HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

Centerpályák és NB1-es pályák tökéletes
gyepfelületének eléréséhez elengedhetetlen
feltétel a rendszeres és minőségi nyírás.
A Toro® Reelmaster® fűnyírókban Dual
Precision Adjustment (DPA) funkcióval
rendelkező vágóegységek találhatók, amelyek
a beállításokat hosszabb ideig őrzik meg, így
a „manikűrözött gyep” megjelenést kevesebb
karbantartással érik el.

ÉLEN MARADNI

A Toro EdgeSeries™ hengerkéses egységet újratervezték.
Megváltozott a hengerkés kialakítása és geometriája, továbbá
a kések anyaga. A megerősített élek hosszabb ideig élesek
maradnak, a vágás még precízebb, az egységen kevesebb
állítás szükséges, ritkábban kell köszörülni a késeket.

CSÖKKEN A KARBANTARTÁSI IDŐ, EZÁLTAL A KÖLTSÉGEK
A Toro EdgeMax™ alsókés beépített acélbetéttel készül, amely az
élek élettartamát növeli. Ennek eredményeként a használati idő
háromszorosa lesz a hagyományos alsókésekhez viszonyítva.

HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK MŰSZAKI ADATOK
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Típus

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motor

Kubota 16,0 kW (21,5 LE)

Kubota 18,5 kW (24,8 LE)

Kubota 18,5 kW (24,8 LE)

Yanmar 41 kW (55 LE)

Üzemanyag

HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK FUNKCIÓK

SZEGÉLYNYÍRÁS NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN

A Reelmaster 3100-D fűnyíró a Toro exkluzív Sidewinder® rendszerével
kiegészítve lehetővé teszi mindhárom vágóegység jobb- és baloldalra
történő mozgatását munkavégzés közben. Ennek köszönhetően
egyáltalán nem, vagy nehezen megközelíthető felületek is elérhetők,
amelyre más fűnyíró nem képes.
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Gázolaj

Gázolaj

Gázolaj

Gázolaj

Vágásszélesség

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

Vágásmagasság

0,6 – 6,4 cm

0,6 – 2,5 cm

Munkasebesség

0–10 km/h
3WD

Erőátvitel

Reelmaster® 3100-D SideWinder

Reelmaster 7000-D

BBC

PRO

13–25 mm (3555-D) /
6–19 mm (3575-D)

0,6 – 6,4 cm

0–11 km/h

0-10 km/h

0–11 km/h

45
Series/Parallel 3 kerék meghajtású

Series/Parallel 3 kerék meghajtású

4WD

Reelmaster® 3550-D

TALAJKÖVETÉS EGYENETLEN FELÜLETEN

A Reelmaster 3550-D modell könnyedén követi a talaj egyenetlenségeit;
egyike a piacon elérhető legkönnyebb, ráülős, hengerkéses fűnyíróknak.
A gyepkímélő gumiabroncs, a háromkerék-hajtás és a kiváló talajtapadás
nagyszerű fűnyírót eredményeznek.

HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

KIEMELT MINŐSÉGŰ
GYEPFELÜLET
ELÉRÉSE

Reelmaster 7000-D

KIVÁLÓ HATÉKONYSÁG

A Reelmaster 7000-D gépet a legszélsőségesebb körülmények között
végzett nehéz munkára és nagy teljesítményre tervezték. Kiemelkedő
teljesítményét a Smart Cool® rendszer (automatikusan irányt váltó
ventilátor), a 307 cm munkaszélesség, a nagyteljesítményű dízelmotor és
a nagy nyomaték leadására képes hidromotorok együttese adja.
17

