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UUSI

Perässäkäveltävät Greensmaster®-viheriöleikkurit

Greensmaster e1021 ja eFlex ® 1021 – litium-ionitekniikan tehoa
  Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos sekä samat ohjaimet ja ominaisuudet kuin moottorimalleissa. 

Lisädiagnostiikkaominaisuuksia, kuten lataustilan ilmaisin sekä koneen asetukset.

  Litium-ioniakkutekniikka – Hyväksi havaittu Samsung®-akkuteho. Leikkaa jopa 3 000 m2 yhdellä latauksella.

  Erittäin hiljainen eikä lainkaan moottorin pakokaasuja – Moottorin pakokaasujen puuttuminen ja erittäin hiljainen 
käyttöääni vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia golfyhteisöissä.

 Läppäys – Läppäys ilman tarvetta lisämoottoreille tai -työkaluille.

Greensmaster eFlex® 1021Greensmaster e1021 (kiinteä)

EdgeSeries® Reels

Pelikuviot uusiksi 
litium-ioni-innovaatiolla.

TransPro 80

 toro.com/Greensmaster

Greensmaster 1000 -sarja ja Greensmaster Flex™ -sarja – moottorin teho
  Teleskooppikahva – Soveltuu eripituisille käyttäjille, säädettävissä viiteen asentoon.★

  Kahvan eristinkannattimet – Auttavat poistamaan kävelyaskelten aikaansaaman leikkuukorkeuden vaihtelun.★

  Intuitiiviset, täsmälliset ja helppokäyttöiset ohjaimet – Yksinkertaistavat käyttöä ja parantavat leikkuuta ja yhdenmukaisuutta.

  Kaksitoiminen ohjainvipu – Yhdistää turvallisuuden ja käyttötehokkuuden.★

  Suuren/matalan leikkuunopeuden vipu – Leikkuutaajuuden helppo vaihto kesken käytön. Useat helposti määritettävät leikkuun 
lisäasetukset antavat viheriöiden hoitajille mahdollisuuden mukauttaa leikkuutaajuutta kaikkia peliolosuhteita varten.

  Kestävä hammaspyörävaihteisto – Tarjoaa luokkansa parhaan vaihteiston odotettavan käyttöiän.

  Hyväksi havaitut DPA-leikkuuyksiköt (nyt irrotettavissa) – Vaihda helposti 8-, 11- tai 14-lehtisten EdgeSeries™-kelavaihtoehtojen 
välillä. (14-lehtinen lisävarusteena vain malleille 1018 tai Flex 1018; 11- tai 14-lehtinen lisävarusteena malleille 1021 ja Flex 1021;  
8- tai 11-lehtinen lisävarusteena mallille 1026) ★

  Modulaarinen kokoonpano – Tekee huollosta ja korjauksista nopeaa ja yksinkertaista.

  Muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi heiluriakselilla – Nopea muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi. ★

 Läppäystoiminto –Läppäys kussakin viheriöleikkurissa, lisämoottoreita tai -työkaluja ei tarvita.* ★

★ ODOTTAA PATENTTIA * Läppäystoiminto saatavissa vain malleille 1021, 1026 ja Flex 1021.

UUSI

UUSI

EdgeSeries® Reels

Greensmaster 1018 (kiinteä) Greensmaster 1021 (kiinteä) Greensmaster 1026 (kiinteä) Greensmaster FlexTM 1021Greensmaster FlexTM 1018

Greensmaster TransPro® 200

Yhteensopivuus – Nykyisten kiinteiden ja  
Flex-mallien yhteensopivuus, mukaan lukien 
useimmat vanhemman mallin viheriöleikkurit.

Parempi leikkurin kiinnitys – Eturullan 
kiinnike, jossa säädettävät asennot leikkurien 
kiinnitystä varten.

Parannettu kuormauskulma ja vetokoukun 
rakenne – Yksinkertaistettu kuormaus/purku 
parantaa tuottavuutta.



Greensmaster eTriFlex™ -sarja

Täysin sähköinen veto, ohjaus, nosto ja kelojen ohjaus – Ei lainkaan hydraulinestettä.

eTriFlex-mallit: 

  Moottorin/generaattorin malli: 10,4 kW:n (14 hv:n) kaksisylinterinen Kawasaki® Battery Assist -tekniikalla, jopa 20 %:n polttoaineen 
säästö.Vakionopeus 2 400 kierr./min ja kuomulla suojattu moottori tarjoavat hämmästyttävän hiljaisen toiminnan.

 Litium-ioniakkumalli: 48 V:n Samsung® mahdollistaa hiljaisen toiminnan.

Edistynyt leikkuuteho 

 Leikkuunopeus – Ylläpitää tasaisen leikkuuyksiköiden leikkuunopeuden jokaisessa yksittäisessä kelassa käännöksien aikana.

 Pyörien nopeuden hallinta – Yksittäisten pyörien nopeuden hallinta käännösten aikana, mikä vähentää pyörien hankaamista.

 Lift-In-Turn – Ominaisuus tarjoaa tasaisen leikkuun puolelta toiselle erityisesti käännöksissä.

 Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ – Ja Link-System-jousitus takaavat erinomaisen maaston muotojen seurannan.

 Alan johtava Flex™-tekniikka – Ja DPA-leikkuuyksiköt helpottavat säätöä ja tarkkuutta.

 Lift-In-Turn-toiminto ja RDS-toiminto – tarjoavat yhdessä tasalaatuisen lopputuloksen.

 Parannettu leikkuujätteen keruujärjestelmä – lisää nurmen hyvinvointia.

 Nosto ja kelojen ohjaus – Tuottaa automaattisesti tasaisen leikkuulinjan kaikissa keloissa, kun leikkuuyksiköt nostetaan tai lasketaan.

Ajettavat Greensmaster®-viheriöleikkurit

 toro.com/eTriFlexEdgeSeries™ Reels

Innovatiiviset huoltoparannukset 

  Tietokeskus – Suojatut asetukset, säätimet ja kehittynyt 
diagnostiikka.

 Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt.

  Lift-Gate-jalkatuki – Helpottaa keskimmäisen 
leikkuuyksikön huoltoa.

 Suuret, pallomaiset renkaat – Hellävaraisia nurmen päällä.

* Pystyleikkuu vain moottori-/generaattorimallilla.

UUSI

Erittäin tuottava ja monipuolinen 

  Runsaasti tehoa – Moniin eri käyttökohteisiin sekä viheriöillä 
että niiden ulkopuolella.*

  Tuottavuutta – 16,1 km/h:n kuljetusajonopeus ja 
sisäänrakennettu käännöksissä hidastaminen.

  Automaattinen jarrun kytkentä – Käyttäjän poistuessa 
koneesta.

 Jalalla käytettävä käyttö- ja seisontajarru

Radius Dependent Speed (RDS) -järjestelmä optimaalista reunusten leikkuuta varten

Leikkuunopeus: Ylläpitää tasaisen 
leikkuuyksiköiden leikkuunopeuden 
jokaisessa yksittäisessä kelassa 
käännöksien aikana

Pyörien nopeuden hallinta: 
Yksittäisten pyörien nopeuden 
hallinta käännösten aikana, mikä 
vähentää pyörien hankaamista

Lift-In-Turn: Ominaisuus, joka 
tarjoaa tasaisen leikkuun puolelta 
toiselle erityisesti käännöksissä
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Greensmaster 3300 TriFlex
Greensmaster 3400 TriFlex

Greensmaster® TriFlex® -sarja

Greensmaster TriFlex

  Leikkuutulos vertaansa vailla – Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ -jousitus ja Flex™-tekniikka auttavat 
leikkuuyksiköitä seuraamaan nurmen pintaa tarkasti, jotta saavutetaan ajoleikkurin tehokkuus ja perässäkäveltävän leikkurin tarkkuus.

  Erittäin tehokas ja monipuolinen – Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt voi irrottaa muutamassa minuutissa, joten 
leikkuulaitteiden vaihtaminen lisälaitteisiin on helppoa. Tämä takaa erinomaisen monipuolisuuden ja tuottavuuden.

 Lift-In-TurnTM – Takaa tasaisen leikkuujäljen kunniakierroksen aikana.

  Lisää tehoa ja suorituskykyä – 15,6 kW:n (21 hv) Vanguard® Twin -bensiinimoottorissa ja 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmoottorissa 
on runsaasti tehoa kaikkiin käyttötarkoituksiin.

  Kevyt renkaanjälki – Suuret, nurmea säästävät renkaat jakavat painon tasaisesti koneen renkaille jättäen minimaaliset renkaanjäljet.

  Helppo huoltaa – Huoltoparannukset, kuten nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt, päivittäisten rasvauskohtien 
puuttuminen ja käännettävä jalkatuki, säästävät huoltoteknikkojen aikaa.

Greensmaster TriFlex Hybrid

  Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos ja ohjauslaitteet kuin TriFlex-hydraulimalleissa.

  Erittäin tehokkaat sähköosat – Erikoisvalmisteiset osat ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat runsaasti tehoa kaikkiin 
leikkauskohteisiin tai pystysuuntaiseen verticutting-leikkuuseen viheriöllä ja sen ulkopuolella.

 Buuster-akkuenergia – Antaa keloille tarvittavan tehon välittömästi.

  Energy Smart® – Aikaa ja energiaa säästävät ominaisuudet parantavat myös tuottavuutta ja nurmen kuntoa. Niiden ansiosta 
TriFlex Hybrid on saanut Toron ensimmäisen Energy Smart -merkinnän.

Ajettavat Greensmaster®-viheriöleikkurit

EdgeSeries™ Reels  toro.com/TriFlex

Greensmaster 3150-Q/3250-D

  Legendaarinen leikkuujälki – Tunnettu huippuluokan leikkuujäljestä ja luotettavuudesta.

  Todistetusti hyvä suorituskyky – Toimii tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa leikkuutöissä viheriöllä ja sen ulkopuolella.

  Lisää tehoa – 3250-D:ssä on 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota-dieselmoottori, joka tuottaa parhaan suorituskyvyn ja tehon.

Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid

Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid

Greensmaster 3250-DGreensmaster 3150-Q
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Esikarheikko- ja reuna-alueleikkurit

Toro®-leikkurit esikarheikko- ja reuna-alueille
Kun tarvitaan monipuolista ja suorituskykyistä esikarheikkoleikkuria, jonka leikkuujälki on omaa luokkaansa,  

Toro Reelmaster® 3100-D on itsestäänselvä valinta. Toron edistyksellisellä Sidewinder®-tekniikalla 

leikkuuyksiköitä voidaan siirtää sivusuunnassa leikkuun aikana ja yltää näin alueille, joihin muut leikkurit eivät 

ulotu. Se on ihanteellinen viheriöiden ja hiekkaesteiden reunoille, joissa olosuhteet voivat olla haasteelliset 

ja tarkka kontrolli on ehdottoman tärkeää. Näiden ominaisuuksien, kolmikelaisen alustarakenteen ja Toron 

ainutlaatuisten EdgeSeries™-leikkuuyksiköiden ansiosta saat poikkeuksellisen suorituskykyisen ja erittäin 

ketterän esikarheikkoleikkurin, jonka ylivoimainen leikkuujälki on päivästä toiseen vertaansa vailla.

Reelmaster 3100-D Sidewinder
Reelmaster 3100-D on ainutlaatuinen kolmikelaleikkuri, 

joka on suunniteltu tuottamaan erinomaista suorituskykyä 

golfkentälle. Lisävarusteena saatavat Sidewinder-

leikkuuyksiköt voidaan siirtää käytön aikana oikealle tai 

vasemmalle, jolloin saadaan parempi kelan ulottuvuus ja 

nurmi kuluu vähemmän.

EdgeSeries® Reels

UUSI

Groundsmaster 7200/7210
Paikallaan kääntyvä vaakatasoleikkuri, joka on ansainnut Groundsmaster-nimen  

lujarakenteisuutensa ansiosta. 7200/7210-malleissa on useita leikkuupöytävaihtoehtoja 

kokoluokissa 152–254 cm ja tehokkaat 18,5 tai 27,4 kW:n (24,8 tai 36,8 hv) 

kolmisylinteriset, nestejäähdytteiset dieselmoottorit. Tukevat, 4,5 mm:n teräksestä 

hitsatut raskaaseen käyttöön suunnitellut leikkuupöydät ja markkinoiden kestävimmät 

karakokoonpanot takaavat pitkän kestoiän. 

Groundsmaster® 3200/3300
Groundsmaster 3200/3300 tarjoaa ennennäkemätöntä tuottavuutta. Tehokkaan 

27,9 kW:n (37,4 hv:n) tai 18,4 kW:n (24,7 hv:n) moottorin, CrossTrax®-jokapyörävedon 

ja legendaaristen Groundsmaster-leikkuupöytien ansiosta nämä tuotteet selviytyvät 

nopeasti haastavimmastakin maastosta leikkuulaadusta tinkimättä.

Proline H800
Toro Proline H800 -suorakeruuvaakatasoleikkuri, jossa on korkea tyhjennysmekanismi, 

on suunniteltu lyömätöntä keruuta varten. Proline H800:ssa on tehokas 18,4 kW:n 

(24,7 hv:n) Yanmar®-dieselmoottori, nopea jopa 15 km/h:n ajonopeus, innovatiivinen 

Smart AirFlow suoraa keruuta varten ja 195 cm:n korkea järjestelmä, joka tyhjentää 

leikkuujätteet suoraan lavalle tai perävaunuun, joten se leikkaa, kerää ja hävittää jopa 

1,2 hehtaaria materiaalia tunnissa!

Groundsmaster 3500-D Sidewinder
Groundsmaster 3500-D, jossa on Toron innovatiivinen Sidewinder-leikkuujärjestelmä, 

siirtää Contour Plus™ -leikkuuyksikköjä sivulta toiselle, minkä ansiosta 

vaikeapääsyisetkin nurmialueet voidaan leikata. 3500-D:n leikkuuleveys on 173 cm,  

ja jatkuva kolmipyörävetojärjestelmä takaa erinomaisen ohjattavuuden.

Groundsmaster 360 Quad-Steer™ 

Groundsmaster 360 pääsee lähelle puita ja aitoja, joten viimeistelyä jää tehtäväksi 

vähemmän. Tässä nopeassa, tehokkaassa ja monipuolisessa mallissa on useita 

152–254 cm:n leikkuupöytävaihtoehtoja. Ne sopivat ihanteellisesti karheikkojen 

leikkaamiseen, puiden ympärystöjen viimeistelemiseen ja kerhorakennuksen 

nurmikkojen leikkaamiseen. Leikkaatko erilaisia nurmialueita? Säädä leikkuukorkeutta 

nopeasti ja helposti välillä 2,5–15,2 cm.
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Reelmaster 5010-H
Reelmaster 5010-H tarjoaa tarvittavaa tehoa ja suorituskykyä polttoainetaloudesta ja luotettavuudesta 

tinkimättä. Ainutlaatuisen PowerMatch™-järjestelmänsä ansiosta Reelmaster 5010-H voi tarvittaessa 

tuottaa yli 29,8 kW:n (40 hv) tehon käyttämällä dieselmoottoria yhdessä akkuyksikön kanssa. 

Leikkuuyksiköiden sähkömoottorit, joissa on pienikitkaiset tiivisteet ja laakerit, parantavat suorituskykyä 

ja vähentävät tehovaatimuksia. Tuloksena on parantunut polttoainetehokkuus, hiljaisempi käyttö, 

huomattavasti vähemmän hydrauliikkaa ja verraton leikkuujälki EdgeSeries™-kelojen ansiosta.

Combined Load for Traction & Cutting

Technology
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EdgeSeries™ Reels

Ainutlaatuinen 
hybridiajojärjestelmä – 

PowerMatch-tekniikan avulla 

Reelmaster 5010-H tuottaa 

olosuhteista riippuen tarvittavan 

määrän tehoa ajolle ja leikkuulle.
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Reelmaster®-väyläleikkurit

 toro.com/RM5010H

Reelmaster 7000-D
Reelmaster 7000-D on monikäyttöinen ja tehokas kelaleikkuri, joka on 

suunniteltu tuottavuutta ja suorituskykyä silmällä pitäen kaikkein vaativimpiin 

olosuhteisiin. Tässä leikkurissa on kaikki: voima, tuottavuus jopa 320 cm:n 

leikkuuleveyden ansiosta ja moitteeton leikkuujälki. Vähentää merkittävästi 

skalpeeraus-leikkuuseen tarvittavaa aikaa valmisteltaessa siementen levitystä 

ja verticutting-leikkuutoimintoja.

Reelmaster® 3550-D
Toro® Reelmaster® 3550-D rullaa vaivattomasti kumpuilevilla väylillä 

ja viheriöillä. Erinomaisen pitävällä kolmipyöräisellä Series/Parallel-

vetojärjestelmällä, nurmea säästävillä renkailla ja uusilla EdgeSeries™-

keloilla varustettu Reelmaster 3550-D on suunniteltu tuottamaan 

täydellinen leikkuutulos ilman ylimääräisiä jälkiä. Sen leikkuuleveys on 

tehokas 210 cm ja paino enintään 907 kg.

Reelmaster 5010 -sarja
Vertaansa vailla olevaa tuottavuutta: 254 cm:n leikkuuleveys, ylivoimainen 

leikkuujälki, EdgeSeries-kelat ja yksinkertaistettu huolto. Tutustu näihin 

ja satoihin muihin syihin, jotka saavat maailman parhaat golfkentät 

valitsemaan Reelmaster 5010 -sarjan täydellisten väylien ja vertaansa 

vailla olevan lisäarvon luomiseen.

Reelmaster® 7000-D

Reelmaster 3555-D/3575-D
Nämä väyläleikkurit ovat 20 % kevyempiä ja paljon pienempiä kuin 

Toron ja muiden valmistajien perinteiset väyläleikkurit. Kevyempi 

paino yhdistettynä erittäin tuottavaan 254 cm:n leikkuuleveyteen, 

kolmipyöräisen vetojärjestelmän parannettuun ohjattavuuteen 

kompaktilla alustalla, EdgeSeries-keloihin ja useisiin muihin keskeisiin 

ominaisuuksiin nostavat tämän väyläleikkurin täysin omaan luokkaansa.

Reelmaster® 3575-D

Reelmaster 5010 -sarjan mallit: 
Reelmaster 5410/5510/5610

EdgeSeries® Reels
Toro EdgeSeries -kelat edustavat 

kestävyyden ja leikkausjäljen laadun 

uutta sukupolvea, ja niiden terät 

pysyvät terävinä pidempään. Uusien 

kelamateriaalien lisäksi EdgeSeries-sarjassa 

käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja 

valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki 

on entistä tasaisempi. 

 toro.com/edgeseries
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Groundsmaster®-karheikkoleikkurit

Groundsmaster 1200
Vedettävä vaakatasoleikkuri Groundsmaster 1200 tarjoaa vertaansa vailla olevan 

yhdistelmän tuottavuutta, kestävyyttä ja erinomaista leikkuujälkeä. 370 cm:n 

leikkuuleveyden ansiosta sillä voi leikata jopa neljä hehtaaria tunnissa*.  

Muiden Groundsmastereiden tapaan legendaarisen kestävä 1200 on suunniteltu 

leikkaamaan luotettavasti vuosikausien ajan. Sen karat ovat samat kuin Toron 

suurissa vaakatasoleikkureissa, ja se kestää vaikeimmissakin olosuhteissa.  

Tämä leikkuri tuottaa tasaisesti leikatun ja ammattimaisesti raidoitetun nurmen 

suurilla avoimilla alueilla.

*  Tuntikohtainen tuottavuus riippuu käyttäjästä ja nurmiolosuhteista. 
85-prosenttinen tehokkuus käännöksiä ja päällekkäisyyksiä varten.

Groundsmaster Contour -sarja
Vuodesta 1973 lähtien Toro Groundsmaster -leikkureita on käytetty maailman huippugolfkentillä tarkan 

ja tasaisen leikkuupinnan sekä upeiden karheikkojen luomiseen. Mutta meillä on vielä parantamisen 

varaa. Siksi Groundsmaster-leikkureihin sisältyy seuraavien kaltaisia innovaatioita: Sidewinder®-

leikkuuyksiköt tarkkaan leikkuuseen, CrossTrax®-jokapyöräveto ylivoimaiseen pitoon ja Smart Cool™ 

erinomaiseen jäähdytykseen. Minkä tahansa mallin valitsetkin, saat upean leikkuutuloksen; se tuottaa 

lyömätöntä lisäarvoa.

Tuntikohtainen tuottavuus riippuu käyttäjästä ja nurmiolosuhteista. 
85-prosenttinen tehokkuus käännöksiä ja päällekkäisyyksiä varten.

Groundsmaster 3500-D Sidewinder Groundsmaster 4700-DGroundsmaster 4500-DGroundsmaster 4300-D

1,4 
hehtaaria tunnissa

 

2,2 
hehtaaria tunnissa

 

3,0 
hehtaaria tunnissa

 

4,2 
hehtaaria tunnissa

 

 173 cm

 229 cm

 277 cm

 381 cm
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Workman® GTX -työajoneuvot

Enemmän mukavuutta. Enemmän voimaa. Enemmän monikäyttöisyyttä. 
Enemmän hallintaa.
Workman GTX on työajoneuvo, jonka mukavuus, teho, käytettävyys ja hallittavuus ovat täysin omaa luokkaansa. Workman GTX on  

luokkansa monikäyttöisin, käytännöllisin ja mukavin työajoneuvo lisätyn tehonsa ja parannetun ohjauksensa sekä ainutlaatuisten  

jousitus- ja jarrujärjestelmien ansiosta. Kentän eri tehtävien hoitaminen ei ole koskaan ollut näin tuottavaa kapean 120 cm:n leveyden, 

bensiini- tai sähkömahdollisuuden ja satojen määritettävien lisävarusteiden, lisälaitteiden ja istumavaihtoehtojen ansiosta.  

Workman GTX:n tehokkuuden ja monipuolisuuden ansiosta asetat reikäkupit, tarkistat kastelujärjestelmät, siirryt alueelta toiselle ja 

kuljetat ihmisiä ja tarvikkeita helpommin.

 toro.com/gtx

Muovinen kuljetuslavaTeräksinen kuljetuslava

PuskuriKiinteälaitainen lava

Alas taitettava taaksepäin osoittava istuin  Takalisälaitteet Tarvikekaappi

LavatelinejärjestelmäEtulisälaitteetTarjoiluvarustus

UUSI

UUSI
UUSI

UUSI

Ominaisuudet:
 •  Monipuolisuus – Workman GTX soveltuu lähes mihin tahansa 

tehtävään. Kahden, neljän tai kuuden istuimen kokoonpanoissa 

on penkki- tai kuppi-istuimet. Edessä ja takana olevat 

kiinnityspisteet roska-astioita, letkukeloja tai lannoitelevitintä 

varten, joten lavalla on enemmän tilaa kuljetusta varten. 

120 cm:n ja 180 cm:n teräslavoja on myös saatavana.

 •  Teho – Valitsetpa 429 cm³:n bensiinikäyttöisen, 429 cm³:n 

EFI-bensiinikäyttöisen tai 48 voltin sähkötoimisen Workman 

GTX -mallin, teho ja suorituskyky tulevat mukana vakiona. 

Parannettu teho-painosuhde tehostaa kuormauskapasiteettia 

ja tuottavuutta. 

•  Ohjaus – Autoissa käytetty hammastankojärjestelmä tarjoaa 

paremman hallinnan ja vähentää ohjaukseen tarvittavaa 

voimaa kuormattuna tai kuormaamattomana. Workman 

GTX:ssä on myös luokassaan ainutlaatuiset hydrauliset 

levyjarrut. Vähäinen huollontarve, ei vaijerien säätöä ja 

pienempi jarrupolkimen vaatima voima kuin mekaanisissa 

vaijerijarruissa takaavat Workman GTX:n luotettavan ja 

yhtenäisen jarrutustehon.

•  Jousitus – Kaikissa neljässä renkaassa on kierrejouset, joiden 

pidempi joustomatka ja säädettävyys lisäävät ajomukavuutta 

ja vähentävät kuljettajan rasitusta. Se on myös luokkansa 

ainoa ajoneuvo, jossa on kaksiosainen runko, mikä lisää 

mukavuutta entisestään.

•  Kestävyys – Käytännöllisesti katsoen särkymättömät 

komposiittiset ulkoiset osat sekä jauhemaalattu runko ja alusta 

antavat Workman GTX:lle erinomaisen kestävyyden. Sitä voi 

käyttää raskaaseen työhön päivästä toiseen.

Istuimet neljälle henkilölle ja katos 

Istuimet kahdelle henkilölle ja lava 

Istuimet neljälle henkilölle ja ohjaamo 

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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Workman® GTX -työajoneuvot

Workman GTX Lithium-Ion Lifted ja GTX EFI Lifted

Korotettu maavara

Uudet Workman GTX EFI- ja Workman GTX Lithium Lifted -mallit tarjoavat uusia ominaisuuksia säilyttäen samalla GTX-sarjan 

ainutlaatuisen käyttömukavuuden, hallittavuuden, tehon, monikäyttöisyyden ja huollon helppouden.

Korotettu maavara – Paranna ajoa epätasaisessa ja hankalassa maastossa ja vältä lian kertyminen 7,6 cm aiempaa suuremman 

maavaran ansiosta. 

Nurmea säästävät renkaat – Suojaa nurmea ja aja tyylillä 55,8 cm:n nurmirenkailla ja moderneilla 30,5 cm:n alumiinivanteilla.

GTX:n litium-ioniakun tehokkuus
Kantokykyä – GTX Lithium -koneen kuormalavan kantokyky on 

luokkansa suurin, 364 kg.

Huoltovapaa – Litiumioniakkuja ei tarvitse huoltaa, joten 

voit kuluttaa vähemmän aikaa akkujen tarkistamiseen ja 

keskittyä olennaiseen. 

Pidennetty akun käyttöikä – Litiumioniakut tarjoavat tehoa pitkiin 

työpäiviin ja vaativat lyhyemmän latausajan öisin. 

Laturi – Laturin sijainnista ei tarvitse pitää huolta, sillä se on 

koneessa ja voidaan yhdistää mihin tahansa vakiomalliseen 

pistorasiaan milloin vain ja missä tahansa. 

Vähäisempi paino – GTX Lithium on 26 prosenttia kevyempi kuin 

perinteinen sähköajoneuvo, minkä ansiosta se on ketterä mutta 

silti tehokas.

UUSI

UUSI
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Jäähdyttimen suojusKatos Kova ohjaamo Tuulilasi

Workman® MDX/HD -työajoneuvot

Sähkötoiminen lavannosto

Workman HD -sarja

Workman MDX -sarja

Saat enemmän aikaan monipuolisilla Workman HD -sarjan työajoneuvoilla. Alan johtavalla 1 587 kilon hinauskapasiteetilla voit turvallisesti 

vetää hiekalla kuormattua ProPass 200 -laitetta tai Topdresser-laitetta. Kaikissa pyörissä olevien hydraulijarrujen ja jopa 1 497 kilon 

hyötykuorman ansiosta voit huoletta kuljettaa mukana täysiä hiekka-, turve- ja multakuormia.

I-profiilirakenteinen DeDion-taka-akseli eristää voimansiirron, moottorin  

ja rungon ja suojaa niitä raskailta kuormilta. Kahdesta kolmiotukivarresta  

muodostuva erilliseturipustus tarjoaa poikkeuksellisen ajo- ja  

käyttömukavuuden, ja erillisjousitus vaimentaa epätasaisen maaston.

Erinomainen ajomukavuus saavutetaan erillisellä eturipustuksella, 

kierrejousituksella ja laajennetulla ohjaamolla. Active In-Frame 

Twister™ -vääntönivel parantaa pitoa ja vakautta vähentäen samalla 

nurmen vaurioita. Kun yhdistät kaikki nämä ominaisuudet, kuten 

jopa 750 kilon hyötykuorman ja hydraulijarrut kaikissa pyörissä, saat 

enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa turvallisesti ja väsymättä.

PuskuriKatos

Topdresser 1800 Multi Pro® WM -ruiskutuslaite Pro Sweep®ProPassTM 200 Ohjaamo

Ohjaamo

Mallivaihtoehdot:

 • MDX – Briggs & Stratton® 480 cm³

 • MDX-D – Kubota 600 cm³

Tuulilasi

Mallivaihtoehdot:

 •  HD – Kaksipyörävetoinen Kohler® 674 cm³, ilmajäähdytteinen

 •  HDX – Kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota® 962 cm³, nestejäähdytteinen EFI

 •  HDX-D – Kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota 898 cm³, nestejäähdytteinen diesel

Sähkötoiminen kippi

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Outcross® 9060
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Outcross 9060

 toro.com/outcross
Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Lisävarusteena 
saatava kuljetuslava

Tavallinen lava

Ympärivuotisesti 
käytettävä ohjaamo 

ja kuormain

Outcross 9060 on nurmikenttien hoitajien työtä 

auttava korvaamaton työkalu, jolla he saavat 

enemmän aikaan vähemmällä työllä. Tämä kone 

on aikaa ja nurmea säästävä, helppokäyttöinen 

yleistyöjuhta, joka tuo ympärivuotista 

joustavuutta, johdonmukaisuutta ja tuottavuutta 

nurmikenttien hoitoon. Valmistaudu saamaan 

enemmän aikaan. Outcross on laatuaan 

ensimmäinen kone, joka on suunniteltu 

työskentelemään nimenomaan nurmipinnoilla. 

Sen tasapainoinen rakenne, nelipyöräohjaus 

ja nelivetojärjestelmä tekevät siitä erittäin 

hellävaraisen nurmella. Pysyt työn toimessa 

ympäri vuoden Outcrossin 3-pistekiinnityksen, 

vetopisteen ja etukuormaimen avulla. Leikkaa 

ruohoa, levitä lannoitetta, lastaa hiekkaa, kuljeta 

kuormalavallinen siirtonurmea, ilmasta, tee 

pintalevitys, poista lumi ja jää, puhalla lehdet, 

kitke juuret, levitä siemeniä, vedä perävaunua, 

lakaise polku, tee puuhaketta ja paljon muuta. 

Intuitiiviset, ajoneuvotyyliset ohjaimet ja kerran 

tehtävät parametriasetukset pitävät toiminnot 

yksinkertaisina ja tehokkaina.
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•  Ruiskutusmäärän säätöjärjestelmä 
ExcelaRate™ tekee tarkan 
ruiskutusmäärän saavuttamisesta 
helppoa yhä uudelleen. Vaiheittainen 
säätö ja mahdollisuus tallentaa kaksi 
käytetyintä ruiskutusmäärää säästävät 
aikaa ja lisäävät tarkkuutta. Järjestelmä 
on kehitetty ainoastaan nurmea varten, 
ja se on vakiona kaikissa Multi Pro 5800 
-laitteissa!

•  Suuttimen virtauksen NozzAlert™-
valvontajärjestelmä tuo mielenrauhaa 
ruiskutussovelluksiin varoittamalla 
käyttäjää suuttimen virtauksen 
eroavaisuuksista, jotka johtuvat kokonaan 
tai osittain tukkeutuneista, rikkoutuneista, 
puuttuvista tai kuluneista suuttimista. 
Yksinkertainen käyttäjän istuimelta näkyvä 
näyttö antaa visuaalisia ja valinnaisia 
äänihälytyksiä, kun yksittäisten virtauksen 
eroavaisuuksia havaitaan, jolloin käyttäjä 
voi korjata ne ennen virheellistä levitystä 
ja nurmivaurioita. 

Multi Pro -lisävarusteet
•  Cleanload™-suihkupumppu on integroitu 

sekoituspiste, joka mahdollistaa minkä 
tahansa turvallisen lisäyksen ilman 
lannoitteen sekoittamista etukäteen.

•  Puhdasvesihuuhtelusarja yksinkertaistaa 
ja automatisoi kolmihuuhteluprosessin, 
mikä vähentää huomattavasti 
puhdistukseen kuluvaa aikaa.

•  Tuulisuojat voidaan asentaa olemassa 
olevaan puomiin. Se minimoi ruiskutuksen 
kulkeuman tuulisissa olosuhteissa.

•  Ultra Sonic Boom -sarja ylläpitää 
automaattisesti puomin optimaalisen 
korkeuden kumpuilevissa 
nurmiolosuhteissa.

    Saatavana myös: Suljettu ohjaamo, 
aurinkosuojakatos, sähkökäyttöinen 
letkukela, Pro-vaahtomerkitsinsarja, 
takatyövalosarja ja yksittäisen 
ruiskutussuuttimen sarja.

Multi Pro 5800
Takaa tasaisen ja tarkan ruiskutuksen yhdistämällä edistyneen ruiskutustekniikan ja 

-innovaation optimoituun suorituskykyyn ja tarkkuuteen, tehokkaaseen säiliön kiertoon ja 

entistä nopeampiin vasteaikoihin. Erittäin suorituskykyiset lisälaitteet ja -varusteet säästävät 

aikaa ja rahaa yksinkertaistamalla sekoitus- ja ruiskutusprosesseja sekä alentamalla 

työvoima- ja kemikaalikustannuksia. 

Multi Pro® -ruiskutuslaitteet

Multi Pro WM

Markkinajohtaja-aseman saavuttaminen nurmiajoneuvojen 

ruiskutuslaitteiden alalla on seurausta siitä, että olemme kuunnelleet 

asiakkaidemme toiveita. Toron uusi 662 litran ruiskutuslaite on 

seurausta sadoista tunneista asiakkaiden antamaa rakentavaa 

palautetta. Tämä todistetusti toimiva ruisku käyttää kehittynyttä 

ruiskutusjärjestelmää yhdistettynä huippuluokan ruiskuohjaimiin ja 

tuottaviin ajoneuvo-ominaisuuksiin, joilla luodaan markkinoiden 

kehittynein, tehokkain ja tarkin ruiskutuslaite. 

Tässä ruiskutuslaitteessa on kaikki tarvittava: 

tehokas säiliön kierto, nopeampi reagointi, 

yhtenäiset ja tarkat ruiskutusmäärät sekä 

intuitiivinen nopeuden määritys.

Multi Pro WM:n kehittynyt ruiskutusjärjestelmä Toro Workman® HD- tai HDX-työajoneuvoissa hyödyntää tätä luotettavaa järjestelmää,  

joka on käytössä Multi Pro 5800- ja Multi Pro 1750 -malleissa. Se tarjoaa joustavuutta, jota pelkkään ruiskutukseen tarkoitetuissa 

ajoneuvoissa ei ole. Panostimme huomattavasti Multi Pro WM:n helppoon asennukseen ja irrotukseen ja siihen, että käyttäjät voivat 

muuntaa ruiskutusajoneuvon esimerkiksi levittimeksi tai takaisin pelkäksi lavalliseksi työajoneuvoksi. Kaikki ruiskutuslaitteille saatavana 

olevat parhaat lisävarusteet ovat käytettävissä myös tässä 757 litran lavan tilalle asennettavassa ruiskutuslaitteessa.

 toro.com/multipro
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•  Suoravetoinen jyrä vähentää huomattavasti huollon tarvetta 
parantaen luotettavuutta.

•  Vertaansa vailla olevat kompensoidut tasoitusrullat pyörivät 
tasaisesti jättämättä jälkeen jyräämättömiä rantuja.

•  Täysin säädettävä käyttäjän taso on mukava ja turvallinen.

•  Itsenäiset, liikkuvat tasoituspäät myötäilevät maaston muotoja 
säilyttäen luonnollisen kumpuilun.

•  Huomattavan kevyt aisapaino tekee asennuksesta ja 
irrottamisesta helpompaa kuin koskaan ennen.

•  Muuntaminen jyräyksestä kuljetukseen on alan johtavaa tasoa 
ja helppo tehdä käyttäjän koosta riippumatta.

GreensPro 1260
Mukavuutta lisäävällä käyttäjän tasolla varustettu GreensPro 1260 tuottaa 

poikkeuksellisen tasaiset ja nopeat viheriöt. Maaston kumpuilua myötäilevät, jaetut 

tasoitusrullat tuottavat poikkeuksellisen tasaiset puttausalustat. Turvallinen käyttäjän 

taso on täysin säädettävissä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. QuickLatch-

liittimellä varustettu uusi kuljetusjärjestelmä tekee kuljetuksista viheriöiden välillä 

uskomattoman nopeaa ja helppoa.

Limitetyt tasoitusrullat tekevät nurmesta ulkonäön ja 
pelin kannalta yhtenäisen.

Tasoitusrullat

Vetorulla

GreensPro® 1260 -viheriöjyrä Erikoisleikkurit

HoverPro®-sarja
Toro® HoverPro soveltuu erinomaisesti nurmen hoitoon jyrkillä 

rinteillä ja kummuilla sekä vesistöjen ja hiekkaesteiden lähellä. 

Kevyen rakenteensa ansiosta HoverPron käyttö on helppoa, ja 

laitteen luja rakenne takaa erinomaisen suorituskyvyn useiden 

vuosien ajan.

Nailoninen naru  
(HoverPro 400 ja 450) 

Teräksinen leikkuuterä  
(HoverPro 500 ja 550) 

Leikkuujärjestelmät

Integroidulla tasauspyörästöllä varustetun ainutlaatuisen jaetun 
takarullan ansiosta leikkuri kääntyy vaivattomasti tiukoissakin 

kaarteissa, jolloin nurmivahingot voidaan minimoida.

ProStripe® 560
ProStripe 560 -mallissa yhdistyvät erinomaiset nurmen 

raidoitusominaisuudet ja perässä käveltävän leikkurin yksinkertaisuus. 

Se on ihanteellinen leikkuri pienten nurmialueiden raidoitukseen, ja sillä 

leikkuu onnistuu vaivattomasti myös ahtaissa paikoissa.

HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550HoverPro 400
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Sand Pro® -bunkkerikoneet

 Piikkiharatasaaja Hiekkaestepumppu Hydraulinen joustava puskulevy Jousihara/piikkihara Kitkijäpiikkityökaluvarsi

Sand Pro 3040/5040
On aika vaatia bunkkerikoneelta enemmän. Ainutlaatuinen Quick Attach System™ (QAS) -pikakiinnitysjärjestelmä tuo Sand Pro 3040- 

ja 5040-malleihin ilman työkaluja tehtävät, nopeat lisälaitteiden vaihdot sekä yli 25 hyödyllistä lisälaitetta tehden niistä monipuolisia 

työajoneuvoja, joilla on yhtä monta käyttökohdetta hiekkaesteen ulkopuolella kuin sen sisälläkin. Sand Pro 5040 -mallin eteen lisävarusteena 

saatavan QAS-pikakiinnitysjärjestelmän ohjattavat etulisälaitteet lisäävät joustavuutta ja erinomaisen tarkkaa hallittavuutta. Toro Sand Pro 

pitää hiekkaesteet turnauskunnossa päivästä toiseen.

 QAS Flex -piikkihara tarjoaa tuottavuutta ja suorituskykyä päivittäiseen kentänhoitoon. Tämä uusi Sand Pro -lisälaite sisältää joustavan 

kumitasaajan, joka tarjoaa erinomaisen tasauksen käsitellen kuitenkin hellävaroin nurmea ja hiekkaesteen reunoja.

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z
Sand Pro 2040Z - eroaa täysin markkinoiden 

muista vastaavista tuotteista: paikallaan 

kääntyvä mekaaninen tasaaja tarjoaa ylivertaista 

ohjattavuutta ja tuottavuutta. Tämä ainutlaatuinen 

päivittäiseen käyttöön tarkoitettu bunkkerikone 

auttaa vähentämään hiekkaesteiden 

mekaanisesta ja manuaalisesta kunnossapidosta 

golfkentälle koituvia työvoimakustannuksia. 

Joustavan harausjärjestelmän ja käännön 

aikaisen, patenttia odottavan nostotoiminnon 

ansiosta käyttäjä voi kääntyä hiekkaesteissä 

tiukasti jättämättä jälkeensä haraamattomia 

kohtia tai renkaanjälkiä. Ketterä Sand Pro 2040Z 

säästää arvokasta työaikaa sekä parantaa 

hiekkaesteen pelikuntoa ja tasalaatuisuutta.

Sand Pro 3040/5040

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

ProCore®-ilmastusratkaisut

ProCore 864

ProCore 648

ProCore SR72

ProCore SR54-S

ProCore 1298

ProCore 648 ProCore 864 ja 1298
Toro ProCore 648 -ilmastaja, jossa on tehokas 
122 cm:n työleveys, tarjoaa maksimaalista 
tuottavuutta ja poikkeuksellista ilmastusta.  
ProCore 648 luo uuden standardin viheriöiden 
ilmastukseen innovatiivisesta pyörien sijoituksesta 
ilmastusreitillä yhdenmukaisen ilmaussyvyyden 
ylläpitävään maanpinnan myötäilyn TrueCore™-
järjestelmään. Kuusi tarkkuustasapainotettua 
ilmastusyksikköä tekevät ilmastuksesta huomattavan 
sujuvaa. Tehokkuus, tuottavuus ja innovatiivisuus ovat 
ProCore 648 -mallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä 
parhaan valinnan.

ProCore 648:ssa ensimmäisenä käyttöön otettu vallankumouksellinen 

viheriöiden ilmastustekniikka on tarjolla myös suurempiin 

käyttökohteisiin. Tarkkuustasapainotetut ilmastusyksiköt liikkuvat 

tasaisesti myös yläasennossa, kun voimanulosotto on käytössä.  

Tämä säästää arvokasta aikaa kääntyessä ja maaesteitä väistettäessä. 

Helppokäyttöiset ja kestävät ProCore 864- (163 cm) ja ProCore 1298 

(249 cm) -ilmastajat mahdollistavat tehokkaan ilmastuksen.

(SR54- ja SR70-malleille on saatavana yksin-  
tai kaksinkertaiset rullavaihtoehdot.)

ProCore SR -sarjan syväilmastajat
ProCore SR -sarjan syväilmastajat vähentävät 
pohjamaan tiivistymistä ja luovat ympäristön, 
jossa nurmi menestyy. Nämä kestävät ja käytössä 
testatut tuotteet toimivat kaikkein vaativimmissakin 
olosuhteissa. ProCore SR -sarjan tehokkaat ja 
laadukkaat syväilmastajat ovat erinomainen valinta: 
valikoimasta löytyy kevytrakenteisia ja tarkkoja 
laitteita sekä raskaaseen käyttöön soveltuvia koneita, 
jotka ilmastavat tiiveimmänkin maaperän.
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Puhaltimet ja keräyslaitteet

Pro Force® 
Pro Force tarjoaa vaikuttavaa puhallusvoimaa, joka poistaa nopeasti 

leikkuujätteen, lehdet, irronneen maan, ilmastusjätteen ja muut 

roskat golfkentältä. Uudelleen suunniteltu langaton kauko-ohjain 

tekee siitä uskomattoman helppokäyttöisen. Kaukosäätimellä voit 

kiertää suutinta 360 astetta jompaankumpaan suuntaan, säätää 

moottorin kierrosnopeutta ja käynnistää tai pysäyttää moottorin.

Pro Force -lehtipuhallin Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD:lle
Pienikokoinen pystysuuntainen rakenne tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden. Hydraulinen suppilon 

ohjaus ja 245 astetta kääntyvä suutin parantavat suuttimen suunnattavuutta 90 asteen kulmassa 

maahan ja nopeuttavat ilmavirran suunnanvaihtamista, mikä parantaa tehokkuutta. Se on nopea 

asentaa Toron Quick Attach System™ -pikakiinnitysjärjestelmään, ja voimanottoakselikäyttöisyytensä 

ansiosta se tuottaa erinomaisen tehon ja suorituskyvyn. Pro Force -puhallin lisää tuottavuutta leikkuriin 

sen ympärivuotisen monipuolisuuden ansiosta.

Pystysuora kiinnitys – asennetaan Groundsmaster 360 4WD:n pikakiinnitysjärjestelmään (QAS) 
edessä, mikä parantaa monipuolisuutta.

Pro Sweep® Rake-O-Vac®

Pro Sweep on nopein tapa 

palauttaa kenttä pelikuntoon 

ilmastuksen jälkeen. 

Kauko-ohjaimella käyttäjä 

voi langattomasti ohjata yksikön pyyhkäisy- ja tyhjennysliikkeitä 

sekä siirtää lakaisijan hinauksesta siirtoasentoon poistumatta 

vetoajoneuvon kuljettajanistuimelta.

Rake-O-Vac puhdistaa lakaistun 

ympäristön ilmavirralla, joka 

ohjaa pölyä alaspäin maan tasolla. 

Joustavakärkinen kela nostaa varoen 

märät tai kuivat roskat lisävarusteena saatavalla harjalla, joka soveltuu 

erinomaisesti Bermudaruohon lakaisuun käsiteltäessä skalpeerattuja 

alueita.

.

Pintalevitys ja materiaalinkäsittely

ProPass 200 -lavamalli MH-400-materiaalinkäsittelylaiteProPass 200 -hinausmalli

 Topdresser 2500  Topdresser 1800

MH-400-materiaalinkäsittelylaite
Nosta tuottavuus uudelle tasolle Toro® MH-400:lla. Tämä todistettu työjuhta on parhaimmillaan useissa raskaissa tehtävissä materiaalien 

kuljetuksesta puhdistukseen, rakentamiseen, päivittäiseen huoltoon ja pintalevitykseen laajalla alueella. Jos lisävarusteita ei asenneta, 

MH-400 on ylivoimaisesti paras työperävaunu. Voit kuitenkin nopeasti ja helposti varustaa MH 400:n hihnakuljettimella tai muuntaa laajojen 

alueiden levittimeksi kaksoislautaslevittimellä.

ProPass 200
Terve nurmi alkaa yhdenmukaisesta pintalevityksestä. Haluttu levitysaika on nyt helppo saavuttaa ProPass 200:n ansiosta. 

ProPass 200 varmistaa joka kerta tasaisen levityskuvion kevyestä raskaaseen patentoidulla värikoodatulla pudotusalueen 

säätöjärjestelmällä. Työnnä kaksoisspinnerikokoonpano paikoilleen, niin voit olla varma, että nurmi saa optimaalisen hoidon. 

Tarkasti määritetty levitysalue tekee reunaviivojen täsmäämisestä toisiinsa helppoa jokaisella kierroksella.
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Toro® myTurf® Pro

Toro Protection Plus™

Laajennettu takuu
• Mielenrauhaa – Kokonaisvaltaisia tai vain voimansiirron kattavia takuita jopa viideksi vuodeksi tai 5 000 tunniksi

• Saumatonta suojaa – Takuu alkaa Toro-vakiotakuun voimassaolon päättyessä

• Luotettavat korjaukset – Sertifioitujen Toro-teknikoiden tekemät korjaukset vain aitoja Toro-osia käyttäen

Budjettiturvallisuus
• Omavastuu nolla – 100-prosenttinen kattavuus osille, työlle ja kuljetuksille

• Pieni riski – Tunnetut kustannukset ennalta-arvaamattomille korjaustoimenpiteille

• Täydellinen hallinta – Takuita voi ostaa milloin tahansa vakiotakuun aikana

  Lisätietoja: ota yhteys Toro-jälleenmyyjään, vieraile osoitteessa toro.com/tpp tai rekisteröidy 
osoitteessa toro.com/protection

YHDISTÄ. HALLITSE.
HUOLLA. YKSINKERTAISTA.

myTurf Pro on tehokas ja helppokäyttöinen sovellus, 

joka seuraa ja hallinnoi kaikkea omaisuutta 

tuotemerkistä riippumatta. Tosiaikaisten tietojen avulla 

voit parantaa henkilökunnan tehokkuutta, pidentää 

laitteiden käyttöikää ja pienentää koko golfkentän 

yleisylläpitokustannuksia.

Lue lisää:

Toimi kunnossapitobudjetin rajoissa huipputehokkaasti.

HUOLLA. Tilaa osia, aikatauluta huoltotoiminnot ja 

rutiinihuoltotehtävät, seuraa varastonpitoa, valvo kaluston kuntoa 

ja työkustannuksia tai tuota raportteja, jotka kuvaavat käytön 

onnistumista, 24/7.

YHDISTÄ. Voit hankkia, yhdistää ja käyttää laite- ja kastelutietoja 

mobiilikäyttöisellä, tosiaikaisella ja verkkopohjaisella alustalla. 

Seuraa Toron tai muiden valmistajien laitteiden käyttöastetietoja 

Internet-yhteyden kautta. 

HALLITSE. Muokattavat työkalut tarjoavat vuorovaikutteisia 

hälytyksiä, automatisoituja/ennakoivia ilmoituksia, 

työnhallintaa ja kustannusten seurantaa sekä nopean pääsyn 

olennaisiin huoltotietoihin ja käyttöraportteihin.

YKSINKERTAISTA. Nurmikkoammattilaisille ei ole olemassa 

toista samanlaista työkalua kuin myTurf Pro, joka on suunniteltu 

helpottamaan tätä vaikeaa työtä. Se tuo toimintojen optimoinnin, 

tehokkuuden ja toimivuuden käsien ulottuville.

 toro.com/myturfpro

Alkuperäiset Toro-osat

Aitoa Toro-laatua
•  Osien saatavuus – Useimmat paikalliset jakelijat toimittavat 

varaosat 1–2 päivän kuluessa. 

•  Alkuperäisen laitevalmistajan laatua – Alkuperäiset Toro-
varaosat ovat samoja osia, joita käytetään alkuperäisessä 
laitteessa. Tällä varmistetaan paras mahdollinen suorituskyky 
ja mahdollisimman vähän seisokkiaikaa.

•  Verraton asiakaspalvelu – Voit luottaa asiantuntevaan 
tukeemme Toron varaosatarpeissa.

•  Mielenrauhaa – Kun hankit alkuperäisen Toro-varaosan, saat 
oikean osan oikeilla määrityksillä. Sinun ei tarvitse miettiä, 
sopiiko osa.

Toron ammattilaisosat
•  Kilpailukykyiset hinnat päivittäin 

käytettäville osille.

•  Kaikki suodattimien  
MVP-huoltosarjat.

•  Nopea ja helppokäyttöinen opas:

 –  Suodattimet, hihnat, laakerit, 
renkaat, käynnistimet ja laturit

Toro Titan® -piikkikuvasto
•  Yli 150 eri tyylistä ja kokoista 

piikkiä tarjoavat useita 
ilmastusmahdollisuuksia. 

•  Vakiokokoiset ja pitkät ilmastus- 
ja umpipiikit täyttävät tarkatkin 
ilmastusvaatimukset. 

•  Järjestys ilmastajan ja 
kiinnityskoon mukaan tekee 
valinnasta helppoa. 

Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät nurmenhoitolaitteiden erinomaista suorituskykyä.  

Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti.  

Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.
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Tarkempaa tietoa parempia päätöksiä varten
Toro® Lynx -keskusohjausjärjestelmä kehitettiin juuri siksi, että voit vastata työsi 

ainutlaatuisiin haasteisiin ja päivittäin vaihtuviin tehtäviin. Lynx tuo kaikki olennaiset 

kastelutiedot käyttöösi kätevästi yhdistettynä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään.

 toro.com/lynx

Helppo asentaa 
Lynx tarjoaa nopean 
ja tarkan järjestelmän 
asennuksen siten, että 
saat vettä juuri sinne 
mihin haluat, ja  
muokkausmah-
dollisuuden kentän  
olosuhteiden 
muuttuessa.

Helppo käyttää

Kaikki tarvitsemasi 

tiedot ovat saatavina 

yhdellä silmäyksellä 

helppokäyttöisessä ja 

intuitiivisessa Lynx-

käyttöliittymässä. 

Helppo hallita

Lynx-järjestelmän avulla 

golfkentän hallinta on 

helppoa: saat kenttää 

koskevat menneet, 

nykyiset ja tulevat 

tiedot eri lähteistä 

yhteen intuitiiviseen 

käyttöliittymään, jolloin 

voit ryhtyä toimiin 

nopeasti ja tarkasti.

NSN®-tukea 
ympärivuorokautisesti

Toron ainutlaatuinen 

NSN-tukiverkosto 

tarjoaa ohjelmistoja ja 

verkkoapua kokeneilta 

palveluammattilaisilta. 

NSN Connect voidaan 

liittää suoraan 

järjestelmään.

Saatavana missä 
tahansa, milloin tahansa

Lynx-järjestelmän avulla 

käytät kasteluohjainta 

mistä tahansa – 

yksinkertaisesti ja 

turvallisesti! Nyt myös 

älypuhelinsovelluksella!

Kenttäkartan laadukasta muokkausta ja luontia
Lynx-keskusohjausjärjestelmän edistyksellisillä toiminnoilla muokkaat 

helposti kenttäkarttaa tai luot oman täysin interaktiivisen kartan digitaalisen 

kentän kuvan avulla. 

Integrointi muiden järjestelmän osien kanssa
Lynx voidaan integroida saumattomasti kenttälaitteisiin, sääasemiin, 

sähköjärjestelmiin, älypuhelimiin ja moniin muihin laitteisiin, mukaan 

lukien langattomaan Toro® Turf Guard® -maaperänvalvontajärjestelmään.

Kattava raportointi lisää tuottavuutta
Lynx-järjestelmästä saatujen perusteellisten raporttien avulla voit ratkaista 

kasteluongelmia viipymättä ja välttää kentän vauriot . . . tai vain siirtyä 

muihin tehtäviin, kun Lynx kertoo, että asiat toimivat suunnitellusti.

Lynx-mobiilisovellukset
Sovellusten avulla voit helposti hallita kastelujärjestelmää älypuhelimella 

tai tabletilla. Lynx-mobiilisovellukset tarjoavat kartta- ja numeropohjaisia 

käyttöliittymiä manuaaliseen kasteluun sekä helpon tavan syöttää 

tai muokata GDC-moduulin osoitteita. Saatavana sekä iPhone®-* että 

Android™**-laitteille.

* iPhone ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
** Android ja Android-logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

GPS-kartat seuraavat GPS-kartat seuraavat 
työskentelyä kentällä.työskentelyä kentällä.

Valitse ja aktivoi Valitse ja aktivoi 
sadettimet suoraan sadettimet suoraan 
kartalta. kartalta. 

Lynx®-keskusohjausjärjestelmän yleiskatsaus

Lynx-kartta Lynx-kauko-
ohjain

Lynx-viivakoo-
dinlukija

NSN 
Connect V2
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LYNX-älymoduuli (LSM)
Tarjoaa suoran valvonnan älykkäillä moduuleilla, jotka on asennettu 

kunkin sadettimen sisään tai lähelle.

ÄLYKÄSTÄ LYNX-satelliittivalvontaa 
Tarjoaa hajautettua hallintaa ja lisäturvaa älykkäiden etäohjainten 

ja intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Jokaiseen reikään sijoitetaan 

ohjaimet, jotka hallitsevat määritetyn määrän asemia. Ne toimivat 

keskustietokoneen kanssa, mutta ne voidaan myös ohjelmoida 

toimimaan itsenäisesti erillisissä toiminnoissa.

Edut
•  Säästä vettä ja optimoi kenttä – Käytä juuri oikea määrä vettä 

sekunnintarkasti laskettuna.

•  Salli ohjelman käyttö ja ohjelmointi vain määritetyille henkilöille 
suojaamalla kukin satelliitti salasanalla.

•  Tarkkaile kenttää kustakin satelliitista uudella 
anturisyöttötaululla.

•  Virran tunnistus tarjoaa suojausta 
valvomalla jokaisen aseman tehoa sen 
ampeeriluvun mukaan.

•  Langaton tai kaksisuuntainen langallinen 
tiedonsiirtovaihtoehto mahdollistaa 
joustavan järjestelmäkokoonpanon 
ja asennuksen.

•  Työskentele nopeammin 
mikroprosessorin ansiosta, joka on 
15 kertaa nopeampi kuin edellinen  
malli ja jossa on tulevaisuuden 
ominaisuuksien valmiudet.

•  Satelliitin käyttö on helppoa sen 
suuremman ja valaistun näytön sekä 
ensisijaisten toimintojen monipuolisten 
kielivalintojen (englanti, espanja, 
ranska, italia, kiina, korea tai japani) 
ansiosta.

Edut
•  Kaikki järjestelmän osat ovat 

maan alla, millä ylläpidetään 
kentän ulkonäköä.

•  Saat käyttöösi edullisimman 
järjestelmävaihtoehdon johtojen 
vähäisen määrän takia.

•  Jatkuva kaksisuuntainen 
tiedonsiirto ja automaattinen 
diagnostiikka varmistavat 
järjestelmän eheyden.

•  Voit hyödyntää luokkansa 
parasta laajakaistayhteyden 
ukkossuojausta.

•  Laajenna järjestelmää 
helposti lisäämällä moduuleja 
johtojen reitille.

•  Lynx-älykeskitin tarjoaa 
lisäominaisuuksia ja etuja.

Kaikki parhaat ominaisuudet yhdessä: LYNX-älykeskitin
Tämä uudentyyppinen kenttäohjain yhdistää satelliittiohjaimien joustavuuden 

2-johdin-/dekooderijärjestelmän kustannussäästöihin. 

•  Yksinkertaistettu asennus ja huolto

•  Automaattiset ohjelmat

•  Kaksisuuntainen tiedonsiirto

•  Mahdollistaa manuaalisen käytön tai 
vianmäärityksen kentällä

•  Luokkansa paras laajakaistayhteyden 
ukkossuojaus

• Helposti laajennettavissa

Toro INFINITY®-ja FLEX™800-sarjan 
sadettimet voidaan tilata integroitujen 

LSM-moduulien kanssa.
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Yhdellä älykeskittimellä voidaan 
ohjata jopa tuhatta sadetinta, kun 
perinteisellä satelliittiohjaimella 
tämä luku on 64.

Kenttäohjausjärjestelmät – Saumaton integrointi  
Lynx®-järjestelmän kanssa
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Haastaville alueille Normaaleille alueille
Selviydy kaikista golfkentän esteistä, kuten tuulesta, puista, 

hiekkaesteistä ja kumpareista.

Levitä vettä täsmälleen oikeaan kohtaan oikeassa kulmassa; 

rinteet tai oksat eivät rajoita työskentelyä.

FLX35-6 

INF35-6 INF35 INF55-6 INF55 

FLX35 FLX55-6 FLX55

Smart Access® Smart Access Smart Access Smart Access

Valitse oikeat 
kenttäpelurit 

Olemme golfkenttien kastelun 

asiantuntijoita. Toro-sadetin 

on aina täynnä ideoita. Tee 

laadukasta työtä kerta kerran 

jälkeen erinomaisella INFINITY®-

sadetinvalikoimalla, jossa on 

Smart Access®.

Tavallisille alueille Tiiauspaikoille ja niiden lähialueille
Jos tarvitset johdonmukaista ja luotettavaa täyden 

kierroksen pyörivää vedenlähdettä, nämä sadettimet ovat 

oivallinen ratkaisu.

Lohkojärjestelmät soveltuvat parhaiten tietyille kentän osille. 

Hanki paras Toro®-tuote tähän tehtävään.

INF34 

FLX34B

INF54 

FLX34 

FLX35B 

FLX54 

FLX35-6B Smart Access® Smart Access

 toro.com/infinity

Toro®-golfsadettimet

Laajin suutinvalikoima
Hyödynnä etu- ja takasuuttimien 

erinomaista valikoimaa.

Ohjausventtiilin valitsin
Kytke sadetin yläosasta helposti 

käyttöön ja pois käytöstä.

LSM 2 -johdinmoduuli
Ei enää huolta dekooderin 
löytymisestä. Se on lisäksi 

aina hyvässä suojassa.

Monipuolinen suihkun säätö
Mukauta sadetin täydellisesti millaisiin 
maasto- ja tuuliolosuhteisiin tahansa.

Smart Access®
Solenoidi, ohjausventtiili ja dekooderi 
ovat kaikki käden ulottuvilla, joten niitä 
ei tarvitse lähteä hakemaan.

Hammastettu nousuputki
Määritä sadettimen kaari 
yksinkertaisella käsiliikkeellä.

Suutinpohjan kiinnitys
Käännä, pidä ja laukaise, jolloin voit 
vapauttaa niin paljon vettä kuin on 
tarpeen tietyssä paikassa.

Suojakotelo
Kaikki osat ja johdinliitännät ovat 
turvassa säältä.

INFINITY® Stealth™ 
-sarjan mallit
Eliminoi sadetinhäiriöt, 
paranna kentän ulkoasua. 



Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, 
vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten 
tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista 
takuistamme jälleenmyyjältä.

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
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Puhelin: (+1) 952 888 8801
Faksi: (+1) 952 887 8258
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Toro®-ammattilaispalvelut
Toro-yliopisto

Toro on sitoutunut antamaan sinulle haluamasi tiedot silloin ja siten kun ne haluat. Siksi tarjoamme oppimismahdollisuuksia 

ja suoritustukea monin eri tavoin. Kattavan painettujen huolto-oppaiden ja koulutusoppaiden valikoiman lisäksi tarjoamme 

tietoja myös CD-ROM- ja DVD-levyjen välityksellä sekä osoitteessa www.toro.com.

Toro-rahoitusratkaisut

Olitpa sitten valitsemassa huoltolaitteita tai kastelulaitteita uudistusta varten, Toro-edustajallasi on kokemusta sekä koulutus 

auttaa näkemään yksinkertaista yhden osan kerrallaan rahoitusta pidemmälle pitkäaikaisempiin laite- ja taloudellisiin 

tarpeisiin. Ratkaisu räätälöidään sinulle sopivaksi. Omistuksen kokonaiskustannusten tarkastelu auttaa löytämään kenttäsi 

erityistarpeisiin sopivan hankintaratkaisun. Toro on tehnyt yhteistyötä golfalan johtavien rahoitusyhtiöiden kanssa voidakseen 

täyttää tarpeesi.

Toro Protection PlusTM

Toro varmistaa menestyksesi ja tyytyväisyytesi säilymisen tuotteisiimme tarjoamalla erinomaisen myynninjälkeisen tuen, 

kuten ainutlaatuisen laajennetun Toro Protection Plus -suojaussuunnitelman, joka on alan kattavin suojausohjelma.  

Ei ole olemassa parempaa tapaa suojata sijoitustasi ja vakauttaa budjettiasi.


