
GROUNDSMASTER® 3200/3300 



GROUNDSMASTER 3200/3300 FUNKTIONER

FRONTKLIPPARPRESTANDA

INFOCENTERKONTROLLPANEL 
Bekvämt placerad för total kontroll.

PÅLITLIGA TORO-KLIPPDÄCK
Lätta att underhålla, konstruerade för att 

hantera alla sorters terräng, med ett överlägset 
klippresultat och utmärkt spridning av gräsklipp. 
Välj mellan de tre klippdäcksalternativen nedan.

HÅLLBARHET
 - Kraftfulla Yanmar®-dieselmotorer 

på 18,4 kW (24,7 hk) eller 27,5 kW 
(37 hk). Båda är Steg V och 
Tier 4-godkända.

 - Robusta rotorklippdäck i svetsat 
4,8 mm höghållfasthet stål. 
Tillgänglig i klippbredder är  
152 cm och 183 cm.

PRESTANDA
 - Arbeta i utmanande förhållanden 

under hösten och vintern med 
CrossTrax®-allhjulsdrift som 
optimerar kraftfördelningen till 
varje individuellt hjul

 - Kör upp på trottoarkanter och 
förflytta dig enkelt mellan 
arbetsplatser med 
en markfrigång på 
19,8 cm 

TACKLA ALLA TERRÄNGER
Bullnose-fronten, de robusta 

knivspindlarna och klippdäcken 
i 4,8 mm höghållfasthets stål är 

konstruerade för alla typer av 
förhållanden.

• Klippbredd på 152 eller 183 cm
• Bakutkast
• Svetsade däckstötdämpare
• Spindelhus i gjuten aluminium
• Spindelaxel på 2,5 cm
• Tätade kullager

• Klippbredd på 152 eller 183 cm
• Alternativ för bak- och sidoutkast
• Utbytbara däckstötdämpare
• Spindelhus i gjutjärn och 

antiskalskydd
• Antiskalpskydd på 3,18 cm
• Koniska rullager, smörjbara

Slaghack för finklippning
• Klippbredd på 152 cm
• Hammarslagor
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3-CYLINDRIGA DIESELMOTORER
FRÅN YANMAR
Maximera den kraft som uppfyller de
senaste emissionsreglerna för Steg V
och Tier 4.

OÖVERTRÄFFAD ÅTKOMST
Den innovativa tiltfunktionen gör underhåll och 
rengöring enkelt. Rotorklippdäcken går att fälla 
nästan 90° samtidigt som drivlinan förblir intakt.

PRODUKTIVITET
- Innovativt, tiltbart klippdäck för enkel 

rengöring och smidigt underhåll

- Transporthastighet på 21 km/tim
(GM3200)
Transporthastighet på 24 km/tim
(GM3300)

- Ändra klipphöjd från 25 till 152 mm 
med en enkel sprintjustering

- Bekväm förarplattform och 
lättåtkomliga reglage

- Lättillgängliga servicepunkter

MÅNGSIDIGHET
- Recycler®-klippdäck med sido- eller

bakutkast

- Slaghack eller rotorklippdäck

- Mångsidighet året runt med ett stort
urval av redskap för alla årstider

- Röj undan snö, ta bort skräp,
sprid salt … allt från den bekväma
tillvalshytten.

TILLVAL FÖR ALLA ÅRSTIDER
- Slagklippdäck F60 på 152 cm

- Sopvals

- Snöplog

- Pro Force®-lövblås

- Snöslunga

- Saltspridare

- Strålkastare

- Vinterhytt (uppvärmd) – tillval

- Hytt med värme och AC
(endast på GM3300)

CROSSTRAX®
Toros pålitliga och effektiva 
4WD-system.

ÖVERLÄGSEN FÖRARKOMFORT
Det justerbara sätet, den tiltbara styrkolonnen och de 
lättåtkomliga kontrollerna ger en optimal förarkomfort. 
Standardsäten samt säten med mekanisk fjädring eller 
luftfjädring finns tillgängliga.

HYTT MED VÄRME (TILLVAL)
Mångsidighet  året runt – röj undan snö, 
ta bort skräp, sprid salt … allt från den 
bekväma hytten.

FÖRFLYTTA DIG ENKELT 
MELLAN ARBETSPLATSER
Med en markfrigång på
19,8 cm kan du enkelt köra
upp på trottoarkanter och ta
dig till arbetsplatser andra
gräsklippare har svårt att nå.



 

Från markbeläggning 

till grönytevård till 

klippning – Toro® har 

ett komplett sortiment 

av lösningar för jobben 

som du behöver utföra.

FRÅN GRÄVNING

FRÅN SÅDD

FRÅN KLIPPNING

TORO HAR ALLT JAG BEHÖVER

Hela vårt utbud har utformats med hjälp av experterna ute på fältet, och vårt uppdrag tar 

aldrig slut. Våra agronomer och ingenjörer arbetar ständigt på nya lösningar som ökar 

produktiviteten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena. Resultatet 

är ett produktutbud som erbjuder användarvänlighet för operatörer av alla kompetensnivåer, 

en hållbarhet som klarar av tuffa förhållanden och en tillförlitlighet som minimerar driftstopp 

så att operatörerna förblir produktiva. Dessutom understöds det med service och support från 

lokala Toro-återförsäljare som brinner för att hjälpa kunder att lyckas.

 

Gå till toro.com och utforska Toros hela produktutbud för de som arbetar 

ute på fältet. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare om du vill veta mer.

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company.   
8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
19-247-SV   ©2019 The Toro Company. Med ensamrätt.

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

TILL PLANTERING

TILL SKÄRNING

TILL RÖJNING

FRÅN START TILL MÅL


