
• Klippbredd: 3,7 meter

• Tre oberoende flytande klippdäck

•  Klipphöjd: 1,3 cm till 10,2 cm

•  Vingdäcken kan fällas upp för snabb transport

•  Kompatibel med Outcross® 9060 och traktorer med kraftuttag på minst 32,6 kW (35 hästkrafter)
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Groundsmaster 1200 är en enastående kombination av produktivitet, 

hållbarhet och överlägsen klippning. Den har en klippbredd på 

3,7 meter och kan klippa upp till 4 hektar per timme. 1200-modellen 

är utformad att leva upp till Groundsmasters oöverträffade rykte 

beträffande hållbarhet och du kan förvänta dig åratal av pålitlig 

klippning. Den har samma knivspindlar som Toros stora rotorklippare 

och klarar av de tuffaste förhållandena. Vingdäcken skyddas ytterligare 

av det slagtåliga påkörningsskyddet. Trots den höga produktiviteten 

och robusta utformning har klippdäcken på Groundsmaster 1200 

en unik förmåga att ta sig an gräsmattans ojämnheter för ett 

fantastiskt resultat. I kombination med de dubbla rullarna levererar 

Groundsmaster 1200 en högkvalitativ klippning och pricksäker 

gräsrandning under de flesta förhållandena. Produktivitet, 

hållbarhet och ett utomordentligt klippresultat – detta gör 

1200 till den enda bogserade klipparen värd namnet 

Groundsmaster.

DEN ENDA BOGSERADE KLIPPAREN SOM ÄR 
VÄRDIG ATT VARA EN GROUNDSMASTER

F U N K T I O N E R

Groundsmaster® 1200
Bogserad klippare
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Specifikationer till Groundsmaster® 1200*

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. 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 bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.  
Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier. Groundsmaster 1200 tillverkas i Tomah i Wisconsin 

i USA i en ISO 9002-certifierad anläggning.

GROUNDSMASTER 1200 – MODELL 31905
KLIPPBREDD Totalt: 365 cm, Enskilda klippdäck: 137 cm, Överlappning: 23 cm

KLIPPHASTIGHET Klipper upp till 3,53 hektar/h vid 9,7 km/h (utan överlappningar eller stopp)

KONSTRUKTION
Klippdäck i höghållfast stål i tjocklek 10 (gauge) med fastskruvade förstärkningar i tjocklek 7 (gauge).  
Sidomedar av svetsat stål i tjocklek 7 (gauge) med stålrullar på 12,7 cm i diameter.

DÄCKDRIVNING Remdrivna knivspindlar med fjäderspänd remskiva. STD PTO-axel 1⅜" 6 splines. Klippdäcksväxellådan innehåller frihjulskoppling.

KLIPPHÖJD 1,3 cm till 10,2 cm steglöst reglerbar

SPINDLAR Knivspindelaxel 32 mm diameter med smörjbara koniska rullager.

KNIVAR 9 knivar som är 483 mm långa, 64 mm tjocka. Samtliga knivar av samma typ.

MARKFÖLJNING 9 antiskalp tallrikar, en på varje kniv, två antiskal som kollisionsskydd.

VINGSKYDD Dubbelriktad stötdämpare på varje vingdäck

TOTALMÅTT Transporthöjd: 192,4 cm  Transportlängd: 369,6 cm (dragkrok helt utskjuten)  Bredd: (sänkta däck): 380,5 cm  Transportbredd: 218,4 cm vid 1,27 cm klipphöjd

EFFEKTBEHOV Minst 32,6 kW (35 hästkrafter) vid kraftuttaget, 540 varv/min

KNIVSPETSHASTIGHET Ca 76 m/sek

DÄCK 20 x 10 - 10 K500-gräsdäck med 6 lager

VIKTER Total vikt = 1 354 kg, Bogseröglans tryck under transport = 313 kg

TILLBEHÖR Sats för rullskrapa

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

CERTIFIERING Överensstämmer med American National Standards Institute (ANSI B71.4-2012)
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