
KOMMERSIELLA TRECYLINDRIGA KLIPPARE
CT2240 / LT3340



MOTOR
-  Trecylindrig Kubota-dieselmotor på 19,4 kW (26 hk)
-  Enastående transport- och klipphastighet ger utmärkt 

bränsleeffektivitet.

MK3 KLIPPENHETER PÅ 200 MM FÖR TUNG DRIFT
Toros exklusiva, avancerade klippcylindrar har utformats med hjälp 
av åratal av erfarenhet av klippmiljön. Ger oöverträffad klippkvalitet 
och pålitlighet varje gång.

LÄTT
Lätt, med smal transportbredd för ökad manöverförmåga.

CT2240 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

KOMPAKT – CT2240



AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT
Fyrhjulsdrift ger optimal drivning i alla situationer.

ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST
Den förbättrade åtkomsten, tack vare den lutningsbara 
förarplattformen, den stora öppningsbara motorhuven och 
de borttagbara åtkomstpanelerna, minskar kostnaderna för 
driftavbrott, arbetskraft och underhåll.
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ERGONOMI
Den ergonomiska utformningen av förarplattformen garanterar 
maximal kontroll och komfort. Reglagen som manövreras 
med enkla knapptryckningar gör detta till en praktisk och 
säker arbetsplats. Finns även som allvädershytt för optimal 
förarbekvämlighet.

CT2240 ÄR KOMPAKT, 
LÄTT OCH MÅNGSIDIG.

En kompakt, lätt och mångsidig lösning 
för kommersiell klippning som präglas av 
viktbegränsningar, svåråtkomlighet på grund 
av grindar eller pållare och ett behov av ökad 
manöverförmåga.

KOMPAKT KLIPPARE MED TRE KLIPPENHETER CT2240
Nya Toro® CT2240 är den nya generationens kompakta 
trecylindriga gräsklippare som ger professionella 
gräsmatteskötare en mångsidig, lättmanövrerad klipplösning 
som är optimal för användning på idrottsplatser, parker, 
skolgårdar samt kommunala områden.

SMAL TRANSPORTBREDD, UTMÄRKT 
MANÖVERFÖRMÅGA
CT2240 har en smal transportbredd på endast 
138 cm och en snäv svängradie, vilket gör den 
optimal för arbeten i miljöer med begränsad åtkomst 
och begränsat manöverutrymme. Helt oberoende 
klippenheter med reglerbar klippbredd från 76 cm till 
produktiva 212 cm – idealiska för kanter och vidöppna 
områden.



AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT
CT2240 med fyrhjulsdrift som standard tillhandahåller 
enastående prestanda och effektivitet, vilket ger en 
högkvalitativ drift i alla tillämpningar.

Installation av det begränsade gliddifferentiallåset (LSDL) 
som tillval ger ytterligare säkerhet och prestanda i extrem 
terräng och kopplas automatiskt in vid behov.

LÄTT
Låg totalhöjd. Vikt endast 1 240 kg

CT2240 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

SÄTE
Säte med monterat 
ryggstöd, armstöd och 
mekanisk fjädring

VÄLTSKYDD
Ny, lägre vältskyddsram som 
uppfyller säkerhetsföreskrifterna i 
standarden SS-ISO: 21299

KOMPAKT – CT2240

HJUL
Hjul för kommersiellt bruk ger utmärkt drivning 
i många olika miljöer och bra förmåga att köra 
upp på trottoarkanter

ENKEL ATT TRANSPORTERA
Kompakt bredd, lätt att transportera och 
optimal för användning på områden med 
begränsad åtkomst och/eller begränsat 
manöverutrymme

TRANSPORT
Transporthastighet på 22 km/h

MOTOR
Effektiv trecylindrig Kubota-dieselmotor 
på 19,4 kW (26 hk)



LÄTT, ENKEL TRANSPORT
CT2240 är det bästa valet vid underhåll av flera öppna 
områden då den endast väger 1 240 kg och enkelt 
kan transporteras på släpvagnar eller flaklastbilar av 
B-körkortsinnehavare.
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ÖVERSIKT ÖVER CT2240-FUNKTIONER
• Fyrhjulsdriven transmission
• Trecylindrig Kubota-dieselmotor på 19,4 kW (26 hk)
• Reglerbar klippbredd, upp till 212 cm
•  Klippenheter för kommersiellt bruk på 200 mm i 

diameter
• Kompakt transportbredd, endast 138 cm
• Enkel att transportera, väger endast 1 240 kg
• Transporthastighet på 22 km/h
• Slitstark bakaxel för kommersiell användning
• Begränsat gliddifferentiallås som tillval
• 45,7 liters bränsletank ger 8 timmars oavbruten drift
• Hytt med endast värme som tillval

MK3 KLIPPENHETER PÅ 
20 CM
MK3 klippenheter på 200 mm 
med 4, 6, 8 eller 10 knivar. 

TILLVAL
Flytande klipphuvudsats 
(tillval) för finklippning/
klippning på idrottsplatser 
eller klippning i ojämn 
terräng.

SÄTE
Säte med monterat 
ryggstöd, armstöd och 
mekanisk fjädring

REGLERBAR KLIPPBREDD 
Mångsidig, reglerbar 
klippbredd från 76 cm till 
212 cm



KRAFTFULL MOTOR
-  Kraftfull fyrcylindrig Kubota-dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)
- 36,6% mer hästkrafter än CT2240

MK3 KLIPPENHETER PÅ 200 MM ELLER 250 MM  
FÖR TUNG DRIFT
Toros exklusiva, avancerade klippcylindrar har utformats med hjälp 
av åratal av erfarenhet av klippmiljön. Ger oöverträffad klippkvalitet 
och pålitlighet varje gång. 

TUNG DRIFT
-  Bakaxel, chassi och lyftarmar för tung drift 
-  Däck med stor diameter för bättre markfrigång och upprepad 

körning uppför trottoarkanter
- Bred hjulbredd för ökad stabilitet

LT3340 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

LT3340 FÖR TUNGA ARBETEN



AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT
- Fyrhjulsdrift ger optimal drivning i alla situationer
- Helt differentiallås för bättre drivning i tuffa situationer

ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST
Den ökade åtkomsten, tack vare den lutningsbara 
förarplattformen, den stora öppningsbara motorhuven och 
de borttagbara åtkomstpanelerna, minskar kostnaderna för 
driftavbrott, arbetskraft och underhåll.
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ERGONOMI
Den ergonomiska utformningen av förarplattformen garanterar 
maximal kontroll och komfort. Premiumsätet, den justerbara 
styrkolonnen och reglagen som manövreras med enkla 
knapptryckningar gör det här till en praktisk och säker arbetsplats. 
Finns även som allvädershytt för optimal förarbekvämlighet.

LT3340 ÄR ROBUST OCH 
BEVISAT TILLFÖRLITLIG.

LT3340 GRÄSKLIPPARE MED TRE 
KLIPPENHETER FÖR TUNGA ARBETEN
Den högkvalitativa utformningen och den 
robusta och tåliga konstruktionen uppfyller 
kraven i de allra mest krävande miljöer 
samtidigt som utbudet av högeffektiva 
klippenheter för professionellt bruk – finns 
med två olika diametrar och med flera 
olika knivkonfigurationer – ger ett perfekt 
resultat varje gång. 

Den robusta LT3340 kombinerar alla vanliga 
funktioner hos en beprövad, pålitlig plattform 
med ytterligare förbättrad kapacitet för 
att passa för mer krävande kommunal 
användning.



OSLAGBAR SERVICEÅTKOMST OCH 
MINSKAD UNDERHÅLLSTID!
Rutinunderhåll och service är nödvändigt för 
att bevara produktens prestanda och livslängd. 
Den ökade tillgängligheten, tack vare den 
lutningsbara förarplattformen, den stora, 
öppningsbara motorhuven och de borttagbara 
åtkomstpanelerna, har minskat kostnaderna för 
driftavbrott, arbetskraft och underhåll genom 
att tillhandahålla enkel, obehindrad åtkomst till 
maskinens alla delar, vilket gör att du snabbare 
kan återgå till inkomstgenererande drift.

Även då en hytt har valts till kan den 
oöverträffade maskinåtkomsten uppnås av en 
enda person – utan verktyg!

ENKEL ATT TRANSPORTERA
Ökad transporthastighet på 25 km/h 
förbättrar transporttiden mellan 
arbetsplatserna

MOTOR
Ökad kraft tack vare fyrcylindrig Kubota-
dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)

HJUL
Stora hjul och däck med hög profil ger större 
markfrigång och säkerställer att klipparen 
kan köra upp på trottoarkanter

REGLERBAR KLIPPBREDD
Mångsidig, reglerbar 
klippbredd från 76 cm till 
212 cm

LT3340 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

MK3 KOMMERSIELLA KLIPPENHETER
Mk3 kommersiell klippenhet med flera olika 
knivalternativ med cylindrar med en diameter på 
antingen 200 mm eller 250 mm (för hög kapacitet) 
för alla tillämpningar

SÄTE
Helt justerbart högspecifikationssäte 
med mekanisk fjädring
Lyxsäten med luftfjädring och tyg- eller 
vinylöverdrag

LT3340 FÖR TUNGA 
ARBETEN



BREDARE HJULBREDD
Bredare hjulbredd ger 
förbättrad stabilitet, 
bekvämlighet och säkerhet 
på sluttande underlag

HYTT TILLVAL
Vind, regn och snö är inga problem för CT2240 och 
LT3340. Med tillvalshytten får föraren en varm, torr 
och bekväm arbetsmiljö – som garanterar maximal 
produktivitet, oavsett väder! Certifierad enligt de 
senaste säkerhetsföreskrifterna i SS-ISO 21299 så du 
kan lita på att dina förare sitter tryggt och bekvämt i 
alla väder.

Funktioner
–  Hytten kan fällas framåt för enkel serviceåtkomst – 

kan göras av en person och inga verktyg behövs!
–  Standard med bullerreduceringssats, 

lutningsmekanism och värmefläkt
–  Luftkonditioneringssystem (tillval) (endast LT3340)
–  Låg totalhöjd, från 202 cm
–  Utmärkt sikt åt alla håll
–  Förberedd för ljudanläggning
–  Överensstämmer med SS-ISO 21299 B
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ÖVERSIKT ÖVER LT3340-FUNKTIONERNA
• Fyrhjulsdriven transmission med helt differentiallås 
• Kraftfull fyrcylindrig Kobuta-dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)
• Reglerbar klippbredd, upp till 212 cm
• Klippenheter av kommersiell standard på 200 mm eller 250 mm
• Däck med stor diameter för upprepad körning uppför trottoarkanter
• Hög markfrigång för att komma över hinder och trottoarkanter
• Bred hjulbredd för ökad stabilitet 
• Produktiv transporthastighet på 25,5 km/h
•  Kraftig bakaxel, kraftigt chassi och kraftiga lyftarmar för tunga arbeten
• Helt justerbart högspecifikationssäte för ökad förarbekvämlighet
• 45,7 liters bränsletank ger 8 timmars oavbruten drift
• Hytt med värme (tillval)
• Luftkonditioneringssystem (tillval)
• Lyxsäten med tyg- eller vinylöverdrag och luftfjädring (tillval)

AUTOMATISK 
FYRHJULSDRIFT
Fyrhjulsdrift med helt 
differentiallås som tillval

VÄLTSKYDD
Fällbar ROPS med två 
stolpar eller hytt med 
luftkonditionering (tillval)



SATS MED FLYTANDE KLIPPHUVUD
 (endast 200 mm-enheter)

DU ... CT2240 LT3340
Underhåller jämn och plan terräng såsom idrottsplatser, träningsanläggningar eller campingplatser ■ ■

Underhåller allmänna kommunala områden med kuperad terräng som kräver fyrhjulsdrift ■ ■

Ansvarar för underhållet av tuffare kommunala områden, såsom vägkanter eller öppna, gröna områden ■ ■

Klipper täta, övervuxna områden som kräver 250 mm-klippenheter med ökad kraft och stor kapacitet ■

Har begränsad åtkomst till arbetsplatsen och måste ta dig igenom grindar, pollare osv. ■

Behöver en kompakt produkt som är mångsidig och lätt att manövrera och kan användas på skolgårdar, campingplatser osv. ■

Har viktbegränsningar på dina fordon, vilket kräver en produkt som väger mindre än 1 250 kg ■

Behöver en produkt med högre transporthastighet på 25,5 km/h för användning på motorvägar ■

Behöver en produkt som kan köra upp för trottoarkanter flera gånger om dagen ■

Behöver en maskin med hytt och värmefläkt ■ ■

Behöver en hytt med luftkonditionering som tillval ■

Finklipper eller underhåller områden med kuperad terräng med flytande klippenheter, endast 200 mm-enheter ■ ■

250 mm i diameter
4, 6 eller 8 knivar

Klippning på känsligt 
underlag/idrottsplatser

KLIPPNING PÅ KÄNSLIGT UNDERLAG/IDROTTSPLATSERTÄTVUXET GRÄS/ÖVERVUXET OMRÅDE

CT2240 - endast 200 mm i diameter LT3340 - 250 mm i diameter 200 mm i diameter

Klippning på tätbevuxet/ 
övervuxet område

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

CT2240/LT3340-
KLIPPENHETER

Konstruerad för kommersiell 
klippning.
Utformningen och konstruktionen 
av Mk3-klippenheterna har 
utförts med hjälp av en detaljerad 
förståelse för den kommersiella 
klippningsmiljön och resulterat i en 
robust, hållbar och säker lösning för 
tungdriftsklippning.

Mk3-klippenheten ger dig den 
optimala lösningen för allt ifrån underhåll av tätbevuxna kommunala områden och 
allmän klippning av parkområden till finklippning av idrottsplatser.

Två klippdiametrar, 200 mm och 250 mm med flera olika knivalternativ finns 
tillgängliga, samt en flytande klipphuvudskonfigurering som tillval – optimalt för 
kuperad eller känslig terräng.
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LED-LAMPSATS MED 
BROMSLJUS

VARNINGSLAMPSATS FÄSTE FÖR HANDBUREN 
LÖVBLÅS

STYRKOLONN
Styrkolonn med 
justerbar lutning

KROCKRAM
Bakre kofångarstång skyddar 
mot stötar bakifrån

CT2240 LT3340

En öppen kylare med hög kapacitet och dubbla luftintag 
ger optimal prestanda under hela arbetsdagen. En stor, 
vidöppningsbar motorhuv och en utsvängbar oljekylare 
underlättar åtkomst för underhåll och rengöring.
Det automatiska, inbyggda överhettningsskyddsystemet 
kopplar ur klippenhetens drivning och avger en 
varningssignal när maskinen blir för varm, vilket möjliggör 
fortsatt säker användning av transmissionssystemet.

FÖRBÄTTRAD GRÄSSKÖTSEL
Klipprestandan har förbättrats ytterligare tack vare 
standardfunktionen som begränsar lyftfunktionen vid 
backning. När bakåtpedalen används lyfts klippenheterna 
automatiskt till tvärklippningsläget, vilket förhindrar skador 
på gräsmattan och ger ett förstklassigt resultat.
Begränsat lyft vid backning kopplas in eller ur av föraren 
efter behov. Tvärklippning kan även uppnås genom att man 
tillfälligtvis aktiverar de oberoende klippenhetsreglagen.

CT2240 / LT3340 TILLVAL

TAR HAND OM FÖRAREN

Ger föraren utmärkt komfort med sikt åt alla håll och 
maskinreglage inom bekvämt räckhåll. CT2240 har 
ett standardmässigt justerbart säte med fjädring och 
monterat ryggstöd, medan LT3340 erbjuder större 
bekvämlighet med ett helt justerbart säte och ett 
uppgraderat fjädringssystem.

CT2240/LT3340-
FUNKTIONER



Model CT2240 (30654) LT3340 (30657) 

Motor
Trecylindrig vätskekyld Kubota® D1105-dieselmotor,  

19,4 kW (26 hk) vid 3000 varv/min
Fyrcylindrig vätskekyld Kubota® V1505-dieselmotor,  

26,5 kW (35,5 hk) vid 3000 varv/min

Transmission
Fyrhjulsdrift – Hydrostatiskt återkopplande  

(begränsat gliddifferentiallås som tillvalssats)
Fyrhjulsdrift – Hydrostatiskt återkopplande  

med differentiallås som standard

Bränslekapacitet 45,7 liter – ger mer än 8 timmars oavbruten drift

Styrning Hydraulisk bakhjulsstyrning med stötdämpning

Bromsar Service: Skivbromsar i olja som styrs av en elektrisk strömbrytare. Parkering: hydraulisk

Däck
Fram: 23 x 10,5 – 12, 4-lagers Turf Trac/ 

Bak: 18 x 9,5 – 8, 4-lagers Turf Trac
Fram: 26 x 12 – 12, 4-lagers Turf Trac/ 

Bak: 20 x 10 – 8, 4-lagers Turf Trac

Hastighet Framåt: 0–22 km/h/Bakåt: 0–11 km/h Framåt: 0–25 km/h/Bakåt: 0–11 km/h

Marktryck 0,7–1,41 kg/cm² (0,69-1,38 bar) beroende på markförhållanden

Reglage Ergonomisk styrkonsol som möjliggör styrning av viktiga maskinfunktioner med bara fingertopparna. Reglage innefattar:

Oberoende reglage för lyftning/sänkning av klippenheten | Strömbrytare 
för klippare | Motorgasreglage | Elektrisk parkeringsbroms | Framåt-/

bakåtpedaler för viktöverföring | Varningssignal

Oberoende reglage för lyftning/sänkning av klippenheten | Strömbrytare 
för klippare | Motorgasreglage | Elektrisk parkeringsbroms | 

Viktöverföring | Framåt-/bakåtpedaler | Strömbrytare för differentiallås | 
12 volts eluttag | Varningssignal

Säte 
Säte med ryggstöd, armstöd med justering framåt och bakåt och 

mekanisk fjädring
Säte med justerbar sitthöjd, justerbart ryggstöd och armstöd som kan 

justeras framåt och bakåt, samt mekanisk fjädring

ROPS Fällbar ROPS med två stolpar

Förarsäkerhet
Klippenhetsdrivningen kopplas ur när föraren lämnar sätet. Motorn kan endast startas då fram-/backpedalen är i neutralläget, parkeringsbromsen 

är inkopplad och klippenheterna är urkopplade. Klippenheterna kan endast sänkas ned när de är aktiva. 

Varningslampor Motortemperatur | Hydrauloljetemperatur | Motoroljetryck | Batteri | Glödstift

Säkerhetssystemlampor Parkeringsbroms | Strömbrytare för klippare | Neutralläge

Mätare Indikator för bränslenivån i tanken | Inspektionsglas för hydrauloljetanken | Digital timmätare

CT2240 / LT3340 SPECIFIKATIONER
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toro.com
Globalt huvudkontor 
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 USA
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8153 SV

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

MÅTT
Total längd 2 860 mm 2 860 mm

Total bredd  
(klippenheterna nedsänkta)

2 350 mm

Klippbredd (reglerbar) 76,2 till 212 cm

Höjd (med ROPS) 2 115 mm 2 360 mm

Höjd (med hytt) 2 020 mm 2 090 mm

Hjulbas 1 525 mm

Transportbredd 1 380 mm 1 575 mm

Vikt (med ROPS) 1 240 kg 1 325 kg

Vikt (med hytt) 1 464 kg 1 514 kg

KLIPPENHETER

Typ
762 mm helt utbytbar Mk3-klippenhet utrustad med en jämn bakre rulle med en diameter på 76 mm.  

Direktdrivning från oberoende hydraulmotorer som arbetar vid 1 050 varv/minut

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

250 mm i diameter med cylindrar med 4, 6 eller 8 knivar

Klipphöjd 12–80 mm

Tillval Flytande aggregat finns endast tillgängliga för klippenheter som är 200 mm i diameter – optimala för formella gräsområden eller kuperad terräng

Klipphastighet
4 knivar: 23 klipp/m vid 11 km/h/6 knivar: 34 klipp/m vid 11 km/h

8 knivar: 46 klipp/m vid 11 km/h

CERTIFIERING

Certifiering
Vältskyddet är certifierat i enlighet med SS-ISO 21299. Motorn överensstämmer med utsläppsföreskrifterna Euro STAGE IIIA.  

Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet

TILLBEHÖR

Satser

LED-belysning med bromsljus/Blinkande varningslampa/Avfallskorg/Kevlardäck/Blås-/verktygsfäste/Allvädershytt med vältskydd/ROPS-lyft/ 
Flytande klipphuvud (endast 200 mm-enheter)  

 (Luftkonditionering/DeLuxe-säte med luftfjädring – vinyl- eller tygöverdrag endast för LT3340) –  
(Begränsad ”slip diff”/12 volts tillbehörsport endast för CT2240)


