WM ∙ 5800-D
Toro® är den ledande leverantören av sprututrustning för grönytor och kan erbjuda ett
komplett sortiment för varje behov och budget. Varje Multi Pro innehåller det senaste inom
sprutteknik med behållare som rymmer mellan 600 och 1 100 liter. Tillbehör som Cleanloadejektorn och sköljsatsen för färskvatten gör dessa sprutor ännu enklare och mer praktiska
att använda, vilket minskar ansträngningen och kostnaderna.

Multi Pro 1750

Multi Pro WM

Multi Pro 5800-D

Använder Toros avancerade
sprutsystemsutformning från den
beprövade Multi Pro 5800-D i mindre
förpackning. Detta sprutsystem i
kombination med innovativa sprutreglage
och produktiva fordonsfunktioner har
resulterat i den mest avancerade,
effektiva och exakta sprutan på
marknaden.

Använder de avancerade
sprutfunktionerna från sprutan Toro Multi
Pro 5800-D och kombinerar funktionerna
i detta sprutsystem med toppmoderna
och intuitiva sprutreglage. Resultatet är
marknadens mest avancerade, effektiva
och exakta flakmonterade spruttillbehör
för arbetsfordon. Passar till Workman®
HD eller HDX arbetsfordon.

Kombinerar avancerad sprutteknik
och innovation med optimerad
prestandaprecision, kraftig omrörning
och snabbare svarstider för precis
sprutning. De produktiva verktygen
och tillbehören sparar tid och pengar
genom att förenkla blandnings- och
sprutarbetet, vilket sparar in på arbetsoch kemikaliekostnaderna.

Läs mer på

Toro.com/GOLF
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GREENER - GÅKLIPPARE

1

GREENER - ÅKKLIPPARE

5
6
4

TRIM OCH RUFF

2

3

4

Rampsats med ultraljud

Omsorgsfullt utformade
tankar har sidomonterade
munstycken för omrörning,
som ger en enhetlig
blandning av kemikalierna
för precisionsanvändning och
konsistens.

Behåller automatiskt den
optimala sprutrampshöjden i
ojämna terrängförhållanden
med hjälp av sensorer och en
dedikerad styrenhet.

5

QuickFind®

Sköljsats för
färskvatten

Placerar kontrollen över
alla viktiga fordons- och
sprutarsystem vid förarens
fingertoppar för enkel
användning och förbättrad
kontroll.

Förenklar och automatiserar
metoden med tre sköljningar
vilket sparar flera timmar i
rengöringstid.

Pump med sex
membran

FAIRWAY

Den exakta spruthastigheten
är repeterbar och enkel att
uppnå. Kalibrering steg för
steg och minnet av de två
hastigheter som används
mest sparar tid och ökar
precisionen.

Elliptisk kemikalietank

Exklusiv för branschen – en
överdimensionerad pump
som klarar de högsta
möjliga spruthastigheterna
och samtidigt ger kraftig
omrörning. Pumpen har en
torrsump och en självfyllande
konstruktion.

BEARBETNING OCH SKRÄP

(för Multi Pro 5800-D)

3

7

6
Cleanload-ejektor
Inbyggd blandningsstation
som gör att du säkert kan fylla
på valfri produkt utan att du
först måste blanda till slam.

Tillgängliga tillbehör:

GeoLink®precisionssprutsystem
Branschens första
precisionssprutsystem utformat för
gräs. Gräsmatteexperter kommer
att göra stora besparingar genom
minskat bruk av kemiska substanser
tack vare kontrollen av enskilda
munstycken och oöverträffad
precision bara från Toro. Begränsad
tillgänglighet.

ARBETSFORDON

ExcelaRate™sprutmängdssystem

2

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

1

NYHET!

Täckt ramphölje, hytt, soltak, elektrisk slangvinda, Pro Foam-markörsats och ett brett utbud av munstycken.

MULTI PRO 1750
Motor
Bränsle
Hastighet

MULTI PRO WM

MULTI PRO 5800-D

20 kW (27 hk)

—

27,2 kW (36,5 hk)

Bensin

—

Diesel

0–18,5 km/h

—

0–16,1 km/h

Tank

662 liter

757 liter

1 136 liter

Ramp

5,6 meter, 3 sektioner

5,6 meter, 3 sektioner

6,1 meter, 3 sektioner

SPECIALPRODUKTER

SPECIFIKATIONER
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SPRUTOR OCH TILLBEHÖRSUTRUSTNING

TOPDRESSARE ∙
PROPASS ∙ MH-400

TOPDRESSER 1800 ∙ TOPDRESSER 2500 ∙ PROPASS 200 ∙ MH-400
Det omfattande sortimentet från Toro® klarar allt från lätt toppdressing till tung och krävande
materialhantering.

TRÅDLÖS FJÄRRDRIFT
Möjliggör justeringar i realtid för ProPass 200 och MH-400 så att du snabbt kan
ändra inställningar och lagra inställningar för framtida bruk. Basmodellen har en
trådbunden styrenhet.

36

Topdresser 1800

Topdresser 2500

Monteras på en Toro Workman® och ger exakt och produktiv
prestanda med en toppdressinghastighet på upp till 13 km/h.
Fjärrstyrning av på-/avfunktionen ger exakt kontroll/placering
från förarhytten.

Topdresser 2500 har en behållarkapacitet på 700 liter och en
toppdressinghastighet på 13 km/h för maximal prestanda och
effekt även vid de mest krävande jobben. Drivningen på alla
hjul ger jämn användningshastighet i ojämn terräng.

ProPass 200

MH-400

Toppdressingenheter med spridningsfunktion ger mångsidig
användning vid allt från ultralätt spridning till krävande fyllning
av luftningshål. ProPass 200 ger exakta spridningsmönster
från första körningen. Det finns både bogseringsversioner och
bäddmonterade versioner.

Stor kapacitet och prestanda ger mångsidighet.
Transportbandet är idealiskt vid nybyggnation av bunkrar
och greener, återskapande av körbanor, påföring av mull och
mycket annat. Montera en dubbelspridare för toppdressing på
stora områden.

GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY
BEARBETNING OCH SKRÄP
Läs mer på

ARBETSFORDON

Toro.com/GOLF

Trågets kapacitet

TOPDRESSER 2500

Hydraulisk fjärrdrift till arbetsfordonet

Markdriven, fristående hydraulik

502 litres / 670 kg

698 litres / 930 kg

Arbetsbredd

152 cm

152 cm

Arbetshastighet

13 km/h

13 km/h

PROPASS 200

MH-400

Trågets kapacitet

540 liter (struken), 710 liter (rågad)

3,060 liter

Reglage

Standard eller elektroniska trådlösa

Standard eller elektroniska trådlösa

905 kg

5 353 kg

Lastkapacitet

SPECIALPRODUKTER

Drivning

TOPDRESSER 1800

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER
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SPECIALPRODUKTER

HOVERPRO

®

HOVERPRO® 400 ∙ 450 ∙ 500 ∙ 550
Toro® HoverPro är perfekt för att underhålla gräs på branta sluttningar, snäva onduleringar
och områden nära vatten eller bunkerkanter. HoverPro kan köras i upp till 45° och är en riktigt
mångsidig lösning för att underhålla svår terräng. Det lätta avtrycket gör HoverPro lätt att köra
medan den robusta konstruktionen garanterar flera års kvalitetsklippning.

Höjningssats
Skruva helt enkelt fast den
i det befintliga däcket för
att öka höjden.
(endast HP400 och HP450)

Transporthjul
Gör det enklare att hantera
maskinen.
(HP450/500/550)

Förlängningshandtag
Gör det ännu enklare att
arbeta på sluttningar.
(HP450/500/550)

HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500*

HoverPro 550

40 cm

46 cm

53 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda GCV160

Honda GCV160

Honda GCV160

25°

45°

45°

45°

Klippsystem

Nylonlina

Nylonlina
(endast CE-regioner)
Stålknivar
(icke CE-regioner)

Stålknivar

Stålknivar

Klipphöjd

18–30 mm

18–30 mm

16–34 mm

16–34 mm

Klippbredd
Motor
Max. driftvinkel

*endast CE-regioner

PROSTRIPE

®

PROSTRIPE 560

Toro ProStripe 560 kombinerar gräsrandning med enkelheten hos en
manuell motordriven klippare. Det perfekta valet för symmetrisk klippning
av formella gräsmattor runt paviljonger och klubbhus. Golftillämpningar är
inga problem för den här högkvalitativa och mångsidiga klipparen.
ProStripe 560
Motor
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Briggs & Stratton OHV-serien 850 ReadyStart™, 190 cm3
®

Bränsle

Bensin

Behållarens volym

70 liter

Klippbredd

56 cm

Klipphöjd

1,3–6 cm

Klipphastighet

4,4 km/h

GREENER - GÅKLIPPARE
GREENER - ÅKKLIPPARE
TRIM OCH RUFF
FAIRWAY

GREENSPRO
GREENSPRO 1260

BEARBETNING OCH SKRÄP

®

NYHET!

SPRUTOR OCH TILLBEHÖR

ARBETSFORDON

GreensPro 1260 spelar i en egen liga och ger fantastiskt
släta och fasta greener från en överlägsen förarplattform.
De delade och överlappande vältvalsarna följer alla konturer
perfekt och ger fantastiskt släta puttytor. The operator position is
fully adjustable for unmatched comfort and operator safety. Transporten från green till green går
snabbt och enkelt tack vare transportsystemets QuickLatch-koppling. Traction is supplied by a
direct hydraulic motor drive for ease of operation and reduced maintenance. The GreensPro 1260
provides exceptional greens rolling and ultimate usability.

SPECIFIKATIONER
NYHET!
GreensPro 1260
Honda® GX200 4,1 kW (5,5 hk) @ 3 600 RPM, air-cooled, 4-stroke OHV; mechanically governed.

Bränsle

Bensin

Rullbredd

120 cm

Hastighet

Rulle: 0–12,8 km/h

SPECIALPRODUKTER

Motor
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Följ med i diskussionen

@ToroGolf

©2017 The Toro Company. Med ensamrätt.
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DET INFINITY®-serien med Smart Access®
ALLRA Åtkomst till alla spridarkomponenter från ovansidan.

VIKTIGASTE Skillnaden mellan bra och revolutionerande.
Det som betyder mest för dig betyder mest även för oss.
Spridare i INFINITY-serien med Smart Access. Du har alltid åtkomst till alla
spridarkomponenter – solenoid, pilotventil och dekoder – från ovansidan så att du inte behöver
störa golfare eller skada gräset. Med Smart Access genomför du uppgifter som tidigare tog 30
eller 40 minuter på bara några få minuter, nästan helt utan driftstopp. INFINITY®-serien kan
dessutom uppgraderas med ny kapacitet. Ingen grävning krävs i sådana fall!

LEARN MORE ABOUT INFINITY AT TORO.COM
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TORO -ORIG
®

DU HAR INTE KÖPT EN
MEDELMÅTTIG KLIPPARE.
SÅ KÖP INTE MEDELMÅTTIGA
DELAR.

42

GINALDELAR
KÄNN DIG LUGN, VÄLJ 100 % TORO.
Du har köpt originalutrustning från Toro för att du kan lita på att den levererar bästa prestanda och
värde för pengarna. Finns det något bättre argument för att köpa originalreservdelar från Toro? Lägg
till våra konkurrenskraftiga pris, vårt snabba leveranstider i beräkningen så ser du att det inte finns
något annat alternativ. Köp originalreservdelar från Toro. Det rätta valet.

TA REDA PÅ MER OM TORO-ORIGINALDELAR PÅ WWW.TORO.COM
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NÄR VI SÄGER ”LITA PÅ DET” MENAR VI DET
Alla produkter med Toro-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös
driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan
förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest
kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk
med kunniga återförsäljare för delar och service. Äkta service. Äkta support.
Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2017 The Toro Company.
Med ensamrätt.
Tryckt i USA
200-7882 SV
De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter
som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och
säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad
gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några
skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.
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facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

