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REELMASTER® 5010-SERIEN

EGENSKAPER FÖR REELMASTER 5010-HRM

Den nya fairwayklipparen Reelmaster 5010-H har den exklusiva PowerMatch™-teknologin som ger dig just 
den kraft du behöver, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, så att du kan skapa perfekta banor. Reelmaster 5010-H 
kan faktiskt ge över 30 kW (40 hk) när det behövs för att köra uppför branta backar, klippa vertikalt eller klippa 
extremt kort.

EN REVOLUTIONERANDE HYBRIDFAIRWAYKLIPPARE

Betydligt förenklat underhåll
Tack vare elektriska istället för hydrauliska 
klippenheter slipper du slangar, fästpunkter och 
vätska och därmed mer än 100 möjliga ställen 
för läckage.

Dokumenterad pålitlighet och 
prestanda
Reelmaster 5010-H är byggd på den 
beprövade serieplattformen Reelmaster 5010 
och är oerhört slitstark, mångsidig och 
bekväm samtidigt som den ger utmärkta 
resultat.

Unikt hybriddrivsystem
Tack vare PowerMatch-teknologin kan 
Reelmaster 5010-H hela tiden anpassa 
den kraft som genereras till den kraft 
som krävs för drivning och klippning, allt 
beroende på klippförhållandena.
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VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS HYBRIDKLIPPNING

Överlägset klippresultat
Elektriska klippenhetsmotorer 
för exakt och jämn kontroll över 
cylinderhastighet och klippgrad.

Exakt övervakning och kontroll
InfoCenter™ ger föraren full kontroll 
över cylinderhastigheten och 
klippgraden. Dessutom har teknikern 
tillgång till systeminformation, 
varningar, påminnelser om service, 
diagnosinformation m.m.

Spara i snitt 20 % av bränslekostnaderna
Med i genomsnitt 20 % lägre bränsleförbrukning än 
vanliga jämförbara maskiner ger Reelmaster 5010-H lägre 
kostnader. Den har dessutom ett ekonomiläge som kan 
spara betydligt mer än så.

Läs mer på  
TORO5010.COM



REELMASTER® 5010-SERIEN

REELMASTER 5010-SERIENS EGENSKAPERRM

Lägre vikt
Lägre vikt ger mindre sammanpressning 
av jorden och mindre märken och skador 
på gräsmattan.

Dokumenterad pålitlighet och prestanda
Reelmaster 5010-serien är en beprövad plattform 
som är oerhört slitstark, mångsidig och bekväm 
samtidigt som den ger bra resultat. 

Makalös förarkomfort
Lättåtkomliga steg, lyxupphängt säte, ställbar ratt och 
tystare motor gör föraren mindre trött vid klippning en hel 
arbetsdag. Som tillbehör finns luftfjädring till förarstolen för 
att öka bekvämligheten vid användning i ojämna miljöer.

KONSTRUERAD FÖR ATT FÖRBÄTTRA DET SOM RÄKNAS – 
KLIPPRESULTATET



REELMASTER® 5010-SERIEN

REELMASTER 5010-SERIENS EGENSKAPER

Läs mer på  
TORO.COM

Förenklat underhåll
Hela Reelmaster 5010-serien följer Toros RSM-standard 
(Reduced Simplified Maintenance) för förenklat underhåll. 
De rutinmässiga servicepunkterna är alla praktiskt 
placerade på maskinens vänstra sida.

Exakt övervakning och kontroll
InfoCenter ger föraren full kontroll över cylinderhastigheten. 
Dessutom har teknikern tillgång till systeminformation, 
varningar, påminnelser om service, diagnosinformation m.m.

Överlägset klippresultat
Klippenheterna med dubbel precisionsinställning (DPA) 
ger ett fantastiskt klippresultat.

FAIRWAYENS MÄSTARE



Läs mer på
TORO.COM

EdgeMax™-underknivens egg är i 
verktygsstål som förblir vass upp 
till tre gånger längre än standard-
underknivar. Toro Reelmasters 
cylinderknivar är tillverkade av ett 
särskilt fjäderstål för att vara extra 
tåliga och behålla sin vassa kant.

REELMASTER® 5010-SERIEN

INGET KLIPPER SOM EN DPARM

INNOVATION FRÅN TORO®

Hjulplaceringen eliminerar tydliga hjulspår 
och ger ett snyggare resultat.

Reelmaster 5510

Klippenheterna med dubbel precisionsinställning (DPA) ger ett jämnare och exaktare klippresultat än någonsin tidigare.  
De finns i fyra varianter: 
 • 12,7 cm diameter med 8 knivar
 • 12,7 cm diameter med 11 knivar
 • 17,8 cm diameter med 8 knivar
 • 17,8 cm diameter med 11 knivar

Cylinderknivarna förblir vassa längre och garanterar att varje grässtrå blir riktigt klippt – inte upprivet – så att gräset 
håller sig friskt och grönt. För att ställa in klippenheterna med DPA behöver du bara tänka på två saker: klipphöjd och 
underkniv till cylinder. Precisionstillverkningen gör att DPA-enheterna bevarar sina inställningar och att alla delar och 
tillbehör kan arbeta smidigt tillsammans samt ge en bättre klippkvalitet och snyggare klippresultat. Fem klippenheter med 
55,9 cm klippbredd per styck på samtliga Reelmaster ger mycket god markföljsamhet och produktivitet.



Läs mer på
TORO.COM

Läs mer på
TORO.COM

REELMASTER® 5010-SERIEN

KLARAR BACKARNARM

Klipparna i Reelmaster® 5010-serien är konstruerade för att 
klara våt terräng och branta backar. Körningen uppför blir 
ännu bättre med det nya allhjulsdriftsystemet CrossTrax™. 
CrossTrax-systemet bygger på Toros patenterade 
konstruktion Series/Parallel™. Om ett av framdäcken 
börjar slira överförs kraften till motsatt bakdäck för optimal 
drivning. Reelmaster drivs av en hållbar och tålig Kubota®-
dieselmotor på 18,5 kW, 26,5 kW eller 32,9 kW (24,8 hk, 
35,5 hk eller 44,2 hk). Hela drivenheten har konstruerats för 
att minska vikten utan att göra avkall på produktivitet eller 
funktionalitet.



Reelmaster 5010-H

Läs mer på 
TORO5010.COM

REELMASTER® 5010-SERIEN

TILLBEHÖRRM

Vi har ett brett sortiment av tillbehör och redskap, t.ex. trimmers, borstar, borstar till bakre rullar, skrapare, 
vertikala klippenheter, gräskorgar, soltak och vår allhjulsdrift CrossTrax® – och mycket mer.

VÄLJ DINA TILLBEHÖR OCH REDSKAP TILL 5010-H UR VÅRT BREDA SORTIMENT

Roterande borste  
till bakrullen                        Groomer/Broomer™                

Standardfjädrat säte               

Gräskorg               

Soltak               Vertikalskärare               

Ej på bilden: 

• CrossTrax™ allhjulsdrift
• Skrapor
• Rulltillbehör
• Kamsats
• Sats för hög klipphöjd
•  Störtbåge med 4 stolpar, 

omvandlingssats
• Underknivstillbehör
• Luftfjädrad sätesupphängning

Finns i rött och vitt.



PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

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 tidsperioder 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.

REELMASTER® 5010-SERIEN

SPECIFIKATIONERRM

5010-H 5410-D 5510-D 5610-D

Motor

Typ
Kubota 3-cylindrig diesel 

med 48 V batteri
Kubota 4-cylindrig  

diesel
Kubota 4-cylindrig  

diesel
Kubota 4-cylindrig 

diesel turbo

Effekt (hk) 
vid 3 000 varv/min.

30+ kW (40+ hk) 
totalt med motor och 

batterisystem
26,5 kW (35,5 hk) 26,5 kW (35,5 hk) 32,9 kW (44,2 hk)

Drivenhet

Drivsystem Hydrostatisk med 
hjulmotorer

Hydrostatisk med 
hjulmotorer

Hydrostatisk med 
hjulmotorer

Hydrostatisk med 
hjulmotorer

Drivning
2-hjulsdrivning, standard 
CrossTrax™ allhjulsdrift, 

tillval

2-hjulsdrivning, standard 
CrossTrax™ allhjulsdrift, 

tillval

2-hjulsdrivning, standard 
CrossTrax™ allhjulsdrift, 

tillval

2-hjulsdrivning, standard 
CrossTrax™ allhjulsdrift, 

tillval

Transporthastighet 0–16 km/h 0–16 km/h 0–16 km/h 0–16 km/h

Klipphastighet 0–12,8 km/h 0–12,8 km/h 0–12,8 km/h 0–12,8 km/h

Klipphastighetsbegränsare Fotmanövrerad spak Fotmanövrerad spak Fotmanövrerad spak Fotmanövrerad spak

Bränsletankens kapacitet 51,1 liter 51,1 liter 51,1 liter 51,1 liter

Höjd 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm

Längd (2-hjulsdrift) 281,9 cm 281,9 cm 281,9 cm 281,9 cm

Transportbredd 233,7 cm 228,6 cm 233,7 cm 233,7 cm

Total bredd 288,3 cm 288,3 cm 294,6 cm 294,6 cm

Vikt
1 259 kg (2-hjulsdrift)
1 282 kg (allhjulsdrift)

1 136 kg (2-hjulsdrift)
1 186 kg (allhjulsdrift)

1 221 kg (2-hjulsdrift)
1 271 kg (allhjulsdrift)

1 250 kg (2-hjulsdrift)
1 300 kg (allhjulsdrift)

Klippenheter

Total klippbredd 254 cm 254 cm 254 cm 254 cm

Cylinderdiameter 12,7 eller 17,8 cm 12,7 cm 17,8 cm 17,8 cm

Antal knivar 8 eller 11 8 eller 11 8 eller 11 8 eller 11

Klipphöjdsområde 6,4–25,4 mm 6,4–25,4 mm 6,4–25,4 mm 6,4–25,4 mm

Högsta klipphöjdsgräns

12,7–38,1 mm, sats för 
hög klipphöjd

17,8–50,8 mm, sats för 
hög klipphöjd

38,1 mm 50,8 mm 50,8 mm

Garanti: Två års begränsad. 

DU KAN SE ALLA TEKNISKA DATA FÖR 5010 PÅ TORO.COM



 ORIGINALDELAR FRÅN TORO®

INGET ÄR SÅ BRA SOM ÄKTA 
TORO-CYLINDRAR 
Medan konkurrenterna tar genvägar för att sänka sina 
kostnader har Toro investerat i teknologi för att säkerställa 
att varje tillverkad cylinder uppfyller särskilda tillämpnings- 
och utrustningsspecifikationer. Många tillverkare har 
cylindrar som kan klippa långt gräs så att det blir kort, men 
en hel del bryr sig inte om utseendet efter klippningen eller 
kvaliteten på klippningen. Toro är stolta över cylinderns 
kvalitet, det arbete den utför och den tid den sparar för 
föraren.

En balanserad cylinder – då håller cylindern och 
underkniven längre

Mindre servicebehov – teknikerna behöver inte 
slipa cylindrarna till rätt form lika ofta

Detta ger investeringen:



Bättre monteringshål 
– samma djup i varje 
hål.

Kraftfull – konstruktion av 
stål med hög kolhalt.

Klippeggen – är vass 
längre än normala 
underknivar.

EDGEMAX™ UNDERKNIVAR ÄR 
VASSA LÄNGRE.

Härdat verktygsstål håller sig vasst tre gånger längre än 

en vanlig fairwayunderkniv

50 % mindre tid för justering, slipning och vässning

Överlägsen prestanda för jämnare klippning och 

friskare gräs

Klipphöjd 9,5 mm och högre för fairways

Underkniven EdgeMax är precis det du har letat efter 
för att kunna utnyttja dina fairwayklippare ännu bättre. 
EdgeMax underknivarna är tillverkade i härdat verktygsstål 
som håller sig vasst längre för renare klippning och mindre 
slitage. Det ger inte bara mindre underhåll eftersom du 
måste vässa knivarna mer sällan, utan du sparar även 
pengar på lång sikt eftersom produkten håller upp till tre 
gånger längre än normala underknivar samtidigt som 
klippkvaliteten och gräsmattans friskhet inte påverkas.
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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 användning, 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. Kontakta din återförsäljare för mer information om alla våra garantier.

Toro är alltid där och hjälper dig att sköta dina grönytor så som du vill,  
när du vill och bättre än någon annan.  


