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Nytt 254 cm brett klippdäck till Toro Groundsmaster 360 ger  

ökad produktivitet och mångsidighet. 
	  
 
 
Toro har introducerat ett nytt 254 cm brett, 3-delat och markföljande klippdäck till rotorklipparen 
Groundsmaster 360, en kombination som förser gräsproffsen med en produktivitet och mångsidighet 
som ligger på en helt ny och hög nivå. Med Zero Turn-manövrering och det 254 cm breda 
klippdäcket ger Groundsmaster 360 proffsen möjlighet att snabbt bli klara med omfattande jobb 
eftersom den mångsidiga klipparen både kan klippa stora ytor och trimma. 
	  
Sedan lanseringen för tre år sedan har Toro Groundsmaster 360 försett entreprenörer, 
kommunala parkarbetare och fackmän inom grässkötsel med en design som ger förbättrad 
produktivitet. Och maskinen utklassar traditionella frontklippare. 
	  
Med sin revolutionerande fyrhjulsstyrning har Groundsmaster 360 tagit gräsklippningen till helt nya 
nivåer. Med Quad-Steer™-systemet kan maskinen klippa i uppförs- och nedförsbackar, längs 
sluttningar och till och med svänga runt så små hinder som stolpar. 
	  
Användaren kan snabbt slutföra arbetet genom att klippa runt varje tajt sväng och sedan ta sig vidare 
till nästa jobb. Behovet av manuell klippning runt träd och hinder eller i sluttningar minskar betydligt. 
Groundsmaster 360 kan också klippa alla slags ytor – stora eller små, jämna eller ojämna. 
	  
Användare av Groundsmaster 360 kommer oavsett tidigare erfarenhet att finna reglagen smidiga 
och lätta att hantera, och få 360 graders synfält, vilket kan leda till upp till 20 procent högre 
produktivitet jämfört med traditionella frontmonterade rotorklippare i samma kategori. 
	  
Toro har förbättrat produktiviteten på Groundsmaster 360 betydligt. Detta har gjorts genom att 
utrusta den lättmanövrerade maskinen med ett nytt 254 cm brett klippdäck som klipper mer under 
varje vända. Det markföljande klippdäcket rör sig 15 grader uppåt eller nedåt, och klipper därmed 
jämnare i ojämn terräng. Sidodäcken kan också lyftas upp för att underlätta vid transport. Den 
imponerande klippbredden på 254 cm gör det möjligt att snabbt klippa stora ytor. 

	  
Den kraftfull Kubota-dieselmotorn på 26,8 kW (36 hk)  är en pålitlig arbetshäst byggd för att jobba 
hela dagen. Groundsmaster 360 är dessutom utformad för att ge servicetekniker enkel åtkomst vid 
rutinmässigt underhåll, vilket minimerar stilleståndstiden mellan olika jobb.



Läs mer om Groundsmaster 360 och det nya 254 cm breda klippdäcket på 
http://torobydesign.com/gm360  
 
 

Om Hako Ground & Garden AB 
Hako Ground & Garden AB i Sverige ingår, med sina två dotterbolag Hako Ground & Garden AS i  
Norge och Oy Hako Ground & Garden Ab I Finland, i den tyska industrigruppen Hako-Werke GmbH & Co. 
Hako finns representerat i de flesta europeiska länderna samt i USA, Sydamerika och Asien, för försäljning 
och service av Hako-tillverkade kvalitetsprodukter. I de nordiska länderna bedriver Hakogruppen även 
försäljning och service av andra världsledande produkter som TORO grönyteprodukter, Kioti kompakttraktorer 
och Hako redskapsbärare/sopmaskiner och städmaskiner. Mer information finns på www.hako.se. 
 
 
Kontaktinfo:  
Peter Guterstam, Divisions chef Park & Mark, Hako Ground & Garden AB. 0708-83 0 077, 
peter.guterstam@hako.se 
Anna Johansson, Marknadsansvarig, Hako Ground & Garden AB, 0708-83 00 75. 
anna.johansson@hako.se 
www.hako.se 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


