
Reelmaster 3555-D och 3575-D
Fairwayklippare

 Produktivitet
Konstruktionen med tre hjul är mycket lätt 

att manövrera. Släta däck som är snälla 

mot gräsmattan reducerar risken för slitage. 

3555-D och 3575-D är snabba och effektiva 

med en klippbredd på 2,5 m i kombination 

med en klipphastighet på upp till 11,3 km/h.

  Överlägsen drivning
Genom det patenterade Series/Parallel-

trehjulsdriftssystemet drivs alltid minst två 

hjul åt gången. Resultatet är en imponerande 

drivkraft när det är kuperat och vått samt 

minimal hjulslirning, vilket också skonar 

gräset.  

Effektivitet
Reelmaster-modellerna drivs av en Kubota-

dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk) som är 

Tier 4-kompatibel. Här finns alltså gott 

om kraft vid backkörning, även när du kör 

med trimmare och bakre rullborstar, och 

samtidigt förbrukar de mindre bränsle per 

hektar än andra vanliga fairwayklippare.

 Enkelhet
Reelmaster 3555-D och 3575-D använder 

samma konstruktionsplattform som andra 

Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas 

och teknikernas effektivitet.

Utförande med låg vikt
Reelmaster 3555-D och 3575-D är 

20 % lättare än en fyrhjulsdriven Toro-

fairwayklippare med liknande utrustning och 

erbjuder därmed en produktiv prestanda 

som är skonsam mot gräsmattan – en 

perfekt kombination.

Fantastisk klippkvalitet
Klippenheter med dubbel 

precisionsinställning (DPA) – 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. 

HÖG PRESTANDA I LITEN STORLEK.

Nu lanseras de nya fairwayklipparna Toro Reelmaster 3555-D och 3575-D 

(cylinder på 12,7 cm resp. 17,8 cm). De här nya Reelmaster-modellerna är över 

20 % lättare och mycket mer kompakta än traditionella Toro-fairwayklippare. 

Båda modellerna har en konstruktion med tre hjul. Däcken är släta, vilket 

förbättrar manövreringen så att produktiviteten maximeras samtidigt som risken 

för slitage på gräsmattan minskar betydligt. Reelmaster 3555-D och 3575-D har 

ett standardsystem för trehjulsdrift, en låg tyngdpunkt, balanserad 

viktfördelning och en kraftfull motor på 18,5 kW (24,8 hk) samt 

en imponerande körförmåga och stabilitet i sluttningar – 

även på vått gräs. Nya Reelmaster 3555-D och 3575-D har 

konstruerats för att prestera utan att lämna något stort 

avtryck på gräsmattan.

toro.com/reelmaster

F U N K T I O N E R



REELMASTER 3555-D OCH 3575-D – SPECIFIKATIONER

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: 834 Nm vid 2 200 varv/min. 

SMÖRJNING Trycksatt smörjningssystem på 3,3 liter.

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. Rymmer 4,9 liter.

BRÄNSLETANKENS KAPACITET 28,3 liter dieselbränsle. Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % bensin).

DRIVNING Hydraulisk serie-/parallelldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och 
bakåt. Hydraulsystemet rymmer 23 liter.

HASTIGHET Körning framåt 0–16,1 km/h, klippning: 0–11,3 km/h, körning bakåt: 0–5,6 km/h.

DÄCK Tre stycken 22x12-12-däck, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,83 bar. (Tillval: gräsdäck)

HUVUDRAM Format stål, svetsat stål och stålrör.

BROMSAR Hydrostatisk fotbroms. Handmanövrerad parkeringsbroms.

STYRNING Servostyrning med ställbarbar 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.

EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM 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
3555-D Höjd: 200 cm Längd: 266 cm Arbetsbredd: 284 cm Transportbredd: 231 cm

3575-D Höjd: 206 cm Längd: 266 cm Arbetsbredd: 284 cm Transportbredd: 231 cm

VIKT
3555-D 751 kg utan klippenheter. 1 034 kg med 5 st. 12,7 cm cylindrar, 56 cm breda klippenheter med 8 knivar.

3575-D 796 kg utan klippenheter. 1 156 kg med 5 st. 17,8 cm cylindrar, 56 cm breda klippenheter 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 B71.4-2012- och CE-krav. EN ISO 5395.

GARANTI Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.
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KLIPPENHET PÅ 56 CM: 03482 (8 KNIVAR) OCH 03483 (11 KNIVAR)

TYP Fem hydrauliskt drivna balanserade DPA-klippenheter. 
Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för ökad 
styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.

STORLEK Bredd: 56 cm, diameter: 12,7 cm eller  
17,8 cm.

KLIPPBREDD 2,54 m

KLIPPHÖJDSINTERVALL 8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm.  
11 knivar: rekommenderat intervall 6–19 mm.  
En sats för hög klipphöjd finns tillgänglig för att öka 
klipphöjdsintervallet med 25–38 mm.

CYLINDERHASTIGHET 12,7 cm-cylinder: 2 350 (± 150) varv/min., 
17,8 cm-cylinder: 1 600 varv/min., vid den högsta 
inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och 
den lägsta inställningen för slipning.

UNDERKNIVS-
JUSTERINGAR

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 som tillval.

UNDERKNIVSTILLBEHÖR

108-9095 EdgeMax™

125-2771 EdgeMax kortklippt

108-9096 Standard

110-4084 Standard, kortklippt

119-4280 EdgeMax extra kortklippt

120-1640 Standard, extra kortklippt

110-4074 Extra kraftig underkniv

KLIPPENHETSALTERNATIV

03486 56 cm klippenhet med 8 knivar och dubbel 
precisionsinställning (DPA)

03487 56 cm klippenhet med 11 knivar och dubbel 
precisionsinställning (DPA)

03484 Ändvikt (för klippenheter utan redskap)

TILLBEHÖR TILL KLIPPENHET PÅ 56 CM MED DPA

03415 Flex, gräskorgssats (fram)

03416 Flex, kompakt gräskorgssats (bak)

131-6845 Trimstångssats – Flex-korgar

107-3280 Skrapsats till bakre rulle 

107-2993-03 Wiehle-rullskrapa 

110-1735 Kam-/skrapsats 

114-5412 Hel främre rulle 

110-9602-03 Skrapa till hel främre rulle 

114-5404 Lång bakre rulle

114-5421 Avsmalnande rulle

110-9609-03 Avsmalnande rullskrapa 

110-9600 Sats för hög klipphöjd 

TRIMSATS OCH BAKRE ROTERANDE BORSTE – 
TILLVAL

03401 DPA-trimmare (vänster) – tre behövs

03402 DPA-trimmare (höger) – två behövs

03406 Sats med ENDAST borste till bakre rulle

03407 Borste till bakre rulle (för trimsats)

127-7120 Borstsats (för trimmare)

03719 Borste för en perfekt fairway (tillval som 
ersätter trimmarknivar)

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN

121-7924 Däck – för gräs

115-4754 myTurf® trådlös timmätarenhet


