
LÅG VIKT,  
HÖG PRODUKTIVITET.

REELMASTER® 3550-D



REELMASTER® 3550-D

GE ETT GOTT INTRYCK ...  
MEN INGA AVTRYCK.

Toro Reelmaster 3550-D   
följer lätt konturerna på fairway och greenens 
omgivningar. Med en produktiv klippbredd på 
208,3 cm, skonsamma däck, överlägsen drivning  
via serie- eller parallellkopplad trehjulsdrift och  
en vikt under 907,2 kg är Reelmaster 3550-D  
konstruerad för att ge ett gott intryck på  
din bana, utan att lämna några avtryck  
på gräsmattan.
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Läs mer om  
REELMASTER® 3550-D

Vikt baskonfiguration

0

226,8

453,6

680,4

907,2

1134

1360,8

Reelmaster 3550-D Konkurrenter*

K
ilo

gr
am

Upp till 
1179,3 kg 900,4 kg

* Liknande utrustning

Reelmaster 3550-D är marknadens lättaste fairwayklippare. Med en matchvikt på under 907,2 kg är den i genomsnitt 
15–20 % lättare än konkurrenterna. Den lätta konstruktionen tillsammans med de smidiga skonsamma däcken ger 
liten inverkan på känsligt gräs.

DEN NYA LÄTTVIKTSMÄSTAREN

Lägre vikt för minskad sammanpressning av jorden
Vid sammanpressning minskar jordporernas storlek, vilket leder till mindre luft 
och vatten, gasutväxling, dränering och rotslagning. Mindre sammanpressning 
ger en friskare gräsmatta.



Hektar per liter
Reelmaster 3550-D

0,37

Konkurrent A

0,33

Konkurrent B

0,31

BRÄNSLEEFFEKTIVITET
Toro Reelmaster 3550-D är 10–20 % bränsleeffektivare än konkurrerande “lätta” fairwayklippare. Tack vare bränsleeffektiviteten 
kan Reelmaster 3550-D ha mindre bränsle än konkurrerande modeller. Mindre bränsle innebär lägre vikt, och lägre vikt innebär 
mindre belastning på gräsmattorna.

REELMASTER® 3550-D

ÖVERRASKANDE KRAFTFULL

Med en bränsleförbrukning på mindre än fyra liter 
per timme under klippning är Reelmaster 3550-D den 
bränsleeffektivaste lätta fairwayklipparen på marknaden. 
Detta är bara en i raden av de funktioner som bidrar till 
lägre kostnader. 

Den faktiska förbrukningen kan variera. Resultatet är baserat på 80 procent 
klippning och 20 procent transport, 80 procents effektivitet under klippning 
för att ta hänsyn till överlappning och svängar, 6 hektar klippyta per maskin, 
varje maskins uppgifter om högsta klipp- och transporthastighet, identiska 
arbetstider, full vätskenivå och en förare som väger 90,7 kg. Testet utfördes 
på Toros testanläggning i februari 2013.
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Med Kubota®-dieselmotorn på 18,5 kW (24,8 hk) ger Reelmaster 3550-D mycket kraft för körning uppför, även vid användning av 
trimmer eller bakre rullborstar. Tack vare den serie- eller parallellkopplade trehjulsdriften kan Reelmaster 3550-D klippa vid 
backar åt sidorna eller greensluttningar utan att skada gräsmattan.



FUNKTIONER REELMASTER® 3550-D

“De nya fairwayklipparna Reelmaster 3550-D är helt enkelt fantastiska. 

Klippresultaten, trimningsmöjligheterna, hastigheten och de oerhört 

lättanvända reglagen är bara några av de funktioner som får denna 

maskin att sticka ut.Det är sannerligen ingen lätt uppgift att odla vengräs 

på fairways i sydöstra Virginia. Men med hjälp av Reelmaster 3550-D kan 

bancheferna försöka sig på det omöjliga: fairways på tournivå till en låg 

kostnad. Den här produkten är en riktig fullträff!”

-Steven P. Geller, banchef, Cahoon Plantation, Chesapeake, Virginia, USA

FUNKTIONER SOM GÖR REELMASTER 3550-D  
ÄNNU MER PRODUKTIV

Öka produktiviteten.

Klipp nästan 40 % mer yta än med en normal 
triplexgreenklippare utan att ge avkall på det klippresultat du 
har vant dig vid. Reelmaster 3550-D ger en större klippbredd 
tack vare fem 46 cm klippenheter som följer marken bättre än 
en mindre klippare med lägre produktivitet.

Klipp snabbare.

3,2 km/h högre klipphastighet jämfört med vanliga 
triplexklippare kan spara pengar och öka produktiviteten. 
På så sätt kan du få mer gjort utan att kompromissa med 
klippresultatet.

Läs mer på
TORO.COM

Skonsam för gräsmattan      
Däcken på jämförbara maskiner lider av hög kantlast, vilket kan 
påverka klippresultatet negativt. Reelmaster® 3550-D har ett mindre 
genomsnittligt däckkontaktstryck och minimal kantlast, vilket ger 
mindre avtryck på gräsmattan i de flesta situationer.

Skonsam för öronen       
Med endast 85 dB(A) (uppmätt vid förarens öra) vid full gas är 
Reelmaster 3550-D inte bara marknadens lättaste fairwayklippare, 
utan också den tystaste.



REELMASTER® 3550-D

DEN BÄSTA KLIPPNINGEN BLIR ÄNNU BÄTTRE

   Trimmers    Gräskorgar

   Underknivar    Soltak

   Rullar

   Bakre rullborstar

TILLBEHÖR
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Det finns en rad tillbehör för att få ut ännu mer av din Reelmaster 3550-D. Använd fairwaytrimmern med det exklusiva 
Quick-Set™ handtaget för ännu högre klippkvalitet. De roterande knivarna hjälper till att reducera partiklar, motverkar 
thatchbildning och avlägsnar dagg för att minimera klumpbildning. Trimmern borstar upp gräset för ren och skarp klippning 
och bidrar till att sprida och integrera gräsklippet bättre. Ett motordrivet borstsystem till de bakre rullarna håller rullarna 
rena i syfte att sprida gräsklippet, minimera klumpbildning och bibehålla en jämn klipphöjd.



REELMASTER® 3550-D

DEN BÄSTA KLIPPNINGEN BLIR ÄNNU BÄTTRE

Konstruerad för dina behov
Med mindre 46 cm versioner av Toros beprövade 
klippenheter med dubbel precisionsinställning kan 
Reelmaster® 3550-D leverera den klippkvalitet som 
Toro är känt för, till och med på de delar av banan 
som är svårskötta. Bakre klippenheter på 55,9 cm kan 
installeras som tillval för att ge extra överlappning för 
användningsområden där konkurrenterna ofta misslyckas.

Konfiguration A 
• Fem klippenheter på 46 cm med 

8 knivar

• 46 cm klippenheter med åtta knivar 
rekommenderas för klipphöjder mellan 
1,27 cm och 3,81 cm.

• Fem klippenheter på 46 cm passar 
perfekt för i första hand rak klippning på 
fairway och transportsträckor.

Konfiguration B
• Fem klippenheter på 46 cm med 

11 knivar

• 46 cm klippenheter med elva knivar 
rekommenderas för klipphöjder mellan 
6,35 mm och 1,9 cm.

• Fem klippenheter på 46 cm passar 
perfekt för i första hand rak klippning på 
fairway och transportsträckor.

Konfiguration C
• Tre klippenheter på 46 cm med 8 knivar 

(fram) 

• Två klippenheter på 55,9 cm med 
8 knivar (bak)

• Klippenheter med åtta knivar 
rekommenderas för klipphöjder mellan 
1,27 cm och 3,81 cm.

• Klippenheter på 55,9 cm i de två bakre 
positionerna ger extra överlappning 
och minimerar riskerna för oklippta 
grässträngar vid högre klipphöjder, i 
sluttningar och i snäva kurvor.

Även om det är ovanligt kan konfiguration C 
ändras till klippenheter med elva knivar på 
förfrågan.

MÅNGSIDIGHET
Oavsett om du klipper stora ytor på 
fairwayen, små omgivningar vid greenen 
eller besvärliga bunkersluttningar så kan 
du ställa in Reelmaster® 3550-D så att den 
ger det fina resultat som du vill ha.

BÄTTRE MARKFÖLJSAMHET



Motor 3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min. Motorn reglerad till 3 220 varv/min. vid hög tomgång  
(± 50 varv/min.), 1 400 varv/min. vid låg tomgång (± 50 varv/min.). Cylindervolym: 1 123 cm3. Maxmoment: 77,5 N·m vid 2 200 varv/min.

Smörjning Tryckluftssmörjningssystem med 3,3 liters kapacitet.

Bränslefilter 10 mikron-filter av påskruvningstyp med inbyggd vattenseparator.

Kylning Oljekylare och kylare i aluminium bredvid varandra. 8,5 flänsar per 2,5 cm, vågiga flänsar, inget ventilationsgaller. 4,9 liters kapacitet.

Bränsletankens 
kapacitet

28,3 liter, diesel.

Drivning Hydraulisk serie-/parallelldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst 
reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystem med 23 liters kapacitet.

Hastighet 0–16,1 km/h vid transport framåt, 0–11,3 km/h vid klippning, 0–5,6 km/h vid transport bakåt.

Däck Tre stycken 22x12-12-däck, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,82 bar. (Däck med slitbana finns som tillval.)

Huvudram Format stål, svetsat stål och stålrör.

Bromsar Hydrostatisk fotbroms. Handmanövrerad parkeringsbroms

Styrning Servostyrning med ställbar ratt.

Mätare Timmätare, bränslemätare, diagnoslampa, mätarsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt 
motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).

Reglage Fotmanövrerade reglage: körpedal för framåt- och bakåtkörning, hastighetsbegränsning för klippning/transport. Handmanövrerade reglage 
på kontrollpanelen: parkeringsbromsspak, tändningslås, motorns gasreglagespak, omkopplare för arbetsbelysning, strömbrytare för 
klippenheterna, styrspak för höjning och sänkning av klippenheterna. Övriga reglage: reglage för rattlutning, cylinderhastighetsreglage,  
spak för aktivering av slipning.

Elsystem och 
spärrar

Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, generator/regulator på 40 A. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet 
med diagnoskapacitet. Säkerhetsbrytare för körpedal i neutralläget, parkeringsbroms, förarnärvaro i sätet samt in- och urkoppling av 
klippenheterna.

Cylinderdrivning Hydraulisk, öppen slinga genom oljekylare och filter. Högeffektiva tryckbalanserade växelmotorer och -pumpar.

Säte Standardsäte med mekanisk fjädring.

Mått Höjd: 188 cm. Längd: 279,4 cm. Hjulbas: 151,1 cm. Driftbredd: 238,8 cm. Transportbredd: 213,1 cm.

Vikt 900,38 kg med (5) klippenheter 46 cm med 8 knivar.

Säkerhet Störtbåge är standard. Kan köras över en 25-gradig sluttning i valfri riktning på torrt gräs under klippning.

Certifiering Uppfyller ANSI B24.9-2012- och CE-krav.

Garanti Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

46 cm klippenheter: 03911 (8 knivar) & 03912 (11 knivar). 56 cm klippenhet: 03913 (8 knivar).

Typ Fem hydrauldrivna balanserade klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA). Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för 
ökad styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.

Storlek Bredd: 46 cm. Diameter: 12,7 cm. Tillval, bredd: 56 cm. Diameter: 12,7 cm på de bakre positionerna för att öka överlappningen.

Klippbredd 2,1 m

Klipphöjdsintervall 46 cm, 8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm.  
46 cm, 11 knivar: rekommenderat intervall 6–19 mm. 56 cm, 8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm.  
En sats för hög klipphöjd finns tillgänglig för att öka klipphöjdsintervallet från 25 mm till 38 mm.

Cylinderhastighet Max. cylinderhastighet 2 350 (+/- 150) varv/min. vid den högsta inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och den lägsta 
inställningen för slipning.

Justering av 
underkniv

De precisionstillverkade klippenheterna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. Snabb justering av underkniven mot cylindern 
genom dubbel precisionsinställning (DPA).

Rullar Främre Wiehle-rulle och bakre rulle av standardtyp medföljer. Hel främre rulle, avsmalnande rullar och längre bakre rullar finns tillgängliga 
som tillval.

Gräskorgar Korgar på 46 cm eller 56 cm finns som tillval.

PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De verkliga produkterna som erbjuds till försäljning kan vara annorlunda. 
©2015 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, USA Artikelnr200-6167 SV
Printed in the USA
toro.com

REELMASTER® 3550-D

SPECIFIKATIONERRM

Toro Protection Plus utökat skydd Skydda din 
ekonomi och din investering i utrustning. Det finns 
skydd både för ny och begagnad utrustning, och du 
kan välja mellan olika perioder för att passa just din 
ekonomi.

Toro originaldelar Bibehåll din utrustnings 
produktivitet och prestanda i toppklass. Läs mer  
om priserna för originaldelar. Du hittar reservdelar 
online på Toro.com/partsviewer.

Toro-utbildning Du kan genomgå Toros 
fabriksserviceutbildning. Titta närmare på utbildnings- 
och kundcaseområdena på Toro.com och ToroNSN.com 
för att hitta färdigt utbildningsmaterial.

Reparationsservice från Toro Vi erbjuder styrenheter 
(kort) för bevattningsreglering som kan bytas 
omedelbart och därmed hålla driftstopptiderna så 
korta som möjligt och skydda dina gräsytor. Toro är  
ett pålitligt val.

Toro NSN® Branschens första supportnätverk ger 
pålitlig felsökning för bevattningsstyrsystem och 
användningssupport, dygnet runt.

myTurf™ maskinhantering Med detta onlineverktyg 
från Toro kan du hålla koll på underhållet för all 
din gräsutrustning. Komplett produktinformation 
och beställning av reservdelar ingår. Kontakta din 
återförsäljare för mer information.


