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REELMASTER® 3100-D

TORO.COM/RM3100

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels

ETT MÅSTE FÖR 
GOLFBANAN



SIDEWINDER®
Reelmaster 3100-D är utrustad med 
Sidewinder®-teknik. Sidewinder-klippenheterna 
glider från sida till sida, totalt 61 cm, för att 
nå de delar av banan som andra gräsklippare 
inte kommer åt. Perfekt för klippning runt 
greener och bunkrar där precision är ett måste. 
Lägg till Toros EdgeSeries™-klippenheter och 
triplex-konfiguration, så blir 3100-D den bästa 
cylindertrimklipparen på marknaden med en 
oslagbar klippkvalitet och mångsidighet.

PASSAR I ALLA LÄGEN
Reelmaster 3100-D har överlägsen hjuldrivning 
i kuperad terräng. Trehjuldriftsystemet Series/
Parallel™ gör att klipparen alltid drivs på minst 
två hjul för att förhindra att du slirar eller tappar 
fästet, oavsett var på golfbanan du befinner dig. 
Transporthastigheten 14 km/h hjälper dig att 
snabbt ta dig runt hela banan.

SKONSAM MOT GRÄSMATTAN
Reelmaster 3100-D är en triplex-trimklippare 
byggd för suverän klippning på utslagsplatser, 
runt greener och på bollplaner. En trecylindrig 
Kubota®-dieselmotor ger smidig acceleration, 
jämn hastighet och en bättre klippning.

• Kubota-dieselmotor på 16 kW (21,5 hk)

• Det exklusiva klippsystemet Sidewinder

• Klippbredd 183 cm eller 216 cm

• Series/Parallel-trehjulsdrift

EN ALDRIG SINANDE KVALITET
Reelmaster 3100-D är konstruerad för tufft arbete 
under lång tid. Ramen i format stål och stålrör, 
den svetsade stålkonstruktionen och stålknivarna 
med hög kolhalt kommer inte att göra dig besviken.

BEKYMMERSFRITT UNDERHÅLL
Reelmaster 3100-D är lika enkel att underhålla som den är att köra. 
Motorns placering gör att du lätt kommer åt oljefilter, luftfilter och andra 
komponenter som ska rutinunderhållas. Det är också enkelt att serva och  
underhålla klippenheterna, även mittenheten som kan flyttas till en lättåtkomlig 
position med spaken.
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TORO.COM/RM3550

REELMASTER® 3550-D

FAIRWAY- 
LÄTTVIKTSMÄSTAREN

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels
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*Jämförbar utrustning

BASKONFIGURATIONSVIKT

FÖRBÄTTRAD MARKFÖLJNING
Reelmaster 3550-D har EdgeSeries-klippenheter med dubbel precisionsinställning 
(Dual Precision Adjustment, DPA) på 46 cm som resulterar i den kvalitetsklippning 
som Toro är känt för, även på områden som är svåra att underhålla och på 
böljande fairways. Bakre klippenheter på 56 cm kan monteras som tillval för extra 
överlappning om så önskas.

ÖVERLÄGSEN DRIVNING
Trehjuldriftsystemet Series/Parallel driver ständigt minst två hjul. De släta däcken 
och trehjulsdriften ger ett konsekvent och tillförlitligt klippresultat.

PRODUKTIVITET
Med en klippbredd på 208 cm och en klipphastighet 
på 11,3 km/h är 3550-D både snabb och effektiv. 
Reelmaster 3550-D kan konfigureras så att 
den levererar den högkvalitativa finish  
som du är ute efter.

LÄTTVIKTARE
Reelmaster 3550-D svävar över konturer
 i fairwayen utan ansträngning, och väger  
i genomsnitt 15–20 procent mindre än  
jämförbara maskiner. Den lätta  
utformningen i kombination med  
däck som är skonsamma mot  
gräsmattan ger ett skonsamt  
avtryck på ömtåligt gräs.



6

TORO.COM/RM3555

REELMASTER® 3555-D/3575-D

PRESTANDAN DU FÖRVÄNTAR DIG, 
I EN OVÄNTAT LITEN STORLEK

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels



KRAFTEN DU BEHÖVER
Dessa Reelmaster-modeller drivs av en 
Kubota®-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk). 
Samtidigt som de enkelt och kraftfullt tar sig upp 
för backar, även med trimmare eller rullborstar 
baktill, förbrukar de mindre bränsle per hektar 
än andra standardfairwayklippare.

ALLHJULSDRIFT
Trehjuldriftsystemet Series/Parallel driver ständigt 
minst två hjul. Det för med sig att maskinen enkelt 
tar sig fram i kuperad terräng, att dragkraften 
förbättras och att hjulen slirar minimalt,  
vilket innebär maximal skonsamhet.

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

LÄTTVIKTARE
Reelmaster 3555-D och 3575-D är 20 procent 
lättare än en fyrhjulsdriven Toro-fairwayklippare 
med liknande utrustning och utgör en perfekt 
kombination av produktiv prestanda och 
skonsamhet för gräsmattan.

GEMENSAM FÖRARPLATTFORM
Reelmaster 3555-D och 3575-D använder samma plattform som andra 
Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas och teknikernas effektivitet.
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REELMASTER® 5010-H

TORO.COM/RM5010H

EN SANN 
REVOLUTIONÄR.

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels



EXKLUSIVT HYBRIDDRIVSYSTEM
Tack vare Toros patenterade PowerMatch™-
teknik kan Reelmaster 5010-H hela tiden anpassa 
den kraft som genereras efter den kraft som 
krävs för drivning och klippning beroende på 
klippförhållandena. 5010-H använder kraften hos 
en dieselmotor i kombination med ett batteripaket 
för att generera över 29,8 kW, vilket minskar 
bränsleförbrukningen, driftskostnaderna och 
fordonets koldioxidavtryck.

BRÄNSLEBESPARING
5010-H är skonsam mot din budget med en 
genomsnittlig bränslebesparing på 20 procent 
jämfört med jämförbara konventionella 
gräsklippare, och ekonomiläget kan minska 
driftskostnaden ännu mer.

EXAKT KONTROLL OCH STYRNING
Den inbyggda LCD-displayen för InfoCenter™ ger 
dig åtkomst till systeminformation, varningar, 
påminnelser om service, funktionsinformation m.m. 
Den gör att du exakt kan kontrollera cylinder- och 
klipphastigheten samt övervaka cylinderprestandan 
för att säkerställa ett överlägset klippresultat. 

AVSEVÄRD MINSKNING  
AV UNDERHÅLL
Att gå över från hydraulmotorer till elmotorer på 
klippenheterna, med lågfriktionstätningar och 
-lager på cylindrarna, ger bättre resultat och kräver 
mindre energi och underhåll samtidigt som slangar, 
kopplingar och vätskor elimineras. De elektriska 
klippenheterna ger ökad bränsleeffektivitet, tystare 
drift, betydligt färre potentiella läckagepunkter och 
oöverträffad klippkvalitet.

BEPRÖVAD TILLFÖRLITLIGHET OCH PRESTANDA
5010-H är en förlängning av den populära och beprövade 
Reelmaster 5010-serieplattformen och garanterar enastående hållbarhet,  
hög prestanda, mångsidighet, komfort och servicemöjligheter. 
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REELMASTER® 5410/5510/5610

TORO.COM/RM5510

ETT VINNANDE 
KONCEPT.

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels



EXAKT KONTROLL OCH STYRNING
Med det inbyggda InfoCenter™ kan du visa och 
ändra inställningar. Den ger också mycket viktig 
information om serviceintervall, diagnostik och 
fel. Toros klipphastighetsbegränsare är en enkel 
mekanisk konstruktion som ger konsekventa 
resultat oavsett förare.

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

FÖRBÄTTRAD DRAGKRAFT 
I KUPERAD TERRÄNG
CrossTrax®-allhjulsdriften är baserad på Toros 
patenterade Series/Parallel-konstruktion. Om ett av 
framdäcken börjar slira överförs kraften till motsatt 
bakdäck för optimal drivning.

KRAFTFULL MOTOR 
Reelmastern drivs av en trecylindrig, 
vätskekyld Yanmar®-dieselmotor och har 
ett efterbehandlingssystem för avgaser 
som garanterar att utsläppskraven från den 
amerikanska miljömyndigheten (EPA) efterlevs.

MAKALÖS FÖRARKOMFORT
Med en ratt med justerbar lutning och steg som förenklar för förare i alla storlekar, 
ett lyxigt säte med fjädring och en välgenomtänkt utformning där kylaren har 
flyttats till den bakre delen av motorrummet så att värmeutsläpp och buller hålls på 
avstånd från föraren, bjuder dessa fairwayklippare in till bekväm körning hela dagen.
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REELMASTER® 7000-D

TORO.COM/RM7000

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels

PRESTANDA UTAN DESS LIKE.



EFFEKT
En fyrcylindrig, vätskekyld Yanmar®-dieselmotor 
ger den kraft som krävs för att hålla de tuffaste 
gräsytorna i schack.

• Yanmar-dieselmotor (41 kW / 55 hk), 
cylindermotorer med högt vridmoment.

• Klippbredd på 307 eller 320 cm med 
klippenheter på 81,3 cm som tillval.

KYLSYSTEM
Smart Cool™-systemet med en kylfläkt som 
automatiskt ändrar fläktriktning håller nere 
motorvärmen vid hög arbetsbelastning och 
utomhustemperatur. Torrt gräs och hög värme 
har inte en chans mot Smart Cool-systemet.

FÖRARKOMFORT
Från förarpositionen i sätet med luftfjädring flyger 
timmarna förbi bakom manöverpanelssystemet. 
Den här gräsklipparen har allt – prestanda, 
produktivitet och överlägset slutresultat. 

MÅNGSIDIGHET
Du får ett överlägset klippresultat på fairways och 
ruffar. Reducerar kraftigt den tid som krävs för 
skalning inför översådd. Reelmaster 7000-D är en 
flerfunktionell och slitstark cylindergräsklippare 
med hög produktivitet och prestanda under de 
tuffaste av förhållanden.

ENKLARE UNDERHÅLL
Förbättrad åtkomst till rutinunderhållspunkter 
och underhållskomponenter samt en robust 
maskinkonstruktion gör att maskinen inte behöver 
underhållas lika ofta och att det går snabbare 
att utföra underhåll.

PRODUKTIVITET
Klipper snabbare tack vare klippbredden på 320 cm och 
transporthastigheten på 22,5 km/h. Spendera ännu mindre tid 
i verkstaden med patenterade EdgeSeries™-klippenheter med dubbel 
precisionsinställning (DPA) som ger gräsmattan en snygg finish och 
sparar tid genom att konfigurationen är enkel att göra och varar länge.
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NYTT 
CYLINDERKNIVMATERIAL
Användningen av avancerat material 
minskar nötning, vilket innebär att 
eggens skärpa bibehålls längre 
och resulterar i färre justeringar av 
cylinder mot underkniv och mindre 
slipning.

MODIFIERAD GEOMETRI
Tack vare förbättringar av 
cylinderhelixen uppnås ett 
skarpare och renare snitt samt 
bättre gräsuppsamling. Ändringar 
av underknivens övre slipvinkel 
resulterar i en mindre anliggningsyta 
mellan cylindern och underkniven, 
vilket bidrar till att skäreggen håller 
längre och att klippenheten inte 
drar lika mycket energi. Ändringar 
av cylinderknivens skärvinkel 
åstadkommer även ett renare snitt 
och skäreggen håller längre.

FÖRBÄTTRADE 
TILLVERKNINGSPROCESSER
Våra processförbättringar ger mer 
konsekventa cylinderdimensioner, 
vilket resulterar i en förbättrad 
kontakt mellan cylinder och 
underkniv över hela cylinderns bredd. 
Konfigurationen blir enklare och 
klippningen blir mer konsekvent.

EFFEKTIVA TÄTNINGAR  
OCH LAGER
Alla klippenheter med dubbel 
precisionsinställning (DPA) 
har lågfriktionstätningar och 
lågfriktionslager, vilket minskar 
effektbehovet och leder till lägre 
bränsleförbrukning.

EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels

TORO.COM/EDGESERIES



REELMASTER-SERIEN

MODELL 3100-D/3100SW-D 3550-D 3555/3575-D 5010-H 5410/5510-D 5610-D 7000-D

DRIVSYSTEM

Trecylindrig,  
16 kW (21,5 hk) 
 vid 2 500 varv/min, 
diesel

Trecylindrig, 
18,5 kW (24,8 hk) 
vid 3 000 varv/min, 
diesel

Trecylindrig, 
18,5 kW (24,8 hk) 
vid 3 000 varv/min, 
diesel

Trecylindrig hybrid, 
18,5 kW (24,8 hk) 
vid 3 000 varv/
min, diesel, fyra 
AGM-batterier

Trecylindrig, 
27,5 kW (36,8 hk) vid 
3 000 varv/min, T4F, 
diesel

* Fyrcylindrig 
26,5 kW (35,4 hk) vid 
3 000 varv/min, diesel

Trecylindrig, 
32,4 kW (43,5 hk) 
vid 3 000 varv/min, 
T4F, turbodiesel

* Fyrcylindrig  
33 kW (44,2 hk)  
vid 3 000 varv/min, 
diesel

Fyrcylindrig,  
41 kW (55 hk)  
vid 3 000 varv/min, 
T4F, diesel

HJULDRIVNING
Trehjulsdrift (Series/
Parallel)

Trehjulsdrift (Series/
Parallel)  

Trehjulsdrift (Series/
Parallel)

Tvåhjulsdrift 
(CrossTrax-tillval)

Tvåhjulsdrift 
(CrossTrax-tillval)

Fyrhjulsdrift 
CrossTrax

Fyrhjulsdrift 
(flödesdelarsats, 
tillval)

TRANSPORTHASTIGHET 0–14 km/h 0–16,1 km/h 0–16,1 km/h 0–16,1 km/h 0–16,1 km/h 0–16,1 km/h 0–22,5 km/h

KLIPPHASTIGHET 0–10 km/h 0–11,3 km/h 0–11,3 km/h 0–12,8 km/h 0–12,8 km/h 0–12,8 km/h 0–11 km/h

KYLFLÄKT MED AUTOM. 
RIKTNINGSÄNDRING

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Standard

BRÄNSLEKAPACITET 28,3 liter 28,3 liter 28,3 liter 53 liter 53 liter 53 liter 83 liter

KLIPPBREDD 183 cm eller 216 cm 208 cm 254 cm 254 cm 254 cm 254 cm 
307 cm eller 
320 cm

CYLINDERBREDD OCH 
ALTERNATIV MED  
5, 8 ELLER 11 KNIVAR

68,6 cm, cylindrar 
med 5, 8 eller 11 
knivar, 81,3 cm, 
cylindrar med 8 
knivar

46 cm, cylindrar med 
8 eller 11 knivar, 
bakre cylindrar på 
56 cm som tillval

56 cm, 8 eller 11 
knivar

56 cm, 8 eller 11 
knivar

56 cm, 8 eller 11 
knivar

56 cm, 8 eller 11 
knivar

68,6 cm, cylindrar 
med 5, 8 eller 11 
knivar, 81,3 cm, 
cylindrar med 8 
knivar

CYLINDERDRIVNING Hydraulik Hydraulik Hydraulik Elektrisk Hydraulik Hydraulik Hydraulik

TILLBEHÖR
Bakre rullborstar, 
gräskorgar, 
vertikalklippare

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar, 
vertikalklippare

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar, 
vertikalklippare

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar, 
vertikalklippare

Bakre rullborstar, 
universaltrimmare, 
gräskorgar, 
vertikalklippare

Fullständiga specifikationer finns på toro.com/reelmaster. Specifikationerna kan komma att ändras.
* Endast tillgängligt om Tier 4 eller steg V inte krävs.

SPECIFIKATIONER

VIKTIGA TILLBEHÖR

  MOTORDRIVNA BORSTAR 
TILL BAKRE RULLAR 

Motordrivna bakre rullborstar som 
tillval använder flera kontaktpunkter och 
snabb rotation för att ge bättre spridning 
av gräsklippet vid våta och klibbiga 
förhållanden.

TORO.COM/RM3550

  UNIVERSALTRIMMARE 
MED TRIMBORSTE SOM 
TILLVAL

Beroende på gräsförhållandena möjliggör 
universaltrimmaren som tillval fram- och 
backtrimning, vilket förbättrar spelbarheten. 
En tillgänglig trimningsborste stöter bort 
daggen innan du klipper, vilket förbättrar 
klippkvaliteten. När trimning inte är 
nödvändigt gör neutral inställning och 
Quick Up-funktioner det enkelt att stänga av 
trimmaren och lyfta bort den från gräset.

TORO.COM/RM3555

 GRÄSKORGAR
Flex-Bottom-gräskorgar som tillval 
förbättrar gräsuppsamlingskapaciteten och 
ökar produktiviteten genom att möjliggöra 
längre klippningspass.

TORO.COM/RM5010H

  EDGEMAX-
UNDERKNIVAR, 
KAMSATS, SKRAPOR

Kammen bidrar till att ställa gräset upp så 
att klippningen blir mer exakt. Skraporna 
bidrar till att hålla rullarna rena för att 
minimera klumpar. EdgeMax-underknivar 
i hårdare material ger längre livslängd.

TORO.COM/RM5510



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

©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.

19-214-SV

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

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 bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säker-
hetsfunktioner. 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.

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.


