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FRA START  
TIL SLUTT

Fra uteområder med hardt underlag til landskap og klipping,  

har vår portefølje den rette løsningen for jobben som må gjøres. 

Uansett hvilket Toro-produkt det gjelder, er hele linjen vår utformet 

med hjelp fra fagfolk innen vedlikehold av plener – og vi hviler ikke på 

våre laurbær. Våre agronomer og teknikere arbeider hele tiden med å 

finne nye løsninger for å øke produktiviteten, spare vann, redusere 

drivstofforbruket og forbedre vekstforholdene.

Resultatet er en serie med produkter som er enkle å bruke for 

operatører på alle ferdighetsnivå, med slitestyrke som overstår  

røffe forhold og med pålitelighet som sikrer minst mulig nedetid og 

holder arbeidet i gang. I tillegg får du service og støtte fra de lokale 

Toro-distributørene som står beredt til å hjelpe kundene med å lykkes.

Dette får du med Toro

Støtte. Vi støtter produktene våre med service og støtte fra lokale 

forhandlere som bryr seg om resultatene dine, og som behandler 

kundene med rettferdighet og respekt.

Opplæring. Vi tilbyr godkjent opplæring for vedlikeholdsteknikerne dine 

for å hjelpe deg med å få mest ut av Toro-utstyret ditt.

Valg. Toro har en komplett serie av løsninger, enten du må kjøre 

gjennom de tøffeste forholdene eller vedlikeholde plettfritt, fint gress.

Erfaring. I mer enn 100 år har Toro Company fokusert på vedlikehold av 

parkområder og landskap. Noen av verdens beste idrettsbaner er 

avhengig av utstyret vårt. 

Research. Vi lytter til fagfolk innen park og anlegg og bruker 

tilbakemelding fra dem til å utvikle nye løsninger som bidrar til å øke 

produktiviteten og ta vare på verdens dyrebare ressurser.
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SKYVEGRESSKLIPPERE OG 
MOTORISERTE GRESSKLIPPERE

KLIPP MER PÅ MINDRE TID
Klipp opptil 40 % raskere med Toros TurfMaster™. Den brede 
klippeenheten på 76 cm klipper mer gress for hver lengde 
sammenlignet med en gressklipper på 53 cm. DualForce™-
klippesystemet med dobbel kniv gir også en fremragende 
klippekvalitet enten det er snakk om resirkulering, oppsamling 
eller sideutkast.

TØFFHET AV PROFESJONELL KLASSE
Jobb deg gjennom de tøffeste forholdene med de kraftfulle 
gressklipperne i Toro® ProLine™-serien som inkluderer motorer av 
kommersiell klasse, stålhjul og klippeenheter med opptil 6 mm tykk 
støpt aluminium. De er utformet for å levere et rent, skarpt klipp og er 
perfekte til å trimme og klippe små områder som plentraktorer ikke 
kan nå.

SKYVEKLIPPERE FUNKSJONER

TurfMaster™ProLine™
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BYGD FOR KRAFT, BYGD FOR Å VARE
Enkel bruk og robust holdbarhet blir til sammen produktivitet  
med Toro® mellomstore Hydro- og Gear-modellene. De unike  
T-Bar-kontrollene er enkle å lære seg og reduserer belastningen  
på operatøren. Recycler®-kniver gir også en uovertruffen  
klippekvalitet samtidig som klippetiden reduseres.

KOMFORT OG PRODUKTIVITET HELE DAGEN
Toro GrandStand®-gressklipper med ståplattform kombinerer hastigheten 
og komforten til en gressklipper med null svingradius med av-og-på 
bekvemmeligheten til en skyvegressklipper. Det er rask, manøvrerbar 
og kompakt nok til å passere gjennom gjennom porter og på trange 
steder. Polstret oppheng sørger for at føreren har det behagelig og 
klipperesultatet er blant de beste i bransjen.

GrandStand® GrandStand GrandStand GrandStand GrandStand

Modell 74534TE 74540TE 74536TE 74504TE 74542TE

Motor
Kawasaki® FS541V, 603 cl, 

4-syklus, OHV V-Twin, 
luftavkjølt

Kawasaki® FS541V, 603 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Kawasaki® FS541V, 603 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Kawasaki® FX-691, 726 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Kawasaki® FX691V, 726 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Drivstoff / kapasitet Bensin / 29,5 liter Bensin / 29,5 liter Bensin / 29,5 liter Bensin / 39,7 liter 37,9 liter

Klippebredde 91 cm 91 cm 102 cm 122 cm 122 cm

Klippehastighet 0–8 km/t 0–8 km/t 0–8 km/t 0–12 km/t 0–12 km/t

Drivverk
Individuelle pumper og 

hjulmotorer
Individuelle pumper og 

hjulmotorer
Individuelle pumper og 

hjulmotorer
Individuelle pumper og 

hjulmotorer
Individuelle pumper og 

hjulmotorer

Enhetsalternativer 91 cm – resirkuleringssett 91 cm – resirkuleringssett 102 cm – resirkuleringssett 122 cm – resirkuleringssett 122 cm – resirkuleringssett

STOR YTELSE FOR 
MINDRE JOBBER
Trimming på mindre områder eller rundt trær og hindringer tar tid, spesielt i ujevnt terreng. 
Toros skyveklippere og motoriserte gressklippere gir deg den kraftige, profesjonelle ytelsen du 
trenger for å gjøre jobben raskt og effektivt.
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ProLine ProLine TurfMaster™ 

Modell 22291 22280 22205TE

Motor Kawasaki FJ180V KAI, 179 cl, 4-syklus

Drivstoff Bensin / 1,8 l Bensin / 3,8 l Bensin / 3,8 l

Klippebredde 53 cm 53 cm 76 cm

Knivbremsclutch - Standard

Leveringsevne Resirkulering og innsamling
Resirkulering/innsamling/

sideutkast

Drivverk Fast hastighet 3-hastigheter Fast hastighet, RWD

Mellomstor Hydro Mellomstor Gear Mellomstor Hydro 

Modell 31914 30070 30071

Motor
Kawasaki FS541V, 603 cl, 

4-syklus, OHV V-Twin,

Kawasaki® FS481V, 603 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Kawasaki® FS481V, 603 cl, 
4-syklus, OHV V-Twin, 

luftavkjølt

Drivstoff / kapasitet Bensin / 19 l Bensin / 18 l Bensin / 18 l

Klippebredde 82 cm, 91 cm, 122 cm 91 cm 91 cm

Klippehastighet
Frem: 0–10 km/t

omdreininger: 3,5 km/t
Frem: 0–7,5 km/t

omdreininger: 3,7 km/t
Frem: 0–8 km/t

omdreininger: 3,2 km/t

Drivverk Dobbelt Hydro-Gear
Fem hastigheter 

med revers
Dobbelt Hydro-Gear

Enhetsalternativer
Bakutkast

82 cm / 91 cm / 122 cm 
tresketilbehør

91 cm – resirkuleringssett 91 cm – resirkuleringssett

SKYVEGRESSKLIPPERE OG MOTORISERTE GRESSKLIPPERE SPESIFIKASJONER

BAKUTKAST
Hold gangveier frie for rusk med det nye motoriserte 
Toro®-GrandStand. Tilgjengelig i klippebredder på 
96 cm og 127 cm.
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SPESIALKLIPPERE

SPESIALKLIPPERE FUNKSJONER

HoverPro® 400 HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550

HÅNDTER SKRÅNINGER PÅ 
OPPTIL 45 GRADER
Toro® gressklippere i 
HoverPro®-serien er perfekte 
til områder der gressklippere 
på hjul etterlater et dårlig 
resultat eller rett og slett ikke 
kan brukes. De er velegnet for 
skråninger (modeller 450 og 
oppover), samt områder rundt 
blomsterbed og vannspeil.  
Et lett flatemål gjør dem også 
enkle å betjene.

VALGFRITT HOVERPRO®-TILBEHØR

KLIPPESYSTEMER

HI-RISE-SETT
Det er bare å 
feste den til en 
eksisterende 
klippeenhet for å 
øke klippehøyden 
med 35 mm  
(kun 02600/02602)

NYLONTRÅD
(HoverPro 400 og 450)

KLIPPEKNIV AV STÅL
(HoverPro 500 og 550)

TRANSPORTHJUL
Gjør maskinen 
enklere å 
manøvrere til og fra 
klippeområdene.
(ekskluderer 02615)

FORLENGELSES-
HÅNDTAK 
Gjør det enda enklere 
å jobbe i skråninger 
eller i områder som er 
vanskelige å komme til 
på. (unntatt 02615)

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO
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TODELT VALSE
Todelt valse øker manøvreringen betydelig og 
minimerer plenmarkering sammenlignet med 
enkeltvalse design, og den ribbede slitebanen 
gir best mulig trekkraft.

MATCHCUT™
Finjuster klippehøyden med MatchCut™. 
MatchCut tilbyr innstillinger på en halv økning 
(3,25 mm), og er perfekt for bruksområder på 
fint gress eller når du bruker flere maskiner 
på et stort område der nøyaktig klippehøyde 
er avgjørende.

VELG DEN RETTE MEDSPILLEREN
Toro ProStripe® 560 er utviklet for en presis klipp og et rent, 
stripete resultat som får frem det beste ved gressplenen. 
Denne lette og manøvrerbare gressklipperen har et todelt, 
ribbet rulledesign for å få en jevn stripe, og den nye 
MatchCut™ -teknologien samsvarer med gresshøyden for å 
gjøre rensingen etter kampen til en lek. 

TRIMSATSBØRSTE-SETT
Gi plenen en sunnere og finere klipp ved å 
redusere knivbladets sideveisvekst og fjern 
rusk på overflaten. Justerbar for rake og 
høyde for å gi presis innstilling. (134-3722)

Trenger du en skreddersydd løsning for 
den perfekte utførelsen? Med Toro® får 
du det. Uansett om du skal klippe bratte 
skråninger eller lage en formell stripete 
finish, kan disse produktene hjelpe deg 
med å gjøre jobben på en effektiv måte 
med spesialiserte funksjoner.

PROFESJONELLE 
RESULTATER HVOR 
SOM HELST
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HoverPro® 400 HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550
Modell 02615 02612 02604 02606

Klippebredde 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

Motor Honda® GXV57 Honda® GCV160 Honda® GCV160 Honda® GCV160

Kapasitet 57 cl 160 cl 160 cl 160 cl

Klippesystem Nylontråd Nylontråd Metallstangkniv Metallstangkniv

Klippehøyde 18–30 mm 18–30 mm 16–34 mm 16–34 mm

ProStripe® 560
Modell 02657 

Klippebredde 56 cm

Motor Kawasaki® FJ180V OHV KAI-firetaktsmotor, 179 cl

Starter Rekyl, BBC

Drivsystem Selvdrevet med tre hastigheter

Klippehøyde 13 posisjoner, 13–60 mm 3,25 mm intervaller

Klippehastighet 3,0, 4,0, 5,2 km/t

SPESIALKLIPPERE SPESIFIKASJONER

45

BBC PRO

45

BBC PRO

TORO INNOVATION-FORKLARING
 Utførelse med striper  Drift opptil maks. 45°

45

BBC PRO
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GRESSKLIPPER MED SVINGRADIUS PÅ NULL FUNKSJONER

Titan® HD 1500-serien 
med MyRIDE®

FORDELER MED Z MASTER®-SERIEN
• Fremragende førerkomfort med tykke polstrede seter
• Rask og enkel endring av klippehøyden med standard 

løfteassistentpedal
• Robust holdbarhet med kraftige klippeenheter i stål og  

tøffe spindelenheter

TAKLER TØFFE JOBBER, PÅ ELLER AV GRESSKLIPPEREN
Titan® HD 1500-serien med gressklippere med null svingradius 
gjør det mulig for førere å koble til verktøy og tilbehør direkte på 
gressklipperen med eksklusive verktøymonteringsbraketter, noe 
som sparer tid og forbedrer effektiviteten. Disse gressklipperne tilbyr 
holdbarhet av kommersiell klasse, i tillegg til brukervennlige kontroller 
og et standard sete med fjæring for maksimal produktivitet.

MyRIDE®-opphengsystemet har en hengende operatørplattform og 
justerbare støtdempere bak for å isolere mot ujevnheter og vibrasjoner, 
slik at du kan kjøre komfortabelt i ulendt terreng. Tøffheten du 
forventer fra Toro, med utrolige kjøreegenskaper.

GRESSKLIPPER MED 
SVINGRADIUS PÅ NULL
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Få ytelsen du trenger til å håndtere de 
tøffeste klippeoppgavene med de mest 
avanserte Toro®-gressklipperne med null 
svingradius. Z Master®-serien kombinerer 
profesjonell holdbarhet med enestående 
effekt og uovertruffen komfort for å holde 
arbeidsmannskapet i gang hele dagen. For økt 
allsidighet tilbyr Titan® HD 1500-serien også 
innovative egenskaper for bæring av verktøy.

PÅTA DEG 
UTFORDRINGER 
FRA TØFFE 
FORHOLD

Titan® HD 
1500-serien

MyRIDE®

TITAN HD 
1500-serien

MyRIDE

Z Master® 
Professional 
6000-serien 

Z Master 
Professional 
6000-serien 

Z Master Professional 
6000-serien

MyRIDE

Z Master  
Professional 
6000-serien

Modell 74465TE 74466TE 74902TE 74919TE 74969TE 74925TE

Motor Toro® 708 cl Toro® 708 cl Kawasaki® FX651V (726 cl) Kawasaki® FX691V (726 cl) Kawasaki® FX691V (726 cl) Kawasaki® FX801V (852 cl)

Drivstoffkapasitet Bensin / 26,5 l Bensin / 26,5 l Bensin / 45 l Bensin / 45 l Bensin / 45 l Bensin / 45 l

Klippebredde 122 cm 132 cm 122 cm 132 cm 132 cm 152 cm

Klippeenhet TURBO FORCE®-sideutkast TURBO FORCE®-sideutkast TURBO FORCE-sideutkast TURBO FORCE-sideutkast TURBO FORCE-sideutkast TURBO FORCE-sideutkast

Klippehastighet 0–13 km/t 0–13 km/t 0–16 km/t 0–16 km/t 0–16 km/t 0–18,5 km/t

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 cl) 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)

Drivstoffkapasitet Bensin / 45 l Diesel / 45 l Diesel / 45 l Diesel / 45 l Bensin / 28 l

Klippebredde 152 cm 132 cm 132 cm 152 cm 122 cm

Klippeenhet TURBO FORCE-bakutkast Bakutkast TURBO FORCE-sideutkast TURBO FORCE-sideutkast Kommersiell med bakutslipp

Klippehastighet 0–18,5 km/t 0–18 km/t 0–18 km/t 0–18 km/t 0–8 km/t

GRESSKLIPPER MED SVINGRADIUS PÅ NULL SPESIFIKASJONER

Z Master Professional 7000-serien Z Master Professional 8000-serien

TURBO FORCE®-KLIPPETEKNOLOGI
• Motstår skader fra støt med en kledning over klippeenheten som 

er fullstendig sveiset og svært sterk.
• Beskytter mot frontkollisjoner med en robust avrundet fremre 

støtfanger.
• Leverer et jevnere, skarpere klipp med sterke kniver.
• Overlever sammenstøt med bransjens mest solide 

spindelenheter.
• Gjør det mulig for deg å tilpasse klippingen med den patenterte, 

justerbare utslippsskjermen (utvalgte modeller).

Modellene i Professional 6000-serien er 
forbedret med ytterligere funksjoner for  
jevn og kraftfull ytelse, inkludert et robust 
system for klippeenhetsoppheng for en ren 
klipp i skråninger.

Gressklippere i Professional 7000-serien 
leverer ekstra dreiemoment for ekstreme 
forhold. Dieselmotorer og en ultraslitesterk 
konstruksjon gjør dette til det beste valget 
for de tøffeste jobbene.

Gressklippere i Professional 
8000-serien sparer tid med et 
høykapasitetsoppsamlingssystem og 
bakkehastighet på opptil 8 km/t.  
Denne klippeenheten med bakutkast 
kan klippe på begge sider og samtidig 
holde blomsterbed og gangveier uberørt. 
(veltebeskyttelsesstandard*)

*VELTEBESKYTTELSESYSTEM er standard på 74311TE fra og med modellåret 2018. 
 Veltebeskyttelsessett (117-8459) tilgjengelig for tidligere års modeller.

Z Master® Professional 6000-serien G
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GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER

Groundsmaster 7200Groundsmaster® 3280-D

KOMPAKT YTELSE HELE ÅRET
Du får både manøvrering, effekt og ytelse med  
Groundsmaster 3280-D-gressklipperen med kompakt 
roterende klippeenhet. En toveis friløpskobling registrerer 
behovet for trekkraft, og valgfri firehjulsdrift etter behov gir deg 
ekstra kontroll. Velg fra en rekke tilbehørstyper som du kan 
bruke hele året.

GRESSKLIPPER MED 
ROTERENDE KNIVER

EN ARBEIDSHEST TIL VEDLIKEHOLD AV 
PARKANLEGG
Trimming rundt trær og andre hindringer 
er enkelt med den korte akselavstanden 
og nullsvingradiusen til Groundsmaster 
7200-/7210-gressklippere med roterende 
kniver. Kraftige dieselmotorer, kraftige 4,5 mm 
sveisede klippeenheter og bransjens mest solide 
spindelenheter leverer pålitelig ytelse og lang 
levetid. Bakutkast, sideutkast og Guardian® 
Recycler®-klippeenheter tilgjengelig.

GROUNDSMASTER® 7200/7210 MED POLAR TRAC™-SYSTEM 
• Forvandler gressklipperen raskt til en kraftig vintermaskin på mindre enn  

fire timer 
• Klar for vinterforhold med et oppvarmet førerhus, beltedrift og hurtigkoblende 

tilbehør
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Når klippesesongen er over, fortsetter 
arbeidet for Groundsmaster®-gressklipperne. 
Med en enkel endring av tilbehøret kan du 
gjøre at fra trimming til fjerning av snø og 
løvblåsing. De er bygd for tøff ytelse, så med 
disse arbeidshestene kan du gjøre mer med 
samme maskin for å få mest mulig ut av 
investeringen din.

ALLSIDIGHET 
HELE ÅRET
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Groundsmaster® 7200/7210 Groundsmaster 3280-D Groundsmaster 3400 Groundsmaster 360 ProLine H800

Modell 30495TC/30487TC 30344 / 30345 30651
2-hjulsdrift / 4-hjulsdrift / 4-hjulsdrift 

+ førerhus 31230 / 31223 / 31236
31050

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

(33 hk)
Kubota 18,5 kW (24,8 hk) Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk) Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk) Yanmar® 17,5 kW (23,8 hk)

Drivstoffkapasitet Diesel / 43,5 l Diesel / 51,1 l Diesel / 42,8 l Diesel / 51,1 l Diesel / 41 l

Klippebredde 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

Klippemengde 2,2 – 2,6 hektar/t** 2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t* 2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t* 2,2 – 2,6 – 3,6 hektar/t**  1,4 ha/t

Drivverk 2-hjulsdrift 2-hjulsdrift/4-hjulsdrift 4-hjulsdrift 2-hjulsdrift/4-hjulsdrift 4-hjulsdrift

Kjørehastighet 0–20 km/t 0–17,7 km/t 0–25 km/t 0–16,1 km/t 0–15 km/t

GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

Groundsmaster 3400Groundsmaster® 360

ENHETSALTERNATIVER
Groundsmaster 360 og 7200 er tilgjengelig med Guardian® 
Recycler®-klippeenhet med et patentert vertikalt 
utslippssystem som tvinger gresset til å klippes og klippes 
igjen, noe som fjerner behovet for innsamling og avhending.  
En klippeenhet med bakutslipp og en klippeenhet med 
sideutslipp er også tilgjengelig.

HIGH-LIFT-GRESSOPPSAMLINGSSYSTEM
Dette systemet er tilgjengelig for ProLine H800, og gjør 
gressoppsamling enkelt ved at førerne kan tømme fulle 
beholdere på opptil 810 l (ProLine H800) rett opp på lasteplanet 
til arbeidskjøretøy ved bare å trykke på en knapp.

*Ved en klippemengde på 8 km/t. Faktisk klippemengde kan variere avhengig av føreren og forholdene.
**Ved en klippemengde på 14 km/t. Faktisk klippemengde kan variere avhengig av føreren og forholdene.

EKTE FIREHJULSSTYRING
Ta produktiviteten din til et nytt 
nivå med Groundsmaster 360. 
Quad-Steer-styring for alle 
hjulene gjør det mulig å kjøre 
oppover bakker uten å gli, 
å gjøre 180°-svinger uten å 
ødelegge gresset og å kjøre 
i fullstendig komfort både i 
svinger og oppoverbakker.  
Et sikkerhetsførerhus for alle 
sesonger og mye tilbehør er 
også tilgjengelige for å tilpasse 
gressklipperen til bruk hele året.

OVERLEGEN TREKKRAFT  
OG KONTROLL
Groundsmaster 3400 har 
fullstendig hydrostatisk girsystem 
med firehjulsdrift etter behov 
som leverer overlegen trekkraft. 
Med dekk med stor diameter og 
høy bakkeklaring kan du enkelt 
kjøre over fortauskanter. I tillegg 
er et valgfritt førerhus med 
veltebeskyttelse tilgjengelig, med 
klimaanlegg og varmeapparat for all 
slags vær, støyreduksjonspakke og 
vippesystem for førerhuset.
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GRESSKLIPPER MED 
ROTERENDE KNIVER

GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER

FORDELER MED GROUNDSMASTER®-GRESSKLIPPER 
FOR BREDE OMRÅDER
• Klippebredder opptil 488 cm lar deg dekke større  

områder med lengre gress. Klipp opptil åtte hektar på 
under én time. 

• Gjør det mulig for deg å klippe plenen uten problemer i 
bakker og på vått gress med patentert parallelt hydraulisk 
trekksystem og kontinuerlig firehjulsdrift.

• Sparer tid og reduserer muligheten for overoppheting med 
Smart Cool® automatisk reverserende vifte, som blåser 
rent rusk fra radiatordekslene.

• Jobber seg gjennom tøffe forhold med en turboladet 
dieselmotor med høyt dreiemoment.
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Groundsmaster®-gressklippere for brede 
områder hjelper deg med å gjøre mer  
med mindre og dekker store områder  
med langt gress som klippes sjeldent.  
Men ikke la det røffe utseende narre deg. 
Disse gressklipperne er overraskende  
kvikke og gir muligheten til å klippe en 
0-tommers uklippet sirkel for maksimal 
produktivitet. Når du klipper bredder opptil 
488 cm, kan du klippe en hektar med gress  
på mindre enn 8 minutter.

STORSKALA
PRODUKTIVITET
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Groundsmaster® 4000-D/4010-D Groundsmaster 4100-D/4110-D Groundsmaster 5900-D/5910-D
Modell 30605/30609/30635/30636 30608 / 30644 31698 / 31699

Motor
30605 og 30635: Yanmar® 4TNV84T
30609 og 30636: Yanmar 4TNV86CT

Yanmar 4TNV86CT Yanmar 53,7 kW (72 hk)

Drivstoff
30605 og 30635: Diesel

30609 og 30636: Diesel med ultralavt svovelinnhold 
(< 15 ppm)

Diesel Diesel

Klippebredde 346 cm 323 cm 145 cm – 488 cm

Klippemengde 4,3 ha/t** 4,0 ha/t 8,4 ha/t**

Drivverk 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift

GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

Groundsmaster® 4100-D Groundsmaster 4000-D

PRODUKTIVITET FOR ALLE FERDIGHETSNIVÅER
Smart Power®-funksjonen justerer automatisk trekkenhetens 
bakkehastighet for å gi mer kraft til knivene ved behov for 
optimal klipping under alle forhold. Denne funksjonen forbedrer 
drivstoffeffektiviteten og forbedrer produktiviteten for både 
uerfarne brukere og erfarne fagfolk.

Groundsmaster 4100-D-/4110-D-
gressklipperne har en fullt synlig klippeenhet 
for overlegen sikt for føreren.

Groundsmaster 4000-D-/4010-D-
gressklipperne har uavhengige midtre og 
forskjøvne ytre klippeenheter som følger 
bakken for effektiv klipping i ujevnt terreng.

Groundsmaster 5900/5910 har tre 
uavhengige klippeenheter med bakutslipp 
som raskt kan heves og senkes i fart.  
Disse modellene har også integrert 
InfoCenter™ med varsler og diagnostikk for 
maksimal oppetid. 

Groundsmaster 5900-D

GROUNDSMASTER® 4010-D, 4110-D OG 
5910-FØRERHUS
Disse modellene sørger for at operatørene er komfortable 
og produktive med et sikkerhetsførerhuset som har tak med 
lav profil, veltebeskyttelse og full klimakontroll. Et trykksatt 
luftfiltersystem holder støv og rusk borte.
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GRESSKLIPPER MED 
ROTERENDE KNIVER

GRESSKLIPPER MED ROTERENDE KNIVER FUNKSJONER

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder® Groundsmaster 3505-D

PRESISJONSTRIMMING
Groundsmaster 3500-D tilbyr det innovative Sidewinder-
klippesystemet som skyver klippeenhetene opptil 30,5 cm til høyre 
eller venstre for midten for å klippe områder som er vanskelige å nå. 
Dekksporene kan også endres i klippebanen for å redusere slitasjen 
på gresset.

RASKT STRIPEMØNSTER AV HØY KVALITET
Groundsmaster 3505-D har tre uavhengige klippeenheter som 
klipper så lavt som 1,9 cm, og som tilbyr produktive 183 cm i total 
klippebredde. Komplette klippesylindere leverer et presist klipp og en 
høykvalitets stripeeffekt på idrettsbaner.
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Hold idrettsbaner og parkområder 
i god stand med Groundsmaster®-
konturklippere. De frittflytende 
Contour™ Plus-klippeenhetene gir 
en overlegen klipp i ujevnt terreng 
uten skalpering – alt med enkelt 
vedlikehold av en gressklipper med 
roterende kniver. 
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Groundsmaster® 3500-D Groundsmaster 3505-D Groundsmaster 4300-D Groundsmaster 4500-D Groundsmaster 4700-D
Modell 30839 30849 30853 30873/30881 30874/30882

Motor Kubota 26,1 kW (35 hk) Kubota 18,5 kW (24,8 hk)
Kubota V1505-T-E3B

32,8 kW (44 hk)
30881: Yanmar® 4TNV86CT

30873: Yanmar 4TNV84T
30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T

Drivstoff Diesel Diesel Diesel
30873: Diesel;

30881: Diesel med ultralavt 
svovelinnhold (< 15 ppm)

30874: Diesel;
30882: Diesel med ultralavt 

svovelinnhold (< 15 ppm)

Klippeenheter
Tre Contour Plus (69 cm) 

klippeenheter med sideklippeenheter
Tre Contour Plus (69 cm) 

klippeenheter
Fem Contour Plus (56 cm) 

klippeenheter
Fem Contour Plus (69 cm) 

klippeenheter
Syv Contour Plus (69 cm) 

klippeenheter

Klippebredde 173 cm/183 cm valgfri 173 cm/183 cm valgfri 229 cm 277 cm 381 cm

Klippemengde 1,7 ha/t 1,7 ha/t 2,2 ha/t 3,1 ha/t 4,3 ha/t

Drivverk 3-hjulsdrift 2-hjulsdrift 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift

GRESSKLIPPERE MED ROTERENDE KNIVER SPESIFIKASJONER

Groundsmaster® 4300-D Groundsmaster 4500-D/4700-D

45

BBC PRO

45

BBC PRO

OVERLEGEN BAKKEKLATRING
Groundsmaster 4300-D tilbyr CrossTrax®-systemet for trekkraft  
på alle hjulene, som automatisk overfører effekt fra fordekkene  
til de motsatte bakdekkene for å maksimere trekkraften i bakker  
og vått terreng. Fem klippeenheter følger nøye konturene for et  
jevnt klipperesultat.

MAKSIMAL PRODUKTIVITET
Groundsmaster 4500-D/4700-D. Gir deg både i pose og sekk: en stor 
gressklipper med roterende kniver som sluker hektar med gress og 
en supernøyaktig klippemaskin. Funksjoner inkluderer den ledende 
41,1 kW-motoren, kontinuerlig toveis firehjulsdrift og SmartPower. 
Groundsmaster 4500-D og 4700-D leverer overlegen håndtering og 
kontroll, så du kan holde det gående med topp ytelse.

REDUSER NEDETIDEN MED SMART COOL®
Smart Cool-systemet forhindrer overoppheting 
ved å reversere kjøleviften i en kort stund for 
å fjerne rusk fra luftinntaksskjermene. Det er ikke 
nødvendig for føreren å stoppe og gå ut av maskinen for 
å fjerne rusk. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

SENK KOSTNADENE 
OG ØK 
PRODUKTIVITETEN
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SPOLEKLIPPERE

SPOLEKLIPPERE FUNKSJONER

Reelmaster® 3550-D

TRIMMING PÅ STEDER SOM ER VANSKELIGE Å NÅ
Reelmaster 3100-D har Toros Sidewinder®-system som gjør 
det mulig for førerne å forskyve alle tre spolene til venstre eller 
høyre uten problemer, for å nå gress som andre gressklippere 
ikke når.

FLYTER OVER KUPERT TERRENG
Reelmaster 3550-D flyter uanstrengt over ujevnheter og er en av 
de letteste spoleklipperne av sitt slag på markedet. Den har også 
dekk som er snille mot gresset, og den overlegne trekkraften til 
et system med Serie/Parallel trehjulstrekk.

Reelmaster® 3100-D Sidewinder
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På de beste og mest prestisjefylte 
idrettsbanene er konsekvent 
klippekvalitet helt essensielt. Toro® 
Reelmaster®-gressklippere har 
Dual Precision Adjustment (DPA)-
klippeenheter som er utformet for 
å holde justeringer lenger, noe som 
gir en velstelt og fin gressmatte med 
mindre vedlikehold.

NØKKELEN TIL 
FINT GRESS
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ReelMaster® 3100 Reelmaster 3550-D Reelmaster 3555-D/3575-D Reelmaster 7000-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 hk) Yanmar 41 kW (55 hk)

Drivstoff Diesel Diesel Diesel Diesel

Klippebredde 183 cm / 216 cm 208 cm 254 cm 307 cm

Klippehøyde 6–63,5 mm 6,4–25,4 mm
13–25 mm (3555-D) / 

6–19 mm (3575-D)
 6,35–63,5 mm

Klippehastighet 0–10 km/t 0–11 km/t 0–10 km/t 0–11 km/t

Drivverk 3-hjulsdrift Series/Parallel 3-hjulstrekk Series/Parallel 3-hjulstrekk 4-hjulsdrift

SPOLEKLIPPERE SPESIFIKASJONER

EKSTREM PRODUKTIVITET
Reelmaster 7000-D er utformet for kraftfull produktivitet og 
ytelse under de mest ekstreme forholdene. Hovedfunksjonene 
inkluderer Smart Cool® automatisk reversering av viften og en 
produktiv klippebredde på 307 cm, samt en kraftfull dieselmotor og 
spolemotorer med høyt dreiemoment.

20 % LETTERE ENN EN TRADISJONELL SPOLEKLIPPER
Produktivitet, effektivitet, enkelhet og lavere vekt er pakket sammen i 
det kompakte chassiset til Reelmaster 3555-D og 3575-D. Resultatet 
er en gressklipper som gir deg den ytelsen du forventer fra Toro, med 
en størrelse som er mye enklere å manøvrere, og som er designet for 
å minke gresskomprimering på utsatte områder. 

VEDLIKEHOLD KNIVEGGEN
Spolene i Toro EdgeSeries™-serien har  
ny spolegeometri og knivmateriale for  
forbedret opprettholdelse av kniveggen og  
en mer nøyaktig klipp – med færre justeringer  
og mindre sliping påkrevd.

REDUSER VEDLIKEHOLDSTIDEN OG -KOSTNADENE
Toros EdgeMax™-motstål er utformet med et 
verktøystålsett for maksimal opprettholdelse av  
kniveggen og en levetid som er opptil tre ganger  
lenger enn standard motstål.

Reelmaster 7000-D

45

BBC PRO

Reelmaster® 3555-D og 3575-D
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SPOLE- OG 
TRESKERGRESSKLIPPERE 
FOR STORE OMRÅDER

CT2240 – kompakt trippel LT3340 – kraftfull trippel

KOMPAKT STØRRELSE
CT2240-spoleklipperen er ideell for områder med begrenset adgang 
og begrenset manøvrering.

HØY YTELSE
LT3340-spoleklipperen kan spesialtilpasses til alt fra lett trimming til 
klipping av tykt, overgrodd gress.

SPOLE- OG TRESKERGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER FUNKSJONER
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T4240 – kraftfull 5-enhets gressklipper

HØY EFFEKT
T4240 kan konkurrere med traktortrukne deleklippere på store åpne 
områder, men kan også brukes på trange steder som en tre- eller 
fem-enhetsmaskin. 

ALLSIDIG MASKIN SOM SETTER EN NY STANDARD

LT-F3000 trippeltreskemaskinen gjør det mulig for deg å klippe 
sjeldnere samtidig som du likevel har en førsteklasses utførelse.  
Det er velegnet for vedlikehold av både langt, tykt gress og kort,  
fint gress, så du kan håndtere en rekke bruksområder med én 
maskin. Tilgjengelig med spolekonverteringssett.

Disse gressklipperne leverer 
kvaliteten og ytelsen som du 
forventer, enten det dreier seg om 
klipping av offentlige områder eller 
fine gressmatter. Velg mellom en 
rekke modeller og et bredt utvalg 
av klippeenheter og tilbehør til å 
finjustere utstyret for dine  
individuelle behov.

KRAFTFULL 
ALLSIDIGHET
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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)

Drivstoff Diesel Diesel Diesel Diesel

Klippebredde 212 cm 212 cm 346 cm 212 cm

Klippehøyde 12–80 mm 12–80 mm 12–80 mm 20 mm – 75 mm

Klippehastighet
frem: 0–22 km/t;

omdreininger: 11 km/t
frem: 0–25 km/t;

omdreininger: 11 km/t
frem: 0–22,5 km/t;

omdreininger: 11 km/t
frem: 0–25 km/t;

omdreininger: 11 km/t

Klippemengde 2,0 ha/t 2,0 ha/t 3,2 ha/t 2,0 ha/t

Drivverk 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift 4-hjulsdrift

TUV Homologated Ja Ja Ja Ja

Klippeenhet
Spoler 200 mm diameter

4, 6, 8 eller 10 kniver
Spoler med 200 mm i diameter og 4, 6, 8 eller 10 kniver, eller med 250 mm i 

diameter med 4, 6, eller 8 kniver
16 treskerkniver for finklipping fra 

Tempest® per hode

SPOLE- OG TRESKERGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER SPESIFIKASJONER

LT-F3000 – kommersiell trippeltresker

MK.3-KLIPPEENHETEN LEVERER EN  
FØRSTEKLASSES UTFØRELSE.
• Velprøvd design for klipping av kommunale plenområder; økt antall 

kniv- og motstålspunkter gir økt styrke og holdbarhet. 
• Utformingen gjør at spolen slites jevnere og at motstandsdyktigheten 

blir helt uovertruffen.
• Tilgjengelig i 200 mm og 250 mm diameter med 4 til 9 kniver  

(10 kniver kun i 200 mm).
• Egnet for alle bruksområder fra fint gress til tettpakket, overgrodd 

gress på offentlige plasser.
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GRESSKLIPPERE FOR 
STORE OMRÅDER

HØY KAPASITET
TM5490-/TM7490-modellene er utformet for traktortrukken 
deleklipping med høy effekt. Et hydraulisk system med høy  
kapasitet gir optimal ytelse i tykt, vått gress i tillegg til på  
overflater av finere kvalitet.

TM5490/7490 – 5- og 7-enhets spolegressklipper
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Groundsmaster 1200

Modell

Krav til kjøretøy Traktorens kraftuttak: 32,6 kW (35 hk)

Klippebredde 3,7 meter

Klippehøyde 13 til 102 mm

Klippemengde* 4 ha/t

Transportbredde 218,4 cm

*Forutsatt at effektiviteten er på 85 % for maksimal klippemengde for hver gressklipper.
Se veiledningen for kommersielt utstyr for komplette spesifikasjoner.

GROUNDSMASTER® 1200 FUNKSJONER

Med Groundsmaster® 1200 får du en uovertruffen 
kombinasjon av produktivitet, holdbarhet og 
klippekvalitet. Den har en klippebredde på 
3,7 m og kan klippe opptil 4 hektar* i timen. 
1200-modellen er konstruert for årevis med 
pålitelig klipping, og lever opp til Groundsmasters 
uovertrufne omdømme for holdbarhet. Den 
har samme type spindler som Toros store 
gressklippere med roterende kniver, og den takler 
selv de tyngste forholdene. 1200-modellen leverer 
en jevn klipp og et profesjonelt, stripete utseende 
til store, åpne landskaper.

HOLDBARHET 
UTEN LIKE

GROUNDSMASTER 1200 SPESIFIKASJONER

GROUNDSMASTER 1200 
Denne slepegressklipperen med roterende kniver brettes 
sammen til en transportbredde på 218,4 cm
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PRODUKTIVITET 
Lar deg klippe opptil 4 hektar* i timen.

VARIGHET
Sparer tid og kommer seg gjennom de 
tøffeste forhold med de samme spindlene 
som Toros store gressklippere med 
roterende kniver.

OVERLEGEN KLIPPING
Leverer en jevn, profesjonell klipp med 
stripete utseende til store områder.

TM5490 TM7490
Modell 02700 02701

Krav til kjøretøy min. 33,6 kW (45 hk) ved 540 o/min PTO min. 52,2 kW (70 hk) ved 540 o/min PTO

Klippehøyde 12–80 mm 12–80 mm

Klippemengde 3,3 ha/t 3,3 ha/t

Klippeenhetsspoler
200 mm eller 250 mm diameter

4, 6, 8 eller 10 kniver

SPOLEGRESSKLIPPERE FOR STORE OMRÅDER SPESIFIKASJONER
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SPREDERE/
NYTTEKJØRETØY

SPREDERE OG NYTTEKJØRETØY FUNKSJONER

Workman® MDX/MDX-D-serien Workman GTX-serienWorkman HD-/HDX-/HDX-D-seriene

JEVN KJØRING
Workman MDX-/MDX-D nyttekjøretøyene 
forbedrer produktiviteten og førerkomforten 
med Superior Ride Quality (SRQ™) og den 
høyeste totale lastekapasitet i sin klasse.

EKSTRA KAPASITET
Workman HD-/HDX-/HDX-D-
nyttekjøretøyene kombinerer styrke  
og holdbarhet med enestående nyttelast  
og tauekapasitet for de mest krevende 
jobbene. Masse tilleggsutstyr tilgjengelig  
for ekstra allsidighet.

OVER 300 
KONFIGURASJONSALTERNATIVER
Workman GTX er et flerbrukskjøretøy for 
anlegg og gressmatter som gir økt effekt, 
forbedret styring og eksklusive opphengs- 
og bremsesystemer. Med flere alternativer 
for seter, lasteplan og tilbehør er det det 
mest allsidige, praktiske og komfortable 
nyttekjøretøyet i sin klasse. Tilgjengelig med 
bensinmotor eller elektrisk motor.

FrontbeskytterLasteplan med solid side

Bøtteseter
Sammenbrettbart, 
bakovervendt sete Bakre tilbehørBenkeseter Middels plan

ReolersystemFronttilbehør
Lasteplansskinne med ned-
fellbare sider

Besøk toro.com eller kontakt med din lokale distributør, for å se en full liste over tilgjengelig utstyr og tilbehør til Workman GTX-serien.
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Multi Pro® WM Multi Pro 5800-D

NYTTEKJØRETØYMONTERING
Multi Pro WM-sprederne har en 757 liter 
stor tank som kan monteres på Workman 
HD-nyttekjøretøyet. Konverter fra transport 
til nøyaktig, konsekvent sprøyting på så lite 
som 30 minutter.

KONSEKVENT BRUK
Multi Pro 1750-sprederne er utstyrt 
med en membranpumpe med positiv 
forskyvning knyttet direkte til hastigheten 
på kjøretøyet for å opprettholde en konstant 
sprøytemengde ved en rekke  
ulike hastigheter.

SPAR TID OG PENGER
Multi Pro 5800-D-sprederne er utformet 
for nøyaktighet, kraftig risting og raskere 
responstider. Tilleggsutstyr og tilbehør 
forenkler blandings- og sprøyteprosessene 
og sparer kostnadene for arbeidskraft  
og kjemikalier.

Multi Pro 1750

Arbeidsmannskapet er avhengig av 
utstyret for å kunne jobbe hele dagen, 
hver dag. Toro® har alle de pålitelige, 
effektive løsningene du trenger for et 
komplett utvalg av vedlikeholdsoppgaver 
for parkanlegg. Gjør flåten din komplett 
med Toro Multi Pro®-spredere og 
Workman®-nyttekjøretøyer – og 
maksimer avkastningen på investeringen.

VERKTØY FOR 
ALLE OPPGAVER
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WORKMAN MDX WORKMAN MDX-D WORKMAN HD-SERIEN WORKMAN GTX WORKMAN GTX EFI WORKMAN GTX-E

Modell 07235TC 07236TC
07384TC, 07385TC,

07386TC, 07387TC, 07390TC
07130TC 07059TC 07131TC

Motor
Briggs & Stratton® 480 cl 

10,4 kW (14 hk)
Kubota® 599 cl  
14,2 kW (19 hk)

Kubota® 972 EFI, 962 cl  
24,2 kW (32,5 hk)

Kubota 950 cl 17,4 kW (23,3 hk)
Kohler 674 cl 17,2 kW (23 hk) 

Kohler® 429 cl Kohler® EFI 429 cl
Børsteløs 

AC-induksjonsmotor  
på 48 V.

Drivstoff Bensin Diesel Diesel eller bensin Bensin Bensin Elektrisk

Total kapasitet 750 kg 750 kg 1252–1364 kg 397 kg 397 kg 633 kg

Tauekapasitet
545 kg med

kobling som tåler stor 
belastning

545 kg med
kobling som tåler stor 

belastning
1587 kg med tilhengerbrems

680 kg med kobling som 
tåler stor belastning

680 kg med kobling som 
tåler stor belastning

680 kg med kobling som 
tåler stor belastning

MULTI PRO® WM MULTI PRO® 1750 MULTI PRO® 5800-D
Modell 41240 41188 41393

Spredertank 757 l 662 l 1136 l

Bom 564 cm, 3 deler 564 cm, 3 deler 625 cm, 3 deler

SPREDERE OG NYTTEKJØRETØY SPESIFIKASJONER

ROBUST MULTI PRO®-BOMUTFØRELSE
En trekantet støtteramme beskytter sprøytedysene 
mot direkte støt, og separasjonsutformingen 
beskytter mot uventet kontakt med trær, benker og 
andre hindringer.
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PLEN-VENNLIGHET
Outcross 9060 har et unikt, elektronisk kontrollert firehjulsstyre 
og firehjulsdriftssystem som er både plenvennlig og har god 
manøvreringsevne. Hvert hjul svinger og ruller uavhengig, noe  
som gjør det enkelt å svinge forsiktig og få best mulig trekkraft. 
Outcross’ balanserte design fjerner behovet for fremre motvekter, 
noe som gjør at den behandler plenen mye mer forsiktig enn  
en landbrukstraktor.

KONSISTENS
Sett opp og lagre parametere for hvert tilbehør – én gang, 
på forhånd – for å sikre at maskinen går nøyaktig etter dine 
spesifikasjoner. Lagrer innstillinger for opptil seksten tilbehør, for 
økt brukervennlighet og konsekvent ytelse, uansett kunnskapsnivået 
til føreren som sitter i setet.

Førerhus for alle årstider 
med lastearmer og bøtte

Kalesje med lasteplanKalesje med standard lasteplan

OUTCROSS® 9060

OUTCROSS® 9060-FUNKSJONER
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Standard lasteplan med 
en kapasitet på 453,6 kg

Valgfritt lasteplan med 
en kapasitet på 2041 kg

Intuitive kontrollerer 
Bare velg fremover eller bakover, og kjør.

GJØR MER.

Besøk toro.com eller ta kontakt med din lokale distributør, for en full liste 
over tilgjengelig tilbehør og utstyr.

Outcross™ 9060 er et uvurderlig 
verktøy i den langvarige utfordringen 
plenansvarlige står overfor når det 
gjelder å «gjøre mer med mindre». 
Maskinen er en tidsbesparende, 
brukervennlig, gressvennlig arbeidshest 
for flere formål som bringer fleksibilitet, 
konsistens og produktivitet året rundt til 
gressvedlikeholdsarbeid. Gjør deg klar til å 
gjøre mer. 

 Lufting  Gjødsling

 Topersoners

 Overgjødsler  Lasting

 Tømming Fjerning av rusk

 Klipping

 Trekking  Pløying

ALLSIDIGHET
Outcross 9060 vil alltid være på flyttefot. Med 3-punkt, slepeutstyr, 
lasteplan og lastefunksjoner, er mulighetene til å få valuta for  
denne investeringen nesten uendelig. Outcross 9060 gjør jobben  
til flere maskiner i én kompakt pakke. Sett investeringen din i  
arbeid hver dag, og få konsekvente resultater, effektivitet og 
pålitelighet i gjengjeld.

KONTROLL
Drift er enkel og intuitiv. Outcross 9060 har et hydrostatisk 
drivverksystem som eliminerer behovet for en fører som kan 
håndtere avanserte kontroller og girskifter som ofte forbindes med 
landbrukstraktorer. Fartskontroll, skyttelskifte, et passasjersete og 
kontroller som kun krever én handling. Alt dette er med på å øke 
brukervennligheten og effektiviteten.

OUTCROSS 9060

Motor 59 hk (44 kW) turboladet, væskeavkjølt 

Drivstoff Diesel

Lastekapasitet  opptil 2041 kg*

Tauekapasitet  opptil 7257 kg (7257 kg)**

Løftekapasiteten til lasteren 998 kg Løftehøyde: 272 cm

Se veiledningen for kommersielt utstyr for komplette spesifikasjoner. 
*Med lasteplanet montert. **Tilhengervekt, når utstyrt med tilhengerbremser.

SPESIFIKASJONER FOR OUTCROSS 9060
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BRUK PÅ GRESSMATTER 
OG UTSTYR TIL RUSK

UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS FUNKSJONER

ALLSIDIGHET OG PRESISJON
ProPass 200-serien med overgjødslere i 
sprederstil gir allsidighet og presisjon i bruk, 
fra lett strøing til tung lufting av fyllmasse. 
Firehjuls armopphengsfjæring sikrer lett 
flatemål på ømfintlige gressmatter.  
Versjoner med tilhenger og 
nyttekjøretøysmontering er tilgjengelig.

MATERIALHÅNDTERING MED  
STOR KAPASITET
MH-400-materialhåndteringsenhet takler 
en lang rekke oppgaver, inkludert påføring 
av bark, fyllmateriale og mye mer. Monter 
dobbeltspinnertilbehøret for overgjødsling og 
spredning av alt fra smulegummi til gjødsel. 
En bakre trekkoblingsmottaker muliggjør også 
tauing av andre redskaper sammen.

KONSEKVENT YTELSE FOR  
TØFFE JOBBER
Topdresser 1800 og 2500 gir maksimal  
ytelse og kraft, med en kapasitet på 500 l 
(Topdresser 1800) eller 700 l (Topdresser 
2500) en overgjødslingshastighet på 13 km/t 
for de tøffeste overgjødslingsjobbene.  
Trekkraft på alle hjul sikrer konsekvent 
sprøytemengde på ujevnt terreng.

ProPass 200 MH-400 Topdresser 2500 / 1800
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Overgjødsling og materialbruk er en integrert 
del av ethvert vedlikeholdsprogram. Toro® har 
det kraftfulle utstyret du trenger for presis 
kontroll og nøyaktig bruk hver gang, fra lett 
overgjødsling til ultratung materialhåndtering. 
Og når du må fjerne løv, gressrester eller  
annet organisk rusk, har vi også løsninger  
som hjelper mannskapet med å rengjøre  
store områder raskere enn med tradisjonelle 
metoder – noe som sparer tid og kostnader  
for arbeidskraft.

KONSEKVENT 
PROFESJONELLE 
RESULTATER

BR
U

K
 P

Å
 G

R
ES

S 

PROPASS 200 MH-400
Modell 44701/44751 44931/44954

Beholderkapasitet
540 l (strøken),
710 l (toppet)

3060 l

Kontroller Standard eller elektronisk trådløs Standard eller elektronisk trådløs

Belastning 905 kg 5353 kg

TOPDRESSER 1800 TOPDRESSER 2500
Modell 44225 44507

Drivhjul
Hydraulisk aktiverings-/

frakoblingsspak fra 
operatørkonsoll.

Bakkedrevet, selvdrevet 
hydraulikk

Beholderkapasitet 502 l 698 l

Overgjødslingsbredde 150 cm 152 cm

Overgjødslingshastighet 13 km/t 13 km/t

STRØMASKINER SPESIFIKASJONER

DRIFT MED TRÅDLØS FJERNKONTROLL
Den trådløse fjernkontrollen (tilgjengelig for ProPass™ 
200 og MH400) muliggjør justeringer i sanntid.  
Du kan gjøre raske endringer i innstillingene og lagre 
innstillingene for fremtidig bruk. Grunnmodellene har  
en kablet kontroller.

KONTROLL FRA FØRERSETET
Pro Force®-ruskblåseren leveres med en trådløs 
fjernkontroll som gjør at du slipper å starte og stoppe 
motoren, du kan justere motorgassen opp og ned og rotere 
dysen 360 grader – alt fra setet i et nyttekjøretøy. 

UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS FUNKSJONER

Pro Sweep®

PRO SWEEP®
Modell 07068

Effektforsyning
18,6 kW (25 hk) traktor eller nyttekjøretøy,* 

tauing påkrevd

Feiebredde 132 cm

Beholderkapasitet 762 liter

PRO FORCE™
Modell 44552/44553/44554

Effektforsyning
18,3 kW (24,6 hk)-motor godkjent av det 

amerikanske transportdepartementet for å 
bli slept, tauet og fraktet med tilhenger

Luftstrøm —

Viftediameter 36 cm

UTSTYR TIL BRUK PÅ GRESS SPESIFIKASJONER

RASK RUSKOPPSAMLING
Med Pro Sweep®-ruskoppsamleren kan du justere 
valsehøyden etter gressforholdene. Det eksklusive flytende 
børstehuset roterer fra side til side og fra forsiden til 
baksiden for å samle opp gresstuster på ujevnt terreng.  
I tillegg kan du kontrollere feie- og dumpefunksjonene med 
den trådløse fjernkontrollen med hjelp av en knapp.

MAKSIMAL LUFTSTRØM
Pro Force-turbinruskblåseren gir mer luftvolumstrøm for å 
fjerne rusk lenger, så du kan avslutte raskere. Den er perfekt 
til å blåse løv, gress, tuster og annet organisk rusk fra både 
gressmatter og harde overflater. 

Pro Force®
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UTSTYR TIL BEARBEIDING 
AV GRESS

UTSTYR TIL BEARBEIDING AV GRESS FUNKSJONER

ProCore SR-serien, luftemaskiner med dyptgående tiner

LUFTEMASKINER MED DYPTGÅENDE TINDER
ProCore SR-serien med luftemaskiner med dyptgående tiner har 
en hydraulisk dybdejustering som lar føreren endre tinedybde fra 
setet på traktoren, noe som øker produktiviteten. Disse modellene er 
kraftige nok til å brukes på de fleste typer sammenpakket jord, men 
har likevel et lett flatemål på gressmatten.

EFFEKTIV GÅENDE LUFTEMASKIN
ProCore 648 gående luftemaskin er konstruert med hjulene foran 
luftehodet slik at du kan ta lengde etter lengde uten å kjøre over 
kjerner eller nylig luftet gress. Dette forhindrer skader på gresset 
og gjør oppryddingen enklere. Hurtige vendinger og en rask 
transporthastighet forbedrer også produktiviteten.

ProCore® 648-luftemaskin
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PC 648 PC 864 PC 1298
Modell 09200 09715 09716

Effektforsyning 17,2 kW (23 hk) motor 22,4 kW (30 hk) traktor 33,6 kW (45 hk) traktor

Arbeidshastighet 1,2–2,4 km/t 0–4,2 km/t 0–4,2 km/t

Luftebredde 122 cm 163 cm 249 cm

Luftedybde Opptil 102 mm Opptil 127 mm Opptil 127 mm

PC SR54/PC SR54-S PC SR70/ PC SR70-S PC SR72
Modell 09931/09932 09933/09934 09935

Effektforsyning 13,4 kW (18 hk) traktor 26,1 kW (35 hk) traktor 33,6 kW (45 hk) traktor

Arbeidshastighet 1,2–2,4 km/t 2,4–4,0 km/t 1,3–2,4 km/t

Luftebredde 122 cm 185 cm 183 cm

Luftedybde Opptil 254 mm Opptil 254 mm Opptil 406 mm

UTSTYR TIL BEARBEIDING AV GRESS SPESIFIKASJONER

ProCore 864-/1298-luftemaskiner
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PRODUKTIV LUFTEBREDDE
ProCore 864- og 1298-luftemaskinene for store områder 
maksimerer produktiviteten med jevn drift og store luftebredder. 
Uavhengige artikuleringsluftehoder på 1298 leverer overlegen 
bakkefølging og konsekvent hulldybde.

SUNT GRESS 
BEGYNNER HER

Sunt gress avhenger av administrasjon 
av tetthet og å sikre at riktig mengde 
luft, vann og næring kan nå røttene. 
Fra luftemaskiner til kjerneprosessorer 
til overgjødslingsutstyr har Toro® 
alt du trenger til et omfattende 
dyrkingsprogram for å sikre at 
gressmatten er sunn og frisk.

JEVN DRIFT
Det presisjonsbalanserte ProCore®-
luftehodet eliminerer hopping, 
gynging og unødvendig vibrasjon 
for noen av luftemaskinene med 
den jevneste driften på markedet. 
(ProCore 648, 864 og 1298)
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DELER OG 
SERVICELØSNINGER

UOVERTRUFFEN STØTTE OG TILGJENGELIGHET

1. UOVERTRUFFEN KUNDESERVICE OG STØTTE. Toro har et 
omfattende nettverk av fabrikkopplærte, profesjonelle partnere med 
ferdighetene og opplæringen som trengs for å holde utstyret ditt på 
sitt beste.

2. FREMRAGENDE TILGJENGELIGHET. Toros delenettverk 
tilbyr tilgang til en omfattende beholdning der delebeholdningen er 
industriledende 98 % full til enhver tid. 

3. RASK LEVERING. Våre lokale leverandører jobber for å 
behandle delebestillinger så du kan få utstyret tilbake i bruk så snart 
som mulig.

4. KONKURRANSEDYKTIGE PRISER. Toro-deler gir deg den 
overlegne kvaliteten og påliteligheten som merket er kjent for, til 
priser som kan sammenlignes med ikke-godkjente leverandører.

5. RO I SJELEN. Toro-reservedeler er designet for utstyrets 
nøyaktige tekniske spesifikasjoner for maksimal ytelse med  
mindre nedetid.

5 GRUNNER  
TIL Å INSISTERE PÅ EKTE TORO®-DELER OG -SERVICE
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UOVERTRUFFEN STØTTE OG TILGJENGELIGHET
FINN DISSE OG ANDRE RESSURSER  
PÅ TORO.COM:

• Svar på ofte stilte spørsmål

• Forhandlerlokasjoner

• Delesøk

• Produktregistrering

• Brukerhåndbøker som kan lastes ned

• Interaktive produkthåndbøker

• Sikkerhetsinformasjon

• Tilpassede finansieringstilbud
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toro.com
Globalt hovedkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA
Tlf.: (1) 952 888 8801
Faks: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Alle rettigheter forbeholdt.

19-207-NO

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

Produktene som er vist i denne brosjyren, er kun ment som demonstrasjon. Faktiske produkter som selges, kan 
variere i bruk, utforming, nødvendig tilbehør og sikkerhetsegenskaper. Vi forbeholder oss retten til å forbedre 
produktene våre og foreta endringer i spesifikasjoner, design og standardutstyr uten forvarsel og uten at det 
påløper forpliktelse i den forbindelse. Kontakt din forhandler for informasjon om alle garantiene våre.

NÅR VI SIER DU KAN STOLE PÅ DET, MENER VI DET
Alle produkter som bærer Toro®-merket, støttes av en over 100 år lang historie, innovasjon og 
tidløs pålitelighet. Vi slutter aldri å investere i forskning og utvikling for å gi kundene de nyeste 
funksjonene. Derfor er Toro er ett av de mest kjente, mest pålitelige merkene i bransjen. Vi står 

også bak produktene våre med et globalt nettverk av kunnskapsrike forhandlere for dele- og 
servicestøtte. Ekte mennesker. Ekte støtte.

Smarte funksjoner. Bevist pålitelighet.


