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GÅGRÄSKLIPPARE

GÅGRÄSKLIPPARE FUNKTIONER

ProLine™

ROBUSTHET I PROFFSKLASS

Tackla krävande förhållanden med kraftfulla Toro® ProLine™-gräsklippare
som har motorer av kommersiell standard, stålhjul och upp till 6 mm
tjocka pressgjutna aluminiumdäck. Den här klipparen har tagits fram för
att ge en ren och snygg klippning, och passar perfekt för att klippa små
utrymmen där åkgräsklippare inte kommer åt.
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TurfMaster™

KLIPP MER PÅ KORTARE TID

Klipp upp till 40 % snabbare med Toro TurfMaster™. Tack vare det
breda däcket på 76 cm kan du klippa mer gräs under varje vända
än med en 53 cm-klippare. Med DualForce™-klippsystemet med
dubbla knivar får du dessutom en utmärkt klippkvalitet, vare sig du
använder återvinnings-, uppsamlings- eller sidoutkastfunktionen.

GÅGRÄSKLIPPARE

STOR PRESTANDA
FÖR SMÅ ARBETEN
Det tar tid att klippa i mindre utrymmen eller runt träd
och hinder, särskilt i krävande förhållanden. Med Toros
kraftfulla gågräsklippare i proffsklass kan du utföra jobbet
både snabbt och effektivt.

GÅGRÄSKLIPPARE SPECIFIKATIONER
Modell

ProLine™

ProLine™

TurfMaster™

22291

22280

22205TE

Motor
Bränsle
Klippbredd
Knivbromsomkoppling
Kapacitet
Drivning

Kawasaki, 179 cc, 4-takts, FJ180V
Bensin/1,8 liter

Bensin/3,8 liter

53 cm

53 cm

-

Bensin/3,8 liter
76 cm
Standard

Återvinning och uppsamling

Återvinning/uppsamling/
sidoutkast

Fast hastighet

Tre hastigheter

Fast hastighet

Rotorklippare,
hydraulisk

Rotorklippare, växel

Rotorklippare,
hydraulisk

GrandStand®

GrandStand

Modell

31914

30070

30071

74534TE

74536TE

74504TE

Motor

Kawasaki, 603 cc, 4-takts,
OHV V-Twin, FS541V

Kawasaki®, 603 cc, 4-takts,
luftkyld OHV V-Twin, FS481V

Kawasaki®, 603 cc, 4-takts,
luftkyld OHV V-Twin, FS481V

Kawasaki®, 603 cc, 4-takts,
luftkyld OHV V-Twin, FS541V

Kawasaki®, 603 cc, 4-takts,
luftkyld OHV V-Twin, FS541V

Kawasaki®, 726 cc 4-takts,
luftkyld OHV V-Twin, FX691

Bränsle/kapacitet
Klippbredd
Klipphastighet
Drivning
Typer av klippenheter

GrandStand

Bensin/19 liter

Bensin/18 liter

Bensin/18 liter

Bensin/29,5 liter

Bensin/29,5 liter

Bensin/40 liter

82 cm, 91 cm, 122 cm

91 cm

91 cm

91 cm

102 cm

102 cm

Framåt: 0–10 km/h
Bakåt: 3,5 km/h

Framåt: 0–7,5 km/h
Bakåt: 3,7 km/h

Framåt: 0–8 km/h
Bakåt: 3,2 km/h

0–10 km/h

0–8 km/h

0–16 km/h

Twin Hydro-gear

5 hastigheter, med
bakåt

Twin Hydro-gear

Separata pumpar och
hjulmotorer

Separata pumpar och
hjulmotorer

Separata pumpar och
hjulmotorer

Bakutkast
82 cm/91 cm/122 cm
slagredskap

91 cm – Recycling-sats

91 cm – Recycling-sats

91 cm – Recycling-sats

102 cm – Recycling-sats

122 cm – Recycling-sats

STARK OCH HÅLLBAR KONSTRUKTION

Öka produktiviteten med lättanvända och hållbara växel- och
hydrostatdrivna klipparmodeller från Toro®. De exklusiva T-Bar-reglagen
är enkla att lära sig och bidrar till att föraren inte blir lika trött. Med
Recycler®-mullningssatser får du dessutom en oöverträffad klippkvalitet
och kortare klipptid.

EFFEKTIV ERGONOMI OCH PRODUKTIVITET

I Toro GrandStand®-åkgräsklipparen som man står på kombineras
hastigheten och bekvämligheten hos en åkgräsklippare med nollsvängradie
med manövreringsförmågan hos en manuell gräsklippare. Den är snabb,
manövrerbar och tillräckligt kompakt för att ta sig igenom grindar
och trånga utrymmen. Den mjuka fjädringen håller föraren alert, och
klippresultatet är ett av de bästa inom branschen.
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SPECIALKLIPPARE

HOVERPRO®-TILLVALSTILLBEHÖR

HÖJNINGSSATS
Skruvas enkelt fast i
det befintliga däcket
och ökar klipphöjden
med 35 mm (endast
02600/02602).

TRANSPORTHJUL
Gör det enklare att
flytta maskinen
till och från
klippområdena
(ej 02615).

FÖRLÄNGNINGSHANDTAG
Gör det ännu enklare att
arbeta på sluttningar eller
svåråtkomliga platser
(ej 02615).

SPECIALKLIPPARE FUNKTIONER
BBC

PRO

BBC

PRO

BBC

PRO

KLIPPSYSTEM
45

45

45

NYLONLINA

(HoverPro 400 och 450)

HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

KNIV I STÅL

(HoverPro 500 och 550)
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HANTERA SLUTTNINGAR PÅ
UPP TILL 45 GRADER

Gräsklippare i Toro® HoverPro®serien är perfekta för områden
där hjulförsedda klippare ger ett
dåligt resultat eller helt enkelt
inte kommer åt. De passar perfekt
för sluttningar (450-modeller och
högre), samt för områden runt
rabatter och i närheten av vatten.
Det lätta avtrycket gör dem även
enkla att manövrera.

Behöver du en anpassad lösning för
ett perfekt slutresultat? Toro® har det
du behöver. Oavsett om du behöver
klippa branta sluttningar eller skapa ett
formellt randigt resultat, hjälper dessa
produkter dig att effektivt göra jobbet
med specialanpassade funktioner.

FÅ ETT PERFEKT RANDIGT RESULTAT

Den mångsidiga ProStripe 560-klipparen är utrustad med en
integrerad bakre rulle som skapar ett perfekt randigt resultat
runt paviljonger, klubbhus och formella gräsmattor. Klipparen har
en lättjusterad klipphöjd från så låg som 13 mm upp till 60 mm
med utmärkta klippnings- och uppsamlingsfunktioner, och passar
perfekt för finklippning.

SPECIALKLIPPARE SPECIFIKATIONER
HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Modell

02615

02610

02604

02606

Klippbredd

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda® GCV160

Honda® GCV160

Honda® GCV160

57 cm³

160 cm³

160 cm³

160 cm³

Klippsystem

Nylonlina

Nylonlina

Metallkniv

Metallkniv

Klipphöjd

18–30 mm

18–30 mm

16–34 mm

16–34 mm

Motor
Kapacitet

SPECIALKLIPPARE

PROFESSIONELLA
RESULTAT VAR
SOM HELST

ProStripe® 560
Modell

02656

Motor

Briggs & Stratton® 850-serien för bensin med ReadyStart™
i handelskvalitet

Behållarens volym

70 liter

Klippbredd

56 cm

Klipphöjd
Klipphastighet

13–60 mm
4,4 km/h

VIKTIGA TORO-INNOVATIONER

Den unika delade bakre rullen med integrerad differential gör
PRO
att du kan göra snäva vändningar med liten riskBBC
för att gräset
skadas.
BBC

PRO

45 Max. 45° lutning
Randigt resultat	

45

BBC

45

PRO
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KLIPPARE MED
NOLLSVÄNGRADIE

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE FUNKTIONER
FÖRDELAR MED Z MASTER®-SERIEN

• Utomordentlig komfort för föraren med mjuka säten
• Snabba och enkla däckhöjdsändringar med standardlyftpedalen
• Robust hållbarhet med hållfasta ståldäck och slitstarka spindelenheter

TACKLA KRÄVANDE JOBB, PÅ ELLER AV KLIPPAREN

På klippare med nollsvängradie i Titan® HD 1500-serien kan förare fästa
verktyg och tillbehör direkt på klipparen med exklusiva verktygsmonteringsfästen,
vilket sparar tid och ökar effektivitet. De här klipparna erbjuder kommersiell
hållbarhet, med lättanvända reglage och ett fjädrande standardsäte för maximal
produktivitet.

FJÄDRINGSSYSTEMET MYRIDE®

MyRIDE-fjärdringssystem har en fjädrande förarplattform och justerbara bakre
stötdämpare som isolerar gupp och vibrationer, så att du inte känner av om
terrängen är ojämn. Det är Toros välkända robusthet kombinerat med en otrolig
komfort.
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TITAN® HD i 1500-serien
med MyRIDE®

Få den effekt du behöver för att kunna
hantera de tuffaste klippningsjobben
med avancerade Toro®-klippare med
nollsvängradie. Klipparna i Z Master®sortimentet kombinerar hållbarhet i
proffsklass med enastående effekt och
oöverträffad komfort så att arbetslagen
kan arbeta effektivt. Mångsidiga Titan®
HD 1500-serien har även innovativa
verktygsbärarfunktioner.

TURBO FORCE®-KLIPPTEKNIK

• Motstår stötskador med helsvetsad och höghållfast däckstomme
• Skyddar vid frontalkrockar med robust främre
bullnose-stötdämpare
• Ger en jämnare och vassare klippning med extra starka knivar
• Tål stötar med branschens tuffaste spindelenheter
• Låter dig anpassa klippningen efter klippförhållandena med den
patenterade och justerbara utkastarskärmen (utvalda modeller)

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE SPECIFIKATIONER
TITAN HD i
1500-serien
MyRIDE®

TITAN HD i
1500-serien
MyRIDE

Z Master ®
Professional
6000-serien

Z Master
Professional
6000-serien

Z Master
Professional
6000 Series
MyRIDE

Modell

74465TE

74466TE

74902TE

74919TE

74969TE

74925TE

Motor

Toro® 708 cc

Toro 708 cc

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki FX691V (726 cc)

Kawasaki FX691V (726cc)

Kawasaki FX801V (852 cc)

26,5 liter

26,5 liter

Bensin/45 liter

Bensin/45 liter

Bensin/45 liter

Bensin/45 liter

122 cm

132 cm

122 cm

132 cm

132 cm

152 cm

TURBO FORCE-sidoutkastare

TURBO FORCE-sidoutkastare

TURBO FORCE-sidoutkastare

TURBO FORCE-sidoutkastare

0–16 km/h

0–18,5 km/h

0-16 km/h

0–18,5 km/h

Bränslekapacitet
Klippbredd
Klippenhet
Klipphastighet

TURBO FORCE®-sidoutkastare TURBO FORCE®-sidoutkastare
0–13 km/h

0–13 km/h

Z Master
Professional
6000-serien

Z Master Professional
6000-serien

Z Master Professional
7000-serien

Z Master Professional
7000-serien

Z Master Professional
7000-serien

Z Master Professional
8000-serien

Modell

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

Motor

Kawasaki® FX801V (852 cc)

Kubota® 16,6 kW (23 hk)

Kubota® 16,6 kW (23 hk)

Kubota® 16,6 kW (23 hk)

Kohler 15,3 kW (20,5 hk)

Bensin/45 liter

Diesel/45 liter

Diesel/45 liter

Diesel/45 liter

Bensin/28 liter

Klippbredd

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

Klippenhet

TURBO FORCE-bakutkastare

Bakutkast

TURBO FORCE-sidoutkastare

TURBO FORCE-sidoutkastare

Bakutkast för kommersiellt bruk

0–18,5 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–8 km/h

Bränslekapacitet

Klipphastighet

Z Master ® Professional 6000-serien

Modeller i Professional 6000-serien har
ytterligare funktioner som ger smidig och
kraftfull prestanda, däribland ett robust
däckhängningssystem som ger ett perfekt
klippresultat på sluttningar.

Z Master Professional 7000-serien

Klippare i Professional 7000-serien ger
extra vridmoment vid extrema förhållanden.
Tack vare dieselmotorn och den extra tåliga
konstruktionen passar klipparen perfekt för
dina mest krävande jobb.

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

TACKLA
KRÄVANDE
FÖRHÅLLANDEN

Z Master Professional 8000-serien

Klippare i Professional 8000-serien sparar
tid med ett uppsamlingssystem med hög
kapacitet och hastigheter på upp till 8 km/h.
Med bakutkastsdäcket kan du klippa på vardera
sidan utan att skräpa ned blomrabatter och
gångvägar.
*ROPS är standard på 74311 från modellår 2018.
ROPS kit (117-8459) är tillgänglig för modeller tidigare år.
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ROTORKLIPPARE

ROTORKLIPPARE FUNKTIONER
PÅLITLIG MARKSKÖTSEL

Tack vare Groundsmaster 7200/7210-rotorklipparnas
täta hjulbas och nollsvängradie är det lätt att
klippa runt träd och andra hinder. De kraftfulla
dieselmotorerna, robusta svetsade däcken med
tjocklek 7 samt branschens starkaste spindelenheter
ger pålitlig prestanda och lång livslängd. Bakre
utkast, sidoutkast och Guardian® Recycler®-däck finns
tillgängliga.
Groundsmaster® 3280-D

PRESTANDA FÖR ALLA SÄSONGER

Enkel manövrering, effekt och prestanda är inom räckhåll med
kompakta roterande Groundsmaster 3280-D-trimklippare. En
dubbelriktad överliggande koppling känner av dragkraftsbehovet,
och med tillvalet för fyrhjulsdrift vid behov får du extra kontroll.
Välj bland en rad olika tillbehör för alla årstider.
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Groundsmaster 7200/7210

GROUNDSMASTER® 7200/7210 POLAR TRAC™-SYSTEM

• Omvandlar klipparen till en kraftfull snöröjningsmaskin på mindre än fyra timmar
• Redo för vinterförhållanden med en uppvärmd förarhytt, gummilarvdrivsystem och
snabbanslutning av tillbehör

När klippsäsongen tar slut fortsätter jobbet för
Groundsmaster®-klippare. Med en enkel ändring
av tillbehör kan du göra allt, från trimning
till snöröjning och lövblåsning. De här tåliga
maskinerna har konstruerats för krävande
användning så att du kan dra full nytta av din
investering.

HÖGLYFTSSYSTEM FÖR GRÄSUPPSAMLING

Det här systemet som finns tillgängligt för ProLine H800
och Groundsmaster 360 Quad-Steer™ 4WD-modeller gör
gräsuppsamlingen enkel eftersom föraren med en enkel
knapptryckning kan tömma fulla tråg på upp till 810 liter
(ProLine H800) eller 1 000 liter (Groundsmaster 360) rakt ner i
arbetsfordon.

TYPER AV KLIPPENHETER

Groundsmaster 360 och 7200 finns tillgängliga med Guardian®
Recycler®-klippdäcket som har ett patenterat vertikalt
utkastarsystem där det klippta gräset skärs om och om igen, vilket
minimerar arbetet med uppsamling och bortskaffning. Andra
alternativ är ett bakre utkast och ett sidoutkast.

ROTORKLIPPARE

MÅNGSIDIGHET
ÅRET RUNT

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER
Groundsmaster®
7200/7210

Groundsmaster
3280-D

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 360

ProLine H800
31050

Modell

30495TC / 30487TC

30344 / 30345

30651

2-hjulsdrift/4-hjulsdrift/4-hjulsdrift
+ hytt 31230/31223/31236

Motor

Kubota® 18,5 kW (24,5 hk)/24,5 kW
(33 hk)

Kubota 18,5 kW (24,8 hk)

Kubota V1505 25,6 kW (35,5 hk)

Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)

Yanmar® 17,5 kW (23,8 hk)
Diesel / 41 Ltr

Bränslekapacitet

Diesel/51,1 liter

Diesel/51,1 liter

Diesel/51,1 liter

Diesel/51,1 liter

152 cm, 157 cm, 183 cm, 254 cm

152 cm/157 cm/183 cm

157 cm/183 cm

152 cm, 157 cm, 183 cm, 254 cm

126 cm

2,2–2,6 hektar/h**

2.2–2,6–3,6 hektar/tim.*

2,2–2,6–3,6 hektar/tim.*

2,2–2,6–3,6 hektar/tim.**

1,4 hektar/tim.

Drivning

2-hjulsdrift

2-hjulsdrift/4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

2-hjulsdrift/4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

Hastighet

0–20 km/h

0–20 km/h

0–20 km/h

0–22,5 km/h

0–15 km/h

Klippbredd
Klipphastighet

*Antagen klipphastighet på 8 km/h. Faktiska klipphastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
**Antagen klipphastighet på 14 km/h. Faktiska klipphastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

ÄKTA FYRHJULSSTYRNING

Groundsmaster® 360

Öka produktiviteten till nästa
nivå med Groundsmaster
360. Med Quad-Steerallhjulsstyrning kan du köra
uppför sluttningar utan att slira,
göra 180-graderssvängningar
utan att riva upp gräsmattan och
bekvämt hantera svängar och
lutningar. En säkerhetshytt för alla
årstider och flera olika tillbehör
finns tillgängliga för att anpassa
klipparen för åretruntanvändning.

ÖVERLÄGSEN DRIVNING OCH
STYRNING

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 3400 har ett
helhydrostatiskt transmissionssystem
med behovsstyrd fyrhjulsdrift som
ger utmärkt drivning. Kör enkelt
upp för trottoarkanter tack vare de
stora däcken och hög markfrigång.
Dessutom finns en allvädershytt
med vältskydd som tillval, med
ljudisoleringspaket, värmare och
lutningssystem som standard.
(Luftkonditioneringsenhet finns
tillgänglig som tillval.)
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ROTORKLIPPARE

ROTORKLIPPARE FUNKTIONER
FÖRDELAR MED GROUNDSMASTER®-GRÄSKLIPPARE
FÖR STORA OMRÅDEN
• Kan manövreras runt mindre hinder med utmärkt
trimningsförmåga.
• Ger trygghet att klippa på sluttningar och vått gräs med
patenterat parallellt hydrauldrivsystem och kontinuerlig
fyrhjulsdrift.
• Sparar tid och minskar riskerna för överhettning med
Smart Cool®-fläktsystemet som automatiskt ändrar
blåsriktning och blåser bort smuts och skräp från
intagsgallret.
• Tacklar krävande förhållanden tack vare turboladdade
dieselmotorer med högt vridmoment.

12

Med Groundsmaster®-gräsklippare för stora
områden kan du uppnå mer med mindre, och
täcka större områden med längre gräs som
inte klipps lika ofta. Men få inte fel uppfattning
av det robusta intrycket. De här klipparna är
förvånansvärt smidiga och har förmåga att
klippa i en hel cirkel för maximal produktivitet.
Med klippbredder på upp till 488 cm kan du
klippa ett hektar gräs på mindre än åtta minuter.

PRODUKTIVITET FÖR ALLA FÄRDIGHETSNIVÅER

Smart Power®-funktionen justerar automatiskt traktorenhetens
hastighet och ger mer effekt till knivarna vid behov för att uppnå
bästa klippresultat under alla förhållanden. Den här funktionen
förbättrar bränsleeffektiviteten och ökar produktiviteten för både
oerfarna förare och erfarna proffs.

ROTORKLIPPARE

STORSKALIG
PRODUKTIVITET

GROUNDSMASTER® 4010-D-, 4110-D- OCH 5910-HYTTER
Med de här modellerna sitter förarna bekvämt och kan hålla
hög produktivitet med en säkerhetshytt som har tak med låg
profil, vältskydd och fullständig klimatkontroll. Ett trycksatt
luftfiltreringssystem håller damm och smuts borta.

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER
Groundsmaster® 4000-D/4010-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D

Modell

30605/30609/30635/30636

30608/30644

Motor

30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T
30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT

30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT

30605 och 30635: diesel
30609 & 30636: Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)

30602, 30604, 30447 & 30449: Diesel;
30606 & 30608: Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)

Diesel

346 cm

323 cm

145 cm–488 cm

4,3 hektar/h**

4,0 hektar/h*

8,4 hektar/h**

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

Bränsle
Klippbredd
Klipphastighet
Drivning

Groundsmaster® 4100-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D-klippare har
ett frontmonterat klippdäck som ger överlägsen
förarsikt.

Groundsmaster 4000-D

Groundsmaster 4000-D/4010-D-klippare har
en fristående mittdel och förskjutningsbara
vingdäck som följer marken och åstadkommer
en mer effektiv klippning i ojämn terräng.

Groundsmaster 5900-D/5910-D
31698 / 31699
Yanmar 53,7 kW (72 hk)

Cummins® 73,8 kW (99 hk)

Groundsmaster 5900-D/5910-D

Groundsmaster 5900/5910 har tre oberoende
bakutkastarklippenheter som snabbt går
att höja och sänka vid användning. De här
modellerna har även ett inbyggt InfoCenter™
med meddelanden och diagnostik för maximal
drifttid.
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ROTORKLIPPARE

ROTORKLIPPARE FUNKTIONER

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

PRECISIONSKLIPPNING

Groundsmaster 3500-D har det patenterade Sidewinder®-klippsystemet
som skjuter klippenheterna upp till 30,5 cm till höger eller vänster från
mitten så att det går att klippa i svåråtkomliga områden. Däckspåren kan
också ändras inom klippstråket för att minska slitaget på gräset.
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Groundsmaster 3500-D

SNABB RANDNING MED HÖG KVALITET

Groundsmaster 3505-D har tre oberoende däck som klipper så
lågt som 1,9 cm vilket ger en produktiv total klippbredd på 183 cm.
Fullständiga klippdäcksrullar ger finklippning och en snygg randeffekt på
sportanläggningar.

Håll idrottsplatser och anläggningar
i toppskick med Groundsmaster®konturklippare. Klipparnas fritt
flytande Contour™ Plus-klippenheter
ger en överlägsen klippning i kuperad
terräng utan avskalningsrisk – men
är lika enkla att underhålla som en
rotorklippare.

BBC

ROTORKLIPPARE

SÄNK KOSTNADERNA
OCH ÖKA
PRODUKTIVITETEN
PRO

45

MINSKA DRIFTSTOPP MED SMART COOL®

Smart Cool-systemet förhindrar överhettning genom
att för en kort stund ändra fläktens blåsriktning så
att smuts och skräp blåses bort från intagsgallret. Föraren
behöver inte stanna och hoppa av maskinen för att rensa
bort skräp. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER
Modell
Motor
Bränsle
Klippbredd

Groundsmaster® 3500-D

Groundsmaster 3505-D

Groundsmaster 4300

Groundsmaster 4500-D

30839

30849

30853

30873/30881

30874/30882

30881: Yanmar® 4TNV86CT
30873: Yanmar 4TNV84T

30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T

Kubota 26,1 kW (35 hk)

Kubota 18,5 kW (24,8 hk)

Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 hk)

Diesel

Diesel

Diesel

BBC
PRO
30873: Diesel;
30881: Ultra-low Sulfur Diesel
(< 15 ppm)

Groundsmaster 4700-D

30874: Diesel;
30882: Ultra-low Sulfur Diesel (<
15 ppm)

173 cm

183 cm

229 cm

277 cm

381 cm

Klipphastighet

1,7 hektar/h

1,7 hektar/h

2,2 hektar/h

3,1 hektar/h

4,3 hektar/h

Drivning

3-hjulsdrift

2-hjulsdrift

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

Groundsmaster® 4300

ÖVERLÄGSEN KÖRFÖRMÅGA UPPFÖR SLUTTNINGAR

Groundsmaster 4300-D har CrossTrax®-allhjulsdrift, vilket automatiskt
överför kraft från de främre däcken till motsvarande bakre däck för att
maximera dragkraft i sluttningar och i våt terräng. Fem klippenheter
följer noga konturerna för en jämn klippning.

45

Groundsmaster 4500-D/4700-D

MAXIMAL PRODUKTIVITET

Groundsmaster 4500-D/4700-D-modeller har ett unikt parallellt
hydrauldrivsystem som ger kontinuerlig dubbelriktad fyrhjulsdrift för
enklare klippning och pålitlig dragkraft. Smart Power®-funktionen ger
även optimal effekt till knivarna och Mini InfoCenter™ visar påminnelser
och varningar.
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CYLINDERKLIPPARE

CYLINDERKLIPPARE FUNKTIONER

Reelmaster® 3100-D Sidewinder

KLIPPNING I SVÅRÅTKOMLIGA OMRÅDEN

Reelmaster 3100-D har Toros exklusiva Sidewinder®-system som
ger föraren möjlighet att växla alla tre cylindrar åt vänster eller
höger under körning, så att de kan nå gräsområden som inte andra
klippare klarar att nå.
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När det gäller exklusiva
sportanläggningar är konsekvent
klippkvalitet av största vikt. Toro®
Reelmaster®-klippare har DPAklippenheter (Dual Precision
Adjustment) som har konstruerats för
att hålla justeringar längre, vilket ger
perfekt klippta gräsmattor som kräver
mindre underhåll.
BEHÅLL SKÄRPAN

Toro EdgeSeries™-cylindrar har en ny utformning
och nytt knivmaterial som ger bättre bevarad egg och
en mer exakt klippning – och ett minskat behov av
justeringar och slipning.

CYLINDERKLIPPARE

NYCKELN TILL
FINKLIPPT GRÄS

DRA NER PÅ UNDERHÅLLSTID OCH -KOSTNADER

Toros EdgeMax™-underknivar har utrustats med en
verktygssats i härdat stål som maximerar eggens skärpa
och livslängd så att den håller upp till tre gånger längre än
underknivar av standardkvalitet.
CYLINDERKLIPPARE SPECIFIKATIONER
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Modell

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motor

Kubota® 16,0 kW (21.5 hk)

Kubota 18,5 kW (24,8 hk)

Kubota 18.5 kW (24,8 hp)

Yanmar 41 kW (55 hk)

Bränsle
Klippbredd
Klipphöjd

Reelmaster 7000-D

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

6–6,35 mm

6,4–25,4 mm

BBC

PRO

13–25 mm (3555-D) /
6–19 mm (3575-D)

6,35–63,5 cm

Klipphastighet

0–10 km/h

0–11 km/h

0–10 km/h

0–11 km/h

Transmission

Trehjulsdrift

45
Series/Parallel-trehjulsdrift

Series/Parallel-trehjulsdrift

4-hjulsdrift

Reelmaster® 3550-D

SVÄVA ÖVER KUPERAD TERRÄNG

Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna och är en av
marknadens lättaste cylinderklippare av sitt slag. Klipparen har
dessutom gräsanpassade däck och samma överlägsna drivning som
ett serie-/parallellkopplat trehjulsdriftsystem.

Reelmaster 7000-D

EXTREM PRODUKTIVITET

Reelmaster 7000-D passar för tung användning och presterar väl
även under extrema förhållanden. Bland huvudegenskaperna märks
Smart Cool®-fläkten som automatiskt byter blåsriktning, en effektiv
klippbredd på 307 cm, en kraftfull dieselmotor samt cylindermotorer
med högt vridmoment.
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CYLINDERKLIPPARE OCH
SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR

CYLINDERKLIPPARE OCH SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR FUNKTIONER

CT2240 – kompakt trippelklippare

KOMPAKT STORLEK

CT2240-cylinderklipparen passar perfekt för
områden med begränsad åtkomst och litet
manövreringsutrymme.
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LT3340 – slitstark trippelklippare

HÖG PRESTANDA

LT3340-cylinderklipparen kan anpassas till
olika användningsområden, från lätt trimning
till klippning av täta övervuxna områden.

T4240 – slitstark klippare med 5 enheter

HÖG EFFEKTIVITET

T4240 kan mäta sig med traktordrivna
satsklippare på stora öppna områden, men kan
även användas i trånga utrymmen som en treeller femenhetsmaskin.

De här klipparna ger den kvalitet och
den effekt du förväntar dig, oavsett
om det gäller omfattande klippning
av allmänna ytor eller finklippta
gräsmattor. Välj bland en rad olika
modeller och ett stort utbud av
klippenheter och tillbehör för att
finjustera utrustningen efter dina behov.

MK.3-KLIPPENHETEN GER ETT FÖRSTKLASSIGT RESULTAT

• Mer intensiv knivvinkel och ökade kontaktpunkter med underkniven
• Utförandet ger jämnare cylinderslitage och överlägsen stöttålighet
• Tillgänglig i två diametrar (200 mm och 250 mm) med fyra till nio knivar
(10 knivar endast för 200 mm)
• Passar för allt, från finklippta gräsområden till täta, övervuxna allmänna
områden

CYLINDERKLIPPARE OCH SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR SPECIFIKATIONER
CT2240

LT3340

T4240

LT-F3000

Modell

30654

30657

02750

30659

Motor

Kubota D1105
19,4 kW (26 hk)

Kubota V1505
26,5 kW (35,5 hk)

Kubota V1505
35,5 kW (47,3 hk)

Kubota V1505
33 kW (44,2 hk)

Bränsle

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Klippbredd

212 cm

212 cm

346 cm

212 cm

Klipphöjd

12–80 mm

12–80 mm

12–80 mm

20–75 mm

Klipphastighet

framåt: 0–22 km/h,
bakåt: 11 km/h

framåt: 0–25 km/h,
bakåt: 11 km/h

framåt: 0–22,5 km/h,
bakåt: 11 km/h

framåt: 0–25 km/h,
bakåt: 11 km/h

Klipphastighet

2,0 hektar/timme

2,0 hektar/timme

3,2 hektar/timme

2,0 hektar/timme

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift

Ja

Ja

Ja

Drivning
TUV bekräftad
Klippenhet

Cylindrar 200 mm i
diameter
4, 6, 8 eller 10 knivar

Cylindrar 200 mm i diameter med 4, 6, 8 eller 10
knivar

TM5490/7490 – cylinder med 5 och 7 enheter

HÖG KAPACITET

TM5490/TM7490-modellerna har tagits fram för mycket effektiv
traktordragen satsklippning. Hydraulsystemet med hög kapacitet ger
optimal prestanda för både tungt, vått gräs och på spelytor med fint
kvalitetsgräs.

TM5490
Modell
Traktorkrav
Klipphöjd
Klipphastighet

TM7490

02700

02701

min. 33,6 kW (45 hk)
vid 540 v/min. för
kraftuttaget

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

12–80 mm

12–80 mm

3,3 hektar/timme

3,3 hektar/timme

Klippenhetscylindrar

200 mm eller 250 mm i diameter
4, 6, 8 eller 10 knivar

KLIPPARE FÖR STORA YTOR

EFFEKTIV
MÅNGSIDIGHET

Ja
Sexton finklippande
Tempest ™-slagknivar
per huvud

NYA LT-F3000 – slagklippare med tre enheter för
kommersiellt bruk

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Med LT-F3000-slagklipparen med tre enheter kan du öka tiden mellan
klippningar och samtidigt behålla ett förstklassigt klippresultat. Den
är perfekt både för långt grovt gräs och kort finklippt gräs, så du kan
använda en och samma maskin för olika användningsområden.
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SPRUTOR/ARBETSFORDON

SPRUTOR/ARBETSFORDON FUNKTIONER

Multi Pro® WM

MONTERING PÅ ARBETSFORDON

Multi Pro WM-sprutor har en tank på 757 liter
som monteras på Workman HD-arbetsfordonet.
Växla från transport till exakt och jämn
sprutning på så lite som 30 minuter.
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Multi Pro 1750

JÄMN SPRIDNING

Multi Pro 1750-sprutor har utrustats med
en kolvmembranpump som är proportionellt
kopplad till fordonets hastighet och gör att
spridningen blir jämn oavsett hastighet.

Multi Pro 5800-D

SPARA TID OCH PENGAR

Multi Pro 5800-D-sprutor har tagits fram för
precision, kraftig omrörning och snabbare
svarstider. Med hjälp av redskapen och
tillbehören blir det enklare att blanda och
spruta, vilket drar ner både på arbetsinsatser
och kemikaliekostnader.

SPRUTOR/ARBETSFORDON

VERKTYG FÖR
VARJE UPPGIFT
Utrustningen spelar en viktig roll för att
arbetslagen ska kunna arbeta effektivt
hela dagen. Toro® har alla de pålitliga och
effektiva lösningarna du behöver för att
utföra en mängd olika markskötseluppgifter.
Komplettera maskinparken med Toro Multi
Pro®-sprutor och Workman®-arbetsfordon –
och maximera din investeringsavkastning.

ROBUST MULTI PRO®-RAMPUTFORMNING
Den förstärkta triangelramen skyddar
sprejmunstyckena från direkt påverkan och
påkörningsskyddet ger skydd mot oväntade
kollisioner med träd, bänkar och andra hinder.

SPRUTOR/ARBETSFORDON SPECIFIKATIONER
MULTI PRO® WM

MULTI PRO® 1750

41240

41188

41593

Tank

757 liter

662 liter

1 136 liter

Ramp

564 cm, 3 sektioner

564 cm, 3 sektioner

564 cm, 3 sektioner

WORKMAN® MD

WORKMAN® MDX

WORKMAN® MDX-D

WORKMAN® HD-SERIEN

WORKMAN® GTX

07236TC

07384TC, 07385TC,
07386TC, 07387TC, 02790TC

07040

07041

Kohler® 429 cc

48 V AC borstlös
induktionsdrift
Elektrisk

Modell

Modell

MULTI PRO® 5800-D

WORKMAN® GTX

07266TC

07235TC

Yamaha® 357 cc (12 hk)

Briggs & Stratton® 480 cc,
10,4 kW (14 hk)

Bränsle

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel eller bensin

Bensin

Total kapacitet

567 kg

750 kg

750 kg

1 252–1 364 kg

397 kg

633 kg

363 kg med dragkrok för
tung last

545 kg med dragkrok för
tung last

545 kg med dragkrok för
tung last

1 587 kg med släpvagnsbroms

454 kg med dragkrok för
tung last

454 kg med dragkrok för
tung last

Motor

Bogseringskapacitet

Workman® MD/MDX/MDX-D-serien

SMIDIG ATT ÅKA PÅ

Workman MD/MDX/MDX-D-arbetsfordon med
SRQ™-systemet (Superior Ride Quality) ökar
produktiviteten och gör det bekvämare för
föraren med den högsta totala lastkapaciteten
i sin klass.

24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW
Kubota® 599 cc 14,2 kW (19 hk)
(32,5, 24,8, 32,5, 23,3, 24,8 hk)

Workman HD/HDX/HDX-D-serien

ÖKAD KAPACITET

Workman HD/HDX/HDX-D-arbetsfordon
kombinerar kraft och hållbarhet med
enastående last- och bogseringskapacitet för
de mest krävande arbetsuppgifterna. Det finns
många redskap tillgängliga som ger ytterligare
mångsidighet.

Workman GTX-D-serien

FLER ÄN 300
KONFIGURATIONSALTERNATIV

Workman GTX är ett anläggnings- och
gräskombifordon som erbjuder ökad effekt,
förbättrad styrning samt exklusiva fjädringsoch bromssystem. Med flera sätes-, flak- och
redskapsalternativ är det här arbetsfordonet
det mest mångsidiga, praktiska och bekväma i
sin klass. Bensin- eller eldriven version.
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GRÄSMATTSBEREDNINGS-, BLÅSOCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING

GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING FUNKTIONER

ProPass 200

MÅNGSIDIGHET OCH PRECISION

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder
största tänkbara flexibilitet och precision vid
spridning av material, från lätta pudringar till
tung igenfyllning av luftningshål. Upphängningen
med balansstång med fyra hjul innebär att
avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de
känsligaste gräsytorna. Det finns släpvagns- och
arbetsfordonsmonterade versioner.
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MH-400

MATERIALHANTERING MED HÖG
KAPACITET

MH-400-materialhanterare kan användas
för en mängd olika uppgifter, däribland
påföring av mull och igenfyllning. Montera
dubbelspinnartillbehöret för toppdressing
och spridning av allt från gummigranulat
till gödningsmedel. Den bakre dragkroken
gör dessutom att två tillbehör kan bogseras
samtidigt.

Topdresser 2500

JÄMN PRESTANDA FÖR KRÄVANDE
UPPGIFTER

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 spridning i ojämn terräng.

STYRNING FRÅN FÖRARSÄTET

Pro Force®-lövblåsaren har en trådlös
fjärrkontroll som du kan använda för att
starta och stanna motorn, justera gasreglaget
upp eller ned, samt rotera munstycket 360 grader
– allt från sätet på ett arbetsfordon.

Toppdressing och materialspridning utgör en
del av alla underhållsprogram. Toro® har den
slitstarka utrustningen du behöver för noggrann
kontroll och exakt spridning varje gång, från lätt
toppdressing till ultratung materialhantering.
Och när du behöver röja löv, gräsklipp eller
annat organiskt avfall har vi även lösningar
som arbetslagen kan använda för att röja stora
områden snabbare än med traditionella metoder,
vilket sparar både tid och arbetskostnader.

TRÅDLÖS FJÄRRSTYRNING

Med den trådlösa fjärrkontrollen (tillgänglig för ProPass™
200 och MH400) går det att göra justeringar i realtid. Ändra
inställningar snabbt och spara inställningarna för framtida
användning. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.

GRÄSMATTSBEREDNING SPECIFIKATIONER

Modell

PROPASS 200

MH-400

44701/44751

44931/44954

Behållarens
kapacitet

540 l (struken), 710 l (rågad)

3 060 liter

Reglage

Standard eller elektroniska
trådlösa

Standard eller elektroniska
trådlösa

905 kg

5 353 kg

Lastkapacitet

TOPDRESSER 2500
Modell

44507

Drivning

Markdriven, fristående hydraulik

Behållarens kapacitet

698 liter

Arbetsbredd

152 cm

Arbetshastighet

13 km/h

GRÄSMATTSBEREDNING

PROFESSIONELLA
RESULTAT

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING SPECIFIKATIONER
PRO SWEEP®
Modell

07068

Kraftbehov

Traktor eller arbetsfordon på
18,6 kW (25 hk),* bogserfordon
krävs.

Sopbredd

132 cm

Behållarens
kapacitet

762 liter

PRO FORCE™
Modell
Kraftbehov

44552
Motor på 18,3 kW (24,6 hk),
bogserfordon krävs.

Luftflöde
Fläktdiameter

—
36 cm

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING FUNKTIONER

Pro Sweep®

SNABB SKRÄPUPPSAMLING

På Pro Sweep®-sopmaskinen kan du justera valshöjden efter
gräsförhållandena. Det exklusiva flytande borsthuset roterar
från sida till sida och framifrån och bakåt för att samla upp
gräspluggar på ojämn mark. Med den trådlösa fjärrkontrollen
kan du dessutom styra sopnings- och tömningsfunktionerna
genom att trycka på en knapp.

Pro Force®

MAXIMALT LUFTFLÖDE

Den turbindrivna Pro Force-lövblåsaren genererar ett
större luftflöde för att flytta avfallet längre och få jobbet
gjort snabbare. Den är perfekt för att blåsa löv, gräsklipp,
gräspluggar och annat organiskt avfall från gräs och hårda
ytor. Den här fristående blåsaren kan kopplas som släp eller
flakmonteras på ett arbetsfordon.
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BEARBETNINGSUTRUSTNING

BEARBETNINGSUTRUSTNING FUNKTIONER

ProCore®-processor

SOPA OCH BEARBETA GRÄSPLUGGAR

ProCore-processorn sopar, bearbetar och sprider ut gräspluggarna i
ett enda arbetsmoment, så att banan är i spelbart skick på kortare tid
och med mindre påfrestning på gräsytan. Med den exklusiva OnePassdragkroken kan du fästa den här enheten på luftarens trepunktskoppling
så att du kan lufta och bearbeta gräspluggar i ett svep.
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ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

DJUPGÅENDE LUFTNING

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar har en
hydraulisk djupjustering som gör att föraren kan ändra håldjupet från
förarsätet på traktorn, vilket ökar produktiviteten. De här modellerna är
tillräckligt kraftfulla även för kompakt jord, samtidigt som de bara gör ett
lätt avtryck på gräsmattan.

Arbetet med att få en frisk gräsmatta
beror på rätt hantering av komprimering
samt att korrekt mängd luft, vatten
och näringsämnen kan nå rötterna.
Toro® har allt du behöver för ett
heltäckande bearbetningsprogram
som ger ett vackert och friskt gräs,
från luftare och luftarprocessorer till
toppdressingsutrustning.

JÄMN KÖRNING

Det precisionsbalanserade ProCore®luftarhuvudet eliminerar hopp,
skakningar och störande vibrationer
och ger luftare som har en av
marknadens mjukaste drift. (ProCore
648, 864 och 1298)

BEARBETNINGSUTRUSTNING SPECIFIKATIONER
PROCORE-PROCESSOR

PC 648

PC 864

09749

09200

09715

09716

23,1 kW (31 hk)

Motor på 17,2 kW (23 hk)

Traktor på 22,4 kW (30 hk)

Traktor på 33,6 kW (45 hk)

Arbetshastighet

0–8 km/h

1,2–2,4 km/h

0–4,2 km/h

0–4,2 km/h

Luftningsbredd

178 cm

122 cm

163 cm

249 cm

—

Upp till 102 mm

Upp till 127 mm

Upp till 127 mm

Modell
Kraftbehov

Luftningsdjup

PC 1298

PC SR54/PC SR54-S

PC SR70/PC SR70-S

09931/09932

09933/09934

09935

Traktor på 13,4 kW (18 hk)

Traktor på 26,1 kW (35 hk)

Traktor på 33,6 kW (45 hk)

Arbetshastighet

1,2–2,4 km/h

2,4–4,0 km/h

1,3–2,4 km/h

Luftningsbredd

122 cm

185 cm

183 cm

Upp till 254 mm

Upp till 254 mm

Upp till 406 mm

Modell
Kraftbehov

Luftningsdjup

ProCore® 648-luftare

EFFEKTIV LUFTARE AV GÅMODELL

ProCore 648-luftaren av gåmodell har en utformning där hjulen är
placerade framför luftarhuvudet så att du kan göra bearbetning efter
bearbetning utan att köra över gräspluggar eller gräsytor som precis har
luftats. Detta förhindrar skador på gräsmattan och förenklar rengöring.
Snabba vändningar och högre transporthastighet bidrar till ökad
produktivitet.

PC SR72

GRÄSMATTSBEARBETNING

FÅ EN FRISK
GRÄSMATTA

ProCore 864-/1298-luftare

PRODUKTIV LUFTNINGSBREDD

ProCore 864- och 1298-luftarna för stora ytor maximerar produktiviteten
med jämn drift och generös luftningsbredd. De oberoende ledade
luftningshuvudena på 1298 ger överlägsen markföljning och konsekventa
håldjup.
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RESERVDELAR OCH
SERVICELÖSNINGAR

SUPPORT OCH TILLGÄN
FEM ANLEDNINGAR
ATT INSISTERA PÅ ORIGINALDELAR OCH SERVICE FRÅN TORO®
1. ENASTÅENDE KUNDSERVICE OCH -SUPPORT. Toro har ett
omfattande nätverk med fabriksutbildade, professionella kanalpartners
som har de färdigheter och den utbildning som behövs för att hålla din
utrustning i toppform.

4. KONKURRENSKRAFTIGA PRISER. Reservdelar från Toro har den

2. UTMÄRKT TILLGÄNGLIGHET. Med Toros nätverk för reservdelar

utrustningens tekniska specifikationer och ger maximal prestanda med
mindre avbrottstid.

får du tillgång till ett omfattande lager med branschledande
uppfyllnadsgrad på 98 % för delar.

3. SNABB LEVERANS. Våra lokala distributörer gör allt de kan för
att behandla reservdelsbeställningar så att du snabbt kan använda din
utrustning igen.
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överlägsna kvalitet och driftsäkerhet som vi är kända för, till priser som
kan jämföras med liknande leverantörers.

5. KÄNN DIG LUGN. Toros reservdelar har utformats exakt efter

NGLIGHET I TOPPKLASS
HITTA FÖLJANDE OCH ANDRA RESURSER
PÅ TORO.COM:
• Svaren på vanliga frågor
• Närmaste återförsäljare
• Sökning efter delar
• Produktregistrering
• Hämtbara bruksanvisningar
• Interaktiva produkthandböcker
• Säkerhetsinformation
• Särskilda finansieringserbjudande
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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
©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8131 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.

<X>

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

