
EN GREENKLIPPARLEGEND 
HAR SETT DAGENS LJUS.

F U N K T I O N E R

Greensmaster® 1018/1021/1026
Gågreenklippare

Toro® Greensmaster®-serien med fast huvud 

(1018/1021/1026) har tre klippbredder på 46 cm, 53 cm 

respektive 66 cm. Konstruktionen minimerar oavsiktlig 

påverkan från greenkeepern. Samtliga modeller i serien är 

försedda med innovativa reglage, i synnerhet teleskophandtag 

som varje greenkeeper kan justera efter sin längd på några 

sekunder för ökad komfort och minskad trötthet,  

vilket säkerställer en jämn och ren klippning.  

Dessa enheter är konstruerade för minimalt 

underhåll och en lång och produktiv livslängd  

för att sänka arbets- och driftskostnaderna.

Gemensamma funktioner:
 –  Robust Honda®-motor på 

2,6 kW (3,5 hk) för optimal 
kraft

 –  Teleskophandtag med 
kombinerat drivnings- och 
säkerhetshandtag

 –  Med drivningshandtaget kan 
man sakta ned eller stanna 
helt i snäva svängar utan att 
behöva koppla ur drivningen

 –  Gummimonterat 
handtag för att minska 
rörelsevariationerna på 
grund av greenkeeperns 
gång för jämnare klippning

 –  Inget smörjbehov och 
modulbaserad konstruktion 
för enklare underhåll

 –  Alternativa klippenheter  
(8, 11 och 14 knivar) för olika 
klipphöjder

 –  Kan omvandlas från green- 
till teeklippare

 –  Utmärkt balans för 
överlägsen riktning och enkel 
vändning

 –  Service-/parkeringsbroms 
för bättre kontroll 

Greensmaster 1018:
 –  Klippbredd 46 cm

 –  Smal klippbredd för smala 
ränder och överlägsen 
markföljning över 
ojämnheter

 –  Välj en cylinder med 11 eller 
14 knivar för en jämn och 
konsekvent klippning och 
överlägsen bollrullning

Greensmaster 1021:
 –  Klippbredd 53 cm

 –  Överlägsen klippkvalitet och 
pålitlig prestanda

 –  Välj en cylinder med 8, 
11 eller 14 knivar för 
överlägsen prestanda i alla 
klippförhållanden

Greensmaster 1026:
 –  Klippbredd 66 cm

 –  Bredare klippbredd för ökad 
produktivitet

 –  Välj en cylinder med 8, 
11 eller 14 knivar för 
överlägsen prestanda i alla 
klippförhållanden



Uppdaterad 2019-01

* 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 mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.  Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.

GREENSMASTER® 1018-SPECIFIKATIONER

GREENSMASTER 1018, MODELL 04820
MOTOR Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.

BRÄNSLEKAPACITET 2 liter

RAM Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.

DRIVNING Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. 
Utbytbara trumdrevväxellådor.

DRIVTRUMMA Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.

MARKHASTIGHET Klipphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h  Transporthastighet: 8,5 km/h

KOPPLING Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.

BROMS Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.

KLIPPENHETSDRIVNING Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.

KLIPPENHETSMONTERING Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.

KLIPPENHETSALTERNATIV Klippenhet med 11 knivar  Klippenhet med 14 knivar

REGLAGE
Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. 
Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare,  
belysning på/av (tillval).

HANDTAG Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.

TRANSPORTDÄCK/STÖD Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.

KLIPPBREDD 46 cm

KLIPPHÖJDSINTERVALL
För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm
För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm
Sats för hög klipphöjd: trumposition två: 30 mm

VIKT 95,2 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.

UNDERHÅLLSBEHOV Ingen daglig smörjning krävs.

CERTIFIERING Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer. 

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

Greensmaster 1018 tillverkas i Tomah i Wisconsin i 
USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



GREENSMASTER® 1021-SPECIFIKATIONER

Greensmaster 1021 tillverkas i Tomah i Wisconsin i 
USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.

GREENSMASTER 1021, MODELL 04830
MOTOR Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.

BRÄNSLEKAPACITET 2 liter

RAM Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.

DRIVNING Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter.   
Utbytbara trumdrevväxellådor.

DRIVTRUMMA Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.

MARKHASTIGHET Klipphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h.  Transporthastighet: 8,5 km/h

KOPPLING Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.

BROMS Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.

KLIPPENHETSDRIVNING Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.

KLIPPENHETSMONTERING Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.

KLIPPENHETSALTERNATIV Klippenhet med 8 knivar  Klippenhet med 11 knivar  Klippenhet med 14 knivar

REGLAGE
Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. 
Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare,  
belysning på/av (tillval).

HANDTAG Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.

TRANSPORTDÄCK/STÖD Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.

KLIPPBREDD 53 cm

KLIPPHÖJDSINTERVALL
För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm
För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm
Sats för hög klipphöjd: trumposition två: 30 mm

VIKT 100 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.

UNDERHÅLLSBEHOV Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.

CERTIFIERING Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer. 

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

Uppdaterad 2019-01

* 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 mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.  Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.



GREENSMASTER® 1026-SPECIFIKATIONER

Greensmaster 1026 tillverkas i Tomah i Wisconsin i 
USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.

GREENSMASTER 1026, MODELL 04840
MOTOR Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.

BRÄNSLEKAPACITET 2 liter

RAM Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.

DRIVNING Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter.          
Utbytbara trumdrevväxellådor.

DRIVTRUMMA Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.

MARKHASTIGHET Klipphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h  Transporthastighet: 8,5 km/h

KOPPLING Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.

BROMS Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.

KLIPPENHETSDRIVNING Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.

KLIPPENHETSMONTERING Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.

KLIPPENHETSALTERNATIV Klippenhet med 8 knivar  Klippenhet med 11 knivar  Klippenhet med 14 knivar

REGLAGE
Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning.  
Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare,  
belysning på/av (tillval).

HANDTAG Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.

TRANSPORTDÄCK/STÖD Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.

KLIPPBREDD 66 cm

KLIPPHÖJDSINTERVALL
För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm
För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm
Sats för hög klipphöjd: trumposition två: 30 mm

VIKT 108,8 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.

UNDERHÅLLSBEHOV Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.

CERTIFIERING Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer. 

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

Uppdaterad 2019-01

* 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 mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.  Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.
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