
LT-F3000™ – KOMMERSIELL KLIPPARE  
MED TRE ENHETER



TUNG DRIFT
-  Använder en beprövad 

plattform med bakaxel, chassi 
och lyftarmar för tung drift

-  Kraftfull turbodieselmotor på 
33 kW

-  Transmission med fyrhjulsdrift 
vid behov

-  Effektivt hydraulsystem för 
maximal effekt

ENASTÅENDE 
SERVICEÅTKOMST
-  Enkel åtkomst till 

huvudkomponenter
-  Minskade underhållskostnader 

tack vare robust och hållbar 
utformning av slagenheter

AVANCERAT KLIPPSYSTEM
-  Särskild finklippningsenhet, 

FCF30, med slaga som ger 
oöverträffad klippkvalitet och 
snyggare klippresultat

-  Utrustad med Toros exklusiva 
TEMPEST™-knivar för perfekt 
prestanda på kort och långt 
gräs

-  Utmärkt spridning av gräsklipp 
och minskat behov av 
rengöring

MÅNGSIDIGHET/
PRODUKTIVITET
-  Oberoende klippenheter 
-  Överlägsen konturföljning och 

ökad mångsidighet
-  Reglerbar klippbredd, upp till 

212 cm

HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

EN REVOLUTION  
INOM VÅRD AV GRÄSMATTOR



LT-F3000-SLAGKLIPPARE MED TRE ENHETER
Kraftfull, dynamisk och klarar tung drift – LT-F3000 är 
fullpackad med specialfunktioner och innovationer som gör 
att den ligger steget före. Du kan alltid lita på att den här 
maskinen hanterar även de tuffaste jobben. 

Toros exklusiva knivdesign TEMPEST™ ger oöverträffad 
klippkvalitet på alla typer av gräs och i alla slags väder.

FÄRRE KLIPPNINGSCYKLER
LT-F3000 underhåller områden som klipps så få gånger som fyra per säsong (cykler om sex veckor) och levererar ett bättre 
klippresultat under dessa förhållanden jämfört med både cylinder- och rotorklippare. 

PRODUKTIVITET, 
MÅNGSIDIGHET OCH 
HÅLLBARHET

LT-F3000™ är utformad för att möta de 
utmaningar som följer en begränsad budget och 
de ökande kraven att underhålla både kort och 
långt gräs. Den ger överlägsen produktivitet, 
lägre driftskostnader, enkelt underhåll och 
maximal användbarhet. Denna unika maskin är 
idealisk när du vill öka tiden mellan klippningarna 
samtidigt som du behåller ett förstklassigt 
klippresultat. Den är speciellt utformad för att 
spara både tid och pengar!

Den robusta utformningen och den imponerande 
hållbarheten gör det här till en maskin du 
alltid kan lita på. LT-F3000 kan användas för 
vård av alla slags gräsmattor, är enkel att 
rengöra och underhålla samt erbjuder bättre 
markkonturföljning och användarvänlighet. 
Parkområden, spelplaner, vägkanter, hus och 
skolor är bara några av alla områden som 
den klarar av. LT-F3000 är det enda seriösa 
alternativet om du vill öka produktiviteten, arbeta 
inom en begränsad budget och behålla samma 
höga mångsidighet. B
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PRESTANDA

KLIPPCYKEL

* Endast illustration. Beror på miljö och förhållanden.

DÅLIG

1 vecka
KORT GRÄS

25 mm

LÅNGT GRÄS
230+ mm2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor 10+ veckor

UTMÄRKT

E�ektiv klippning och 
perfekt resultat

Påverkad 
prestanda

INDIKATOR FÖR KLIPPPRESTANDA*

ROTOR

LT-F3000

CYLINDER

Parker

Idrottsplatser

Gräskanter

Allmänna gräsytor



Toros avancerade TEMPEST™-knivdesign ger oöverträffad 
klippkvalitet för alla typer av gräslängder. Ett utmärkt 
klippresultat och jämn spridning av gräsklipp, varje gång.

FCF-KLIPPENHETER – HUVUDFÖRDELAR

-  Särskilda slagklippenheter
- 48 unika knivar som hanterar både kort och långt gräs
-  Knivarna böjs enkelt undan vid kontakt med främmande 

föremål
- Enkla att ta bort och byta ut vid behov
-  Axel med stor diameter ger stadga, förbättrad balans samt 

fantastisk hållbarhet
- Knivarna slipas enkelt och säkert utan att behöva tas bort
-  Minskat utblås av gräsklipp och minskat röjningsarbete efter 

klippning med grästrimmer och lövblås

LT-F3000™ HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

Styrkolonn med 
justerbar lutning

BYGGD FÖR INNOVATION

TUNG DRIFT
-  Chassi, bakaxel och lyftarmar beprövade för tung drift 

och utformade för gräsmattor

STABILITET
-  Bred hjulbredd för ökad stabilitet 
-  Stora däck med hög profil ger större markfrigång 

och säkerställer att klipparen kan köra upp för 
trottoarkanter

ERGONOMISKT UTFÖRANDE
-  Välbekant förarplattform och reglage som manövreras 

med enkla knapptryckningar ger hög förarkomfort.
- Helt justerbart säte med mekanisk fjädring

SÄKERHET
- Fällbar ROPS med två stolpar
- Allvädershytt som tillval
- Luftkonditionering som tillval



TORO-KLIPPENHETER
-  Klippenheterna WFCF30 ger bättre klippresultat på  

långt gräs än både rotor- och cylinderklippare
-  Oberoende klippenhetsstyrning ger varierbar  

klippbredd på 76 till 212 cm för ökad 
trimningsförmåga

- Bakre rulle för randning
- Överlägsen konturföljning

ÖVERLÄGSEN MANÖVERFÖRMÅGA
Med en varierbar klippbredd på 
76,152, 212 cm är LT-F3000™ lika 
produktiv på öppna ytor som vid smala 
kanter och trånga utrymmen.

AUTOMATISKT BEGRÄNSAD 
LYFTFUNKTION VID BACKNING
Förbättrad förarfunktion – Standardfunktionen 
som begränsar lyftfunktion vid backning 
garanterar förbättrat klippresultat. Med hjälp av 
backpedalen lyfts klippenheterna automatiskt till 
tvärklippningsläget, vilket förhindrar skador på 
gräsmattan som vanligtvis uppstår vid backning 
och ger ett fantastiskt klippresultat. 

UNIK KNIVDESIGN
Unika TEMPEST™-
knivar ger oöverträffad 
klippkvalitet för alla 
gräslängder och 
förhållanden 
-  Ger alltid ett bra 

klippresultat

EFFEKTIV KRAFTFÖRSÖRJNING
-  Kraftfull turbodieselmotor på 33 kW
- Särskilt hydraulsystem – optimerat för slagdrift

KYLNING
-  Kylsystem med hög kapacitet
-  Borttagbar oljekylare underlättar 

underhåll

AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT
-  Ger optimal drivning
-  Differentiallås ger ökad trygghet i 

tuffa förhållanden
-  Transporthastighet på 25km/h, 

godkänd för motorvägar

Cylinderomvandlingssats 
Det är enkelt att omvandla LT-F3000 från en 
slagklippare till en cylinderklippare. 
(Artikelnummer 02827)
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Utsvängbar oljekylare Helt borttagen oljekylare

Enkel åtkomst till kylaren med utsvängbar och 
borttagbar oljekylare. Och den breda motorhuven är 
enkel att ta bort utan verktyg för obegränsad åtkomst. 
Det gör att du kan rengöra kylaren och oljekylaren 
grundligt från båda håll.

ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST
LT-F3000 är enkel att underhålla och 
rengöra. Detta hjälper till att minska 
kostnader kopplade till driftavbrott, 
arbetskraft och underhåll.

KNIVBYTEN
Du behöver inte ta bort knivarna 
från klippenheten när de ska slipas. 
Vårt unika verktyg gör att varje kniv 
kan hållas på ett säkert sätt, så att 
slipningen blir säker och effektiv.

LT-F3000™ HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

BYGGD FÖR PÅLITLIGHET



SÄKERHETSHYTT (TILLVAL)
Försäkrar maximal produktivitet och förarkomfort. 
Utrustad med säkerhetshytt som certifierats enligt 
SS-ISO 21299 så att du kan lita på att dina förare 
är säkra och bekväma i alla väder. Lyxsäten med 
luftfjädring finns tillgängliga som tillval.
•  Låg totalhöjd på 209 cm gör det enkelt att köra in i 

garage och under målstolpar 
•  Hytten kan fällas framåt för enkel serviceåtkomst – 

kan göras av en person och inga verktyg behövs!
•  Bullerreduceringssats som standard
•  Utrustad med värmare som standard, 

luftkonditioneringsenhet som tillval
•  Utmärkt sikt åt alla håll
•  Förberedd för ljudanläggning

TAR HAND OM FÖRAREN
Ger föraren utmärkt komfort med sikt åt alla  
håll och maskinreglage inom bekvämt räckhåll. 
LT-F3000™ erbjuder ökad bekvämlighet med ett 
helt justerbart säte.

Vägbelysningssats Varningslampsats Fäste för handburen 
lövblås

TILLVAL
• Knivslipningssats 
•  Vägbelysningssats
• Varningslampa 
• Kevlardäck 
• Lövblås-/verktygsfäste 
• Allvädershytt med vältskydd 
• Luftkonditionering 
•  Lyxsäte med luftfjädring och 

vinyl- eller tygöverdrag

LT-F3000™-slagklipparen med tre 
enheter har lägre driftkostnader än 
motsvarande cylinderklippare med 
tre enheter både vad gäller inköpspris 
och över en femårsperiod. Med en 
ökad klippbredd ger LT-F3000 även 
en mer kostnadseffektiv lösning än de 
flesta frontmonterade klippdäcken.

UTFORMAD FÖR 
ENKELT UNDERHÅLL 
OCH MINSKAD TOTAL 
ÄGANDEKOSTNAD.
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Reservdelar

Underhåll
Arbetskraft

£€



Model LT-F3000™ 

Motor Kubota® V1505T med 4-cylindrig, vätskekyld turbodieselmotor, 33 kW vid 3 000 varv/minut

Transmission Fyrhjulsdrift – Hydrostatiskt återkopplande med differentiallås som standard

Bränslekapacitet 45,7 liter – klarar en hel arbetsdag

Styrning Hydraulisk bakhjulsstyrning med stötdämpning

Bromsar Skivbromsar i oljebad som styrs av en elektronisk strömbrytare. Parkeringsbroms. Endast framhjul.

Däck Fram: 26 x 12 – 12 4-lagers Turf Trac/Bak: 20 x 10 – 8 4-lagers Turf Trac

Hastighet Framåt: 0–25 km/h/Back: 0–11 km/h

Marktryck 0,69–1,38 bar beroende på gräsförhållandena

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  

Viktöverföring | Framåt-/bakåtpedaler | Strömbrytare för differentiallås | 12 volts eluttag | Varningssignal
Styrkolonn med justerbar lutning via pedal | Strömbrytare för begränsad lyftfunktion vid backning

Säte Säte med justerbar sitthöjd, justerbart ryggstöd och armstöd som kan justeras framåt och bakåt samt mekanisk fjädring

Vältskydd Hopfällbar vältskyddsram 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

Förvaring, förare  Stort förvaringsutrymme (för regnkläder osv). Mugg-/mobilhållare.

Stabilitetsvinkel (max) 20 grader (med vältskydd)          16 grader (med hytt) 

MÅTT

Total längd 3 000 mm

Klippbredd reglerbar från 762 mm till 2 120 mm 

Höjd 2 160 mm (med vältskydd)          2 090 mm (med hytt)

Hjulbas 1 525 mm

Transportbredd 1 575 mm

Vikt 1 380 kg (med vältskydd)         1 580 kg (med hytt)

KLIPPENHETER

Typ Tre oberoende och hydrauldrivna, diameter 275 mm, 762 mm breda slagklippenheter för finklippning

Enhetskonfiguration Sexton finklippande TEMPEST ™-slagknivar per huvud. Vältningsrulle i full bredd.

Klipphöjd Steglöst varierbar mellan 20–75 mm

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

Tillvalssats
Knivslipningssats, Vägbelysning, Varningslampa, Kevlardäck, Lövblås-/verktygsfäste

Allvädershytt med vältskydd, Luftkonditionering, Lyxsäte med luftfjädring och vinyl- eller tygöverdrag, Cylinderomvandlingssats,  
låssats för förvaringsutrymme, backspegelsats

LT-F3000 SPECIFIKATIONER
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Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan att det medför några åtaganden. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. 

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. 

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
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