UTRUSTNING OCH BEVATTNING
FÖR IDROTTSPLATSER

PASSION
UNITED.

Dr James R. Watson,

visionären bakom Toros banbrytande
forskning inom gräs- och vattenhantering
i företagets eget forskningsinstitut.

Erzgebirgsstadion i Aue ligger

på en historisk plats som är omgiven av
berg i vilka gruvarbetare grävde efter
malm och silver i hundratals år.

När John Samuel Clapper och hans medarbetare
monterade klippenheter på en traktor för
Minikahda Golf Club i Minneapolis 1919 kunde
de inte föreställa sig att de skulle skapa en
helt ny bransch. Idag har branschen inriktad
på ”utrustning för gräsunderhåll” en mångårig
tradition som är starkt kopplad till namnet Toro®.
En innovationstradition
Det finns ett talesätt som säger att tradition
inte är dyrkan av aska utan bevarande av eld.
The Toro Company har gjort en hel del för att
bevara elden, från den första gnistan i form
av den första banbrytande innovationen.
En historia kantad av modernisering och
kreativa lösningar har drivit Toros framgångar
genom generationerna.

Den berömda Minikahdagräsklipparen från 1921. Toro startade den

motoriserade gräsutrustningsindustrin genom
att montera fem gräsklippare på framsidan av en
jordbrukstraktor.

Santiago Bernabéu,

hemmaarena för Real Madrid C.F.,
förmodligen den mest kända
fotbollsklubben i världen. Real och
Toro delar ett långvarigt partnerskap.

Toro, som redan i början av 60-talet förutsåg
framtidens
ekonomiska
och
ekologiska
utmaningar, främjar den holistiska kopplingen
mellan minutiös vetenskap och smart
vattenhantering för grässkötsel på det egna
institutet ”Center for Advanced Turf Technology”
(CATT), numera kallat CTRI Center for Technology,
Research and Innovation. Den forskning och
utveckling som utfördes av den legendariske
Dr James R. Watson och hans team resulterade
i mycket effektiva och miljövänliga produkter,
både för att klippa och för att anlägga gräsmattor.
Ta ledningen
Till denna dag är Toro det första och enda
företaget i världen som kan erbjuda ett komplett
system av gräsunderhållsprodukter, inklusive
gräsklippare, vältar, räfsor och bevattning.
Denna ”klipp-och-väx”-filosofi gör Toro till
idealisk partner för världsledande idrottsarenor,
som Home of Golf i St Andrews eller ”All England
Lawn Tennis and Croquet Club” i Wimbledon.

DELA EN
FRAMGÅNGSHISTORIA.

När det gäller fotboll har Toro långvariga
relationer med väletablerade fotbollsklubbar
över hela världen och inom varje kategori av
sporten, t.ex. Real Madrid CF i Spanien och
FC Erzgebirge Aue i Tyskland. De förlitar sig
alla på Toros branschledande lösningar och
på företagets brinnande önskan att utforma
produkter som verkligen gör skillnad när det
gäller gräsunderhållsteknik.
Count on it.

Toro® i Real Madrid, Spanien

HÖJA RIBBAN
FÖR GRÄSUNDERHÅLL.

”Att arbeta på Real Madrid innebär en ständig kamp
mot naturen. Klubben har sitt säte i Europas hetaste
huvudstad, med temperaturer på upp till 43 grader
Celsius på sommaren. När vi byggde ”Ciudad Real
Madrid”, vår 120 tunnland stora träningsanläggning,
var vi bokstavligen tvungna att odla gräs i öknen.
Vi var tvungna att skapa en gräs- och trädgårdskultur
som inte existerade helt från grunden.
Vår uppgift hos Real Madrid är givetvis att göra vårt
allra bästa för spelarna i världsklass och de mycket
lovande unga talangerna som tränar där. Jag och
mitt team motiveras av att uppnå högsta standard
under de mest utmanande omständigheterna.”

landskapsträdgårdar. Vi kunde aldrig ha uppnått
detta utan stöd från totalt hängivna partner som
Toro.
Det är inte många företag som erbjuder den här
typen av kvalitet, pålitlighet och support. För oss är
detta ovärderligt. Toro har aldrig svikit oss, oavsett
uppgiftens svårighet. Som engelsman kan jag
uttrycka det så här: om Toro vore en person skulle
jag anse honom vara en gentleman.
Det som binder oss samman är passionen för
att göra det omöjliga möjligt varenda dag. Det är
därför vi förlitar oss på Toro här på Real Madrid
C.F.”

Jobba tillsammans för att göra det omöjliga.
”Idag ansvarar vår avdelning för 13 moderna
fotbollsplaner som omges av en av Europas största

Paul Burgess

Director of Grounds and Environment,
Real Madrid C.F., Spanien
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En partner att räkna med

REALS
MÄSTARE.

Toro® har varit Real Madrids partner för utrustning
och bevattning sedan 2010. Under årens lopp har
relationen mellan klubben och Toro vuxit sig allt
starkare. Det krävs ett åtagande långt bortom
genomsnittet från båda håll att se till att den gröna
mattan på en världsberömd stadion ständigt är i
bästa skick. Samma sak gäller för det förstklassiga
träningskomplexet med 8 000 m2 med golfgrönt
gräs och parkliknande omgivningar.
Tack vare Madrid-teamets hängivna arbete och Toros
precisionsteknik har ”Ciudad Real Madrid” blivit
en ledstjärna för sofistikerad gräshållningskultur

i denna mycket torra och heta region som visar
världen vilken kunskap och passion som har
transformerat denna ökenliknande mark.
Trots att det här är en av de tuffaste platserna
att underhålla så strävar Real Madrid och Toro
efter att arbeta så miljövänligt som möjligt,
t.ex. genom att samla alla gräsklipp för återvinning av
näringsämnen och transportera allt med elektriskt
drivna Toro Workman® GTX-fordon. Eftersom vatten
är som guld i Spanien förlitar sig Real Madrid på det
tekniskt avancerade Toro-sprutsystemet, inklusive
den oöverträffade Infinity®-serien.
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Klippare i Toro® Reelmaster®-serien

PLAYMAKERS
I VÄRLDSKLASS.

Att förbereda underlaget för match är en fråga om både timing och
precision. Hur gräset reagerar efter en klippning är avgörande, inte bara för
optimalt utseende, utan även för långsiktig hälsa. Det är därför Toro lägger
stor möda på att utveckla utrustning som ger det där lilla extra. Klipparna
i Toro Reelmaster-serien är kirurgiska instrument som konstruerats för
överlägsen prestanda.
Det är enkelt att byta och anpassa cylindrar till olika gräsförhållanden
under säsongerna. Cylindrar och däck är optimalt inställda för att
fungera i samklang med varandra. Ett antal justeringar är även inbyggda
i traktorenheterna för att ge ett perfekt klippresultat och t.ex. undvika
oönskade ränder.
Det behövs endast några enkla åtgärder för att hålla gräset starkt och
friskt: samordnad klipphöjd, cylinder och markhastighet. Resultatet blir en
tydlig och jämn klippning i kombination med ett motståndskraftigare gräs.

Toro EdgeSeriesTM
Gör det bästa ännu bättre
Toro EdgeSeries-cylindrarna står för nästa
generations klippkvalitet och hållbarhet:
• Förbättrad, toppmodern täckning
• Nytt cylindermaterial
• Förbättrad geometrisk cylinderdesign
• Betydande minskning av underhåll
• Mer exakt klippning
• Bättre klippresultat

Det är omtanke och detaljrikedom – by Toro.
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Toro® ProStripe®

VÄLJ RÄTT
SPELARE.
Snygg finish och perfekt randning
Gräset måste se helt oklanderlig ut när hela världen tittar på.
Toro ProStripe är byggd för precisionsmässig klippning och en randad
finish som resulterar i en exceptionellt snygg spelplan.
Under motorhuven i det kraftfulla gjutna aluminiumdäcket går en
fyrtaktsmotor i kommersiell klass med en rund luftrenare med dubbla
element, cylinderfoder i gjutjärn, startsnöre för tung drift och ett uppgraderat
vevlager. ProStripe är trots det kompakt och lätt att manövrera och styra
tack vare det förstärkta styret.
Ny MatchCut™-teknik
Den här ProStripe-funktionen möjliggör precisionsinställning av
klipphöjden vid klippning efter match och förbereder gräsmattan för
nästa viktiga match. Gräset lyfts, klipps och samlas prydligt upp tack vare
det förbättrade luftflödet som bildas med en unik kniv, gräsuppsamlare
och klippdäckskonstruktion. Den stora gräsuppsamlaren på 80 liter och
transmissionssystemet med knivbromsomkoppling håller stilleståndstider
och omstarter nere på ett minimum.
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Toro® ProCore® 648

SKYDDA DIN
INVESTERING.
Fotbollsgräs får uthärda mycket, och själva matchen är den största
utmaningen. Till skillnad från andra sporter innebär fotboll konstant
mekanisk påfrestning på både gräs och jord. Spelarna knuffar, springer,
vrider, vänder och tacklar med sina dubbade skor.
Samspelet mellan jord, gräs, vatten och maskiner är avgörande, eftersom
det påverkar gräsets densitet och därmed det sätt på vilket planen reagerar
på spelarna.
En hälsosam plan har bevisligen en enorm inverkan på spelarnas
välbefinnande. Nästan 60 % av alla fotbollsskador involverar muskler
eller ligament och uppstår utan kontakt eller kollision med andra spelare.
Toro hjälper till att förbereda gräset och jorden till perfektion för att skydda
klubbens mest värdefulla investering: spelarna.

Toro® ProCore® 648
Stort luftningssvep
Toro ProCore 648 är den mest
produktiva och effektiva luftaren av
gåmodell på marknaden. Ett fullbordat
koncept, från de innovativa hjulen
i hålpipningsbanan till det stora
luftningssvepet på 122 cm.

122 cm

Sprutor i Toro® Multi Pro®-serien

DET TUFFASTE
FÖRSVARET
FÖR ALLA
GRÄSMATTOR.

Oöverträffad konstruktion
Robust trekantig
sprutramp
Multi Pro-serien har utformats för
oöverträffad sprutprecision. Den har
utvecklats särskilt för att vara både
kostnadsbesparande och miljövänlig.
Träsektionsrampen med en bredd på
6,10 m ger påkörningsskydd både
framåt och bakåt samtidigt som
munstyckena skyddas.

Unik pumpprestanda
Pump med sex membran
Branschens enda. Denna extra stora pump klarar
maximala spruthastigheter och ger samtidigt
kraftig omrörning. Med en kemikalietank på
1 136 liter är Multi Pro 5800 alltid redo för de
långa loppen.

Stödjande åtgärder är avgörande för ett friskare gräs. Toros sprutor i
Multi Pro-serien hjälper till att bevara gräsets styrka och motståndskraft.
Dessa sprutor är precis vad du förväntar dig av marknadsledaren
inom detta segment. Hundratals timmar av insiktsfulla kunduppgifter
och fälttestning har resulterat i tillverkningen av marknadens mest
avancerade sprutsystem. Praktiskt taget alla aspekter har optimerats
för precisionsprestanda. Toro har utformat kraftig omrörning och kortare
reaktionstider för spruthastigheter som är konsekventa och precisa.

Toro® Outcross®

EN VERKLIG
ALLTIALLO.

381 cm
Outcross 9060 är en helt ny typ av maskin. Den kombinerar funktionerna hos
ett arbetsnyttofordon och en traktor. Detta gör Outcross till ett ovärderligt
verktyg i den eviga kampen för att göra mer med mindre. Denna maskin gör
flera enheters arbete i ett kompakt paket. Gräsklippning, spridning av gödsel,
lastning av sand, transport av en pall med gräsknivar, luftning, topdressing,
borttagning av snö och is, blåsning av löv, spridning av utsäde, bogsering av
släpvagn osv. Listan över möjliga uppgifter är oändlig.
Det här fordonet kan du använda året runt tack vare trepunktskroken,
dragstången och frontlastaren. Outcross kan förses med nästan vilka
tillbehör som helst. För att göra den ännu mer mångsidig kan du enkelt
spara parameterinställningarna för upp till 16 tillbehör. Tack vare den jämnt
balanserade konstruktionen och den innovativa styrningen rör den sig också
extremt mjukt på gräsmattan. Det går enkelt att sätta Outcross i arbete och
öka produktiviteten, vilket ger dig upprepad avkastning på investeringen.

Toro Outcross 9060
En lättmanövrerad
arbetshäst
Outcross är en robust arbetare i nästan
all terräng och förvånansvärt rörlig.
Den elektroniska fyrhjulsstyrningen ger
maskinen en så liten svängradie att du kan
manövrera den även i de snävaste utrymmen.
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Spridare i Toro® INFINITY-®-serien

DE SPRIDARE DU
SKULLE BYGGA
OM DU BYGGDE
SPRIDARE.
En Toro-spridare är alltid fylld av idéer. De sensationella spridarna i
INFINITY-serien med Smart Access® gör ditt arbete så mycket enklare och
mer effektivt. Du kan underhålla dessa spridare uppifrån med minimal
ansträngning utan grävning.
Ett Toro-system är alltid ett mycket effektivt och hållbart energi- och
vattenverktyg. Tack vare de avancerade konfigurationsalternativen
och justeringsmöjligheterna kan du använda vatten precis när du behöver
det. Allt detta hjälper dig att spara pengar och hålla din totala ägandekostnad
på en låg nivå.
Toro INFINITY kan installeras i mitten av planen tack vare INFINITY Stealth®koppen som möjliggör gräsväxt direkt ovanpå sprutan. På så sätt elimineras
störningar i spelet och risken för spelarskador. Funktionen kan installeras
på alla Toro INFINITY-spridare och uppfyller officiella FIFA-standarder.

#	Mjukt syntetiskt
material

Dold gräskopp #
Odlat gräs förbättrar
banans utseende och
arbetseffektiviteten.

Omkoppling av
munstycksbas #

	Minskar risken för skador
och ger enkel åtkomst för
justeringar uppifrån.

#	Störst utbud av
munstycken i världen
	Utnyttja den oändliga
flexibiliteten hos både
de främre och bakre
munstyckena.

Vrid munstycket, håll och sikta för
att vattna så mycket som behövs på
en utsatt punkt.

Spärranordnings
höjare #
Ange spridarens båge med
en enkel handgest.

Smart Access #
Elektromagneten,
styrventilen och dekodern
är inom räckhåll utan att du
behöver gräva.

#	Check FlowTM
styrventil
	Vrid helt enkelt på och av
spridaren från ovansidan.

#	LSM-kommunikations
lampor
	Diagnostik synlig från höljet
genom LSM-hålet.

Skyddshölje #
Alla delar och kabelanslutningar
är skyddade mot vädrets makter.

# LSM-tvåkabelmodul
	Få tillgång till
överlägsen diagnostik,
vattningsprecision per
sekund och mycket mer.
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Sprutor i Toro® FLEX-serien

HANTERA
DINA KOSTNADER.
Toros holistiska filosofi omfattar både ekonomiska och miljömässiga
aspekter av gräsunderhåll. Utvecklingen säkerställer att kostnaderna
hålls nere på lång sikt. Enastående kvalitet och pålitlig service lönar
sig alltid.

5 REGLER FÖR
TORO®-EFFEKTIVITET.
1. Toro sparar energi
Spridarna bygger på över 50 års erfarenhet inom
professionell bevattning. Med Flex kan du enkelt
justera spridarens båge, bana och riktning.
En Toro-spridare bygger på toppmodern teknik
som ger hållbara lösningar och använder
resurser på ett ansvarsfullt sätt.
2. Toro sparar vatten
Du kan applicera vatten med bästa möjliga precision
tack vare avancerade konfigurationsalternativ och
justeringsmöjligheter som Toros TruJectory™.
Genom att optimera vindhastigheten och avståndet
mellan huvuden har du möjlighet att uppnå bättre
täckning med färre sprutor.

3. Toro sparar tid
Tillförlitligheten hos Toros spridare är allmänt
känd och minimerar behovet av reparationer och
byten. Kostnader för tidsödande underhållsarbete
minskar, vilket betyder att ditt team kan sköta
andra uppgifter på anläggningen.
4. Toro sparar ansträngningar
Oavsett om din anläggning är belägen i en
mycket fuktig eller torr del av världen, eller om
du måste ta hand om naturligt gräs, hybridgräs
eller konstgräs, har Toro den perfekta lösningen
för ett individuellt system som anpassas efter
dina behov.
5. Toro sparar pengar
Inget slår en Toro, år efter år. Lägg till den
exemplariska livslängden på alla de fördelar
som nämnts tidigare och se själv. Allt detta
sammantaget hjälper dig att spara pengar och
hålla nere din totala ägandekostnad.

Toro® FLEX800™
Avancerade produkter
FLEX800 har så mycket att erbjuda.
Hel- och delcirkeldrivning ger dig
möjlighet att enkelt och ekonomiskt
justera täckningsområdet på några
sekunder utan demontering eller
ytterligare verktyg. Med branschens
största utbud av högpresterande
munstycken och TruJectory-justering
kan du styra vattnet precis där du
behöver det för maximal och enhetlig
fördelning.

Professionella tjänster från Toro®

# Håll koll med myTurf Pro

TEAMET
BAKOM
TEAMET.

Ha allt på ett ställe och övervaka allt
som är viktigt direkt från din dator eller
mobila enhet, t.ex. med automatisk
sändning av utrustningsdata såsom
användningsspårning som informerar
dig när det är dags för underhåll. Eller en
direktlänk för att beställa delar, så att din
maskinpark alltid är redo för drift.

# NSN finns där när du behöver det
Om något i Lynx inte fungerar perfekt kan du
alltid lita på Toros nationella supportnätverk,
när som helst och var som helst i världen.

Toro hjälper dig på alla tänkbara sätt.
Två världsomspännande tjänster garanterar att du
kan hålla ditt bevattningssystem och din utrustning
i bästa möjliga skick.
Toro NSN® är det bästa stödet för alla Lynx-system.
Toro NSN tillhandahåller support dygnet runt, 7 dagar
i veckan och 365 dagar om året. Toros nationella
supportnätverk är alltid tillgängligt med svar på dina
frågor, felsökning av ditt system och lösningar på
problem som skyddar din Toro-investering på lång
sikt. Det erbjuder även direktkommunikation med
fabriks- och produkttekniker och endast 24 timmar
för maskinvarubyte med ett förkonfigurerat system
som är anpassat efter dina behov.
Toro myTurf® Pro är vår utrustningstjänst. Med det
här webbaserade underhållsverktyget kan du spåra
och hantera alla tillgångar. Beställ delar, planera
serviceaktiviteter och rutinunderhåll, håll koll på
lagernivåer, övervaka maskinparkshälsan och
arbetskostnader eller skapa rapporter. Med hjälp av
data i realtid kan du förbättra effektiviteten, förlänga
utrustningens och delarnas livslängd och minska de
totala kostnaderna i hela organisationen.

# Dedikerade specialister på teknisk support
Toros experter är tillgängliga dygnet runt och förser
dig med den tillit och sinnesro som bara ett komplett
centralt styrsystem som garanterar korrekt drift
kan göra.
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Central Toro® Lynx®-styrenhet

STYRNING I

SÄRKLASS.

Med det centrala styrsystemet Toro
Lynx har du full kontroll över din
bevattningsinformation. Lynx-systemet
hjälper dig att hantera vatten och andra
resurser optimalt via ett intuitivt gränssnitt.
Agera på ett hållbart och effektivt sätt och

spara vatten, tid och pengar varje dag.
Du kan styra Lynx från en stationär dator på
kontoret eller när du är ute på planen. Med
Lynx Map-appen kan du till exempel aktivera
alla spridare från din telefon direkt från en
geografiskt placerad karta.

Bevattningsöversikt #
Håll ett öga på varje enskilt
spridarhuvud och övervaka
dess aktivitet.

# Anpassningsbara huvuden
Snabb installation
och drift #
Gör en snabbstart och
anpassa ditt system efter
dina specifika behov.

Detaljerad rapportering #
Grundliga Lynx-rapporter belyser
alla bevattningsbehov och ökar
produktiviteten.

Smart interaktion med andra
komponenter #
Sömlös integrering med väderoch pumpstationer för ytterligare
specialanpassning av din
bevattningsplan.

Ställ in spridarna uppåt och
nedåt för att avgöra hur många
millimeter vatten som ska
användas och hur många minuter
som bevattningen ska äga rum.

#	Smart bevattning med
Turf Guard®
Det trådlösa
jordövervakningssystem
Turf Guard hjälper dig att göra en
precisionsmässig beräkning av
bevattningsbehovet.

# Överlägsen kartredigering
Om du vill skapa en karta
använder du helt enkelt en digital
bild och drar, släpper och tilldelar
spridare eller satelliter.

1:1
PASSION
UNITED.

”Att ansvara för planerna hos en professionell fotbollsklubb betyder mer än bara
grässkötsel för oss. Oavsett var vi befinner oss investerar vi all vår kunskap,
hängivenhet och strävan i att låta drömmarna växa. För klubben, spelarna och
alla fans ute i världen. Vi vill att de ska vara stolta över sin hemmaplan. Vi är glada
över att ha en partner som Toro, som hjälper oss med skräddarsydda lösningar
och delar vår önskan om perfektion i allt vi gör, vare sig det är på Real Madrid C.F.
eller en växande klubb som FC Erzgebirge Aue i Tyskland.”

Toro® i FC Erzgebirge Aue, Tyskland

NÄSTA MATCH
ÄR ALLTID DEN
TUFFASTE.
”Skötseluppgiften på FC Erzgebirge Aue har alltid
varit att skapa något exceptionellt från en stram
budget. Vi är en av de minsta klubbarna i Tysklands
andra division, men förmodligen också en av de
mest effektiva. Det kanske beror på vår tradition som
gruvarbetarklubb. Människor i den här regionen har
aldrig varit rika. Det är av den anledningen som vi är
bra på att göra det bästa av en utmanande situation.

Vår klubb handlar om att bygga relationer som
varar. Tro det eller ej, gräset på stadion är redan
nio år gammalt. Och det har inte bara uthärdat
hundratals ligamatcher, cuper och tuffa vintrar: det
har till och med överlevt en fullständig rekonstruktion
av stadion under en tvåårsperiod. Detta har varit
möjligt endast med mycket passion från vår sida
och en långsiktig, pålitlig partner som Toro.

Vår främsta styrka är vår laganda. Vi arbetar hårt för
spelarna och för människorna runt den här klubben.
Vi vill göra dem stolta över sin hemmaplan. Vi drivs
även av spelarnas uppmuntran. Det betyder mycket
för oss när de säger att vi inte är en stor klubb,
men att vi har den bästa planen i hela ligan.

Vår Toro-utrustning och våra bevattningssystem
är långt ifrån nya, men de har aldrig misslyckats
en enda gång. Vi värdesätter deras mångsidighet,
pålitlighet och framför allt deras hållbarhet. Dessa
aspekter är mycket viktiga för en klubb som
Erzgebirge Aue. Detta hjälper oss att fokusera på
det viktigaste i vårt arbete: anlägga, underhålla och
bevara en förstklassig gräsplan trots att vi ligger i
division 2. Därför samarbetar vi med Toro.”

Danilo Rauch
Head Groundskeeper
FC Erzgebirge Aue, Tyskland
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Toro® sportpaket

EN TRUPP
MED KAPTENER.

De som sköter professionella fotbollsplaner vet
att allt pressas in i ett snävt schema: nästa träning,
nästa match. Klockan tickar alltid för att hålla
planen i bästa möjliga skick. Varje åtgärd måste
vara den rätta. Det är bra att veta att man kan lita på
ett sömlöst sortiment av högpresterande produkter.
Oavsett om det handlar om gräsklippare,
luftare, sprutor, styrenheter eller till och med
programvara, erbjuder Toro ett perfekt koordinerat
klipp- och växsystem. Företagets 360-graders

gräsunderhållsmetod är unik, och många av Toros
idéer har blivit branschledande lösningar.
Du sparar både tid och pengar när du arbetar
med Toro-utrustning och -bevattningssystem.
Toro-maskiner och -verktyg är konstruerade för
maximal livslängd och minimala driftstopp och
backas upp av en dedikerad 24-timmarsservice när
det behövs.
Toro lägger allt arbete på att hjälpa dig att hålla
planerna vackra, hälsosamma och säkra för
professionell fotboll över hela världen.
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Toro® ProLine H800

Innovativt tråg med höglyft
Enkel tömning
Minska stilleståndstiden även vid tömning av
tråget. Den automatiska höglyftsmekanismen
placerar smidigt och enkelt gräsklipp på
lastflaket.

EFTER MATCHEN ÄR
FÖRE MATCHEN.
195 cm

Så fort slutsignalen går är det dags att återställa gräset till dess optimala
skick igen. Det jobbet sköter Toros robusta rotorklippare ProLine H800.
Denna innovativa klippenhet ger ett rent resultat på alla sätt. Tack vare
det smarta AirFlow-systemet och automatisk klippdäcksrengöring kan
gräsklipp och gräshögar effektivt flyttas till det stora tråget. Med sin
kapacitet på 810 liter kan den förvara mycket och hålla igång driften under
längre perioder.
Toros Smart Cool®-system säkerställer att motorn alltid är ordentligt
ventilerad. Varje enskild del av Proline-H800 är utformad för att minska
stilleståndstiden till ett minimum, spara tid för ditt team och ge gräset
maximal tid att återhämta sig.

Toro ProLine H800
Oöverträffad effektivitet.
Med sitt däck på 126 cm säkerställer
ProLine H800 både ett brett arbetsområde
samt en enastående smidighet och flexibilitet.
Maskinen fortsätter att gå även på vått gräs
som täcks av löv. Du behöver inte ens stanna
för att justera klipphöjden.
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Den legendariska Toro®-hållbarheten

VINNARE PÅ
ÖVERTID.

Toro strävar efter att ge sina kunder toppmodern
gräsunderhållsutrustning som ger enastående
avkastning på investeringen. Detta märks speciellt
i produkternas kvalitet och livslängd. De robusta
konstruktionerna ger hållbarhetsnivåer långt över
genomsnittet och maskinerna som presterar på en
hög nivå under många år.
Toros spridare varar ofta i två eller tre decennier
utan att visa några tecken på nötning eller föråldring.
Tack vare en framtidssäker teknik kan innovationer
alltid tillföras direkt till spridarna. Styrenheterna kan
också uppdateras, t.ex. för att öka vattenbesparingen.
Toros gräsklippare, sprutor, luftare och nyttofordon
representerar sin tids teknologiska höjdpunkt och
har ett minimalt underhållsbehov och minimala
stilleståndstider. Om du använder Toros program
för prestandadelar kan du enkelt byta ut enkla
originaldelar som förlänger utrustningens livscykel.

Detta gör Toro till en bra partner för klubbar med
stram budget. Detta eftersom kvalitet och hållbarhet
alltid lönar sig på lång sikt.
En imponerande andra halvlek
Att vilja ha överlägsen kvalitet till ett rimligt pris kan
leda dig till förägt Toro-material. Detta är ett riktigt
bra val, inte bara för att produkterna håller längre
och ger överlägsen prestanda och uppgradering i
många år, men även för att Toro hjälper dig även när
du använder begagnade produkter eller delar.
Med Toro Protection Plus kan du köpa utrustning
med utgången garanti utan att behöva oroa dig.
Garantin förlängs och ger dig sinnesro och vetskap
om att oväntade haverier inte kommer att kosta dig
pengar och ge dig huvudvärk.
Toro har prisvärda alternativ för alla oavsett hur
snäv budgeten är.
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Toro® TS90-spridare

FULLT
GENOMSLAG.
Toros spridare i TS90-seriens imponerar med sin precisionsmässiga
vattendistribution. Det blir enkelt att matcha dina behov av säsongsbevattning
med dina ransoneringsplaner. Dessa mindre rotorer är idealiska för
idrottsplatser, oavsett om de har naturligt gräs eller konstgräs. Precis som
sina större syskon bjuder de på några imponerande Toro-specialiteter.

TruJectoryTM-inställning av huvudmunstycket från 7° till 30°
Justera munstycket från spridarens topp inom några sekunder, vått eller
torrt. Med den här flexibiliteten kan du fastställa en exakt spridning utan
överlappningar med andra spridare samt anpassa efter vindhastighet och
vindriktning.
Det största utbudet av munstycken
Det breda utbudet av munstycken gör det enkelt att välja perfekt del för
varje spridare som ger bättre spridning och systemeffektivitet. TS90serien passar också för bakre munstycken.
Hel- och delcirkelspridare i ett
Med hel- och delcirkelspridare kan du justera täckningsområdet på
några sekunder utan behov av ytterligare delar för optimering av
vattendistributionen ända ut till kanterna på alla idrottsplatser.
TurfCup™ för idrottsplatser
Versionen TurfCup integreras sömlöst in i idrottsplatser med antingen
naturligt eller konstgjort gräs och förbättrar på så sätt spelarnas säkerhet,
spelbarheten och planens estetik.

43

Toro® TEMPUS® Pro Controller

MÖT
BOSSEN.
Upptäck det mest intuitiva och lättanvända verktyget för hantering av små
till medelstora bevattningssystem, Toro TEMPUS Pro Controller. Anslut upp
till 16 stationer och schemalägg olika starttider för effektivare bevattning.
TEMPUS Pro Controller är försedd med Wi-Fi som kan visa väderdata i realtid.
Du kan dessutom fjärrövervaka styrenheten från valfri plats och justera
starttider för bevattning.
Toro TEMPUS Pro är en kompakt och elegant enhet som uppfyller
professionella standarder med olika starttider per program och en
hållbar och effektiv hantering av vattenbudgeten. Det imponerande
Super Cap-alternativet ger reservkraft som sparar inställningarna i 24 timmar
i händelse av strömavbrott.

Känner av flödet
Intelligent felsökning
Flödesövervakningen Toro TEMPUS Pro är ett av
de bästa hanteringsverktygen för vattenkällor
som finns tillgängliga. Den övervakar och
ingriper vid läckande eller trasiga system,
ventiler som har fastnat eller skadade spridare.
Problem upptäcks omedelbart och hanteras
enligt inställningen av sensorns reaktion.
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Toro®-utrustning

GRÄSETS
MÄSTARE.

FÖR MATCHOCH TRÄNINGSPLANER.

FÖR TRÄNINGSPLANER
OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR.

Välj den perfekta cylinderklipparen Toro Reelmaster när du ska förbereda en felfri gräsmatta på matchdagen. Alla är utrustade med
EdgeSeries™-cylindrar.

Hitta den perfekta utrustningen med cylindrar för att hålla träningsplanerna i bästa möjliga skick.

Reelmaster
3555-D/3575-D
Cylinderklippare för
stora ytor

Reelmaster 5010-H
Hybridcylinderklippare
för stora ytor

CT2240
Kompakt cylinderklippare

Produktivitet, effektivitet, enkelhet och lägre vikt
i ett kompakt chassi. Reelmaster 3555 och 3575
är mycket lättmanövrerade och konstruerade
för att reducera gräskomprimering i känsliga
områden.

Reelmaster 5010-H är utrustad med ett
unikt hybriddrivsystem som kombinerar en
dieselmotor med ett batteripaket som sparar
upp till 20 % bränsle och ger en klippkvalitet och
ett klippresultat som är oöverträffligt.

Den perfekta lösningen där begränsad
åtkomst, grindar och pollare utgör ett problem.
Produktiviteten hålls på toppnivå tack vare
klippbredden på 212 cm och det oberoende
klipplyfthuvudet.

•
•
•
•

• 18,5 kW Kubota diesel-/elektrisk motor med
48 V batteripaket
• Klippbredd 254 cm
• Tvåhjulsdrift eller tillvalet CROSSTRAX™
allhjulsdrift, 0–13 km/h

•
•
•
•

Reelmaster® 3100
Cylinderklippare för
små ytor
Reelmaster 3100 är en cylinderklippare med
oöverträffad klippkvalitet och mångsidighet.
Den passar perfekt när precision är ett måste.
•
•
•
•

16 kW Kubota®-dieselmotor
Klippbredd 183 cm eller 216 cm
Klipphöjd 6–63,5 mm
Serie-/parallellkopplad drivning med
trehjulsdrift, 0–10 km/h klipphastighet
Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

18,5 kW Kubota®-dieselmotor
Klippbredd 254 cm
Klipphöjd 13 mm–25 mm/6 mm–19 mm
Serie-/parallellkopplad drivning med
trehjulsdrift, 0–10 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Välj rätt utrustning för klippning efter matchen och en vacker randad finish.

ProStripe® 560
Gräsrandningsklippare

ProLine H800
Klippare med
omedelbar uppsamling

Ger gräsmattan bästa möjliga utseende med
precisionsmässig klippning och randig finish.
MatchCut™-tekniken har en precisionsinställning
som gör det lätt att klippa efter matchen.

Den här klipparen med omedelbar uppsamling och
810 liters kapacitet kan köras längre utan avbrott.
Den är utvecklad för att ge en ren klippkvalitet –
avgörande för idrottsplatser och deras omgivning.

•
•
•
•

•
•
•
•

Kawasaki® FJ180V KAI fyrtaktsmotor
Klippbredd 56 cm, gräsuppsamlare på 80 l
Klipphöjd 13–60 mm med 13 lägen
Tre klipphastigheter upp till 3,45 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

18,4 kW Yanmar®-dieselmotor
Klippbredd 126 cm
Klipphöjd 20 mm–110 mm
Fyrhjulsdrift med differentialspärr 0–15 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

18,7 kW Kubota®-dieselmotor
Klippbredd 212 cm
Klipphöjd 12–80 mm
Fyrhjulsdrift på förfrågan, 0–22 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Reelmaster 7000
Kraftfull
cylinderklippare

Reelmaster® 3550
Lätt cylinderklippare
Den här maskinen svävar över planerna och
omgivningarna. Med gräsvänliga däck och en vikt
på mindre än 907,18 kg gör Reelmaster 3550 ett
gott intryck utan att lämna ett avtryck.
• 18,5 kW Kubota®-dieselmotor
• Klippbredd 208 cm
• Klipphöjd 6,4–25,4 mm (tillval upp till
38,1 mm)
• Trehjulsdrift, 0–11 km/h klipphastighet
Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Spendera
mindre
tid
på
klippningen
med en maximal klippbredd på 307 cm.
Reelmaster 7000-D drivs med kraftiga
cylindermotorer som klarar tuff avskalning och
vertikalklippning.
•
•
•
•

41 kW Yanmar-dieselmotor
Klippbredd 307 cm
Klipphöjd 6,35–63,5 mm
Fyrhjulsdrift, 0–22 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Skapa en fin roterande finish för varje plan, även på stora idrottsanläggningar.

TORO®,
VINNARE
PÅ ÖVERTID.
Vill du spela i den högsta ligan med
en prisvärd budget? Har du redan
funderat på att köpa begagnad
Toro-utrustning? Ta en titt på sidan
38 för mer information.

Groundsmaster®
3500-D/3505-D
Rotorklippare

Groundsmaster
7200/7210
Rotorklippare med
nollsvängradie

LT-F3000
Slagklippare med
tre enheter

En revolutionerande roterande triplexklippare
som är utformad för överlägsen klippkapacitet.
Den är tillgänglig med flytande eller fasta
Contour™ Plus-klippdäck (3505-D).

En klippare med en kraftfull dieselmotor
och däck som uppvisar branschens tuffaste
spindelenhet. Den här maskinen ger tillförlitlig
prestanda och lång livslängd.

Den här praktiska nyheten är utformad för att möta
utmaningar med begränsad budget och ökande
krav. Den maximerar användbarheten genom att
leverera överlägsna resultat på kort och långt gräs.

• Kubota 26,1 kW (3500-D), 18,5 kW
dieselmotor (3505-D)
• Klippbredd 173 cm/183 cm
• Trehjulsdrift, 0–10 km/h klipphastighet

• 18,7 kW/26,1 kW Kubota®-dieselmotor
• Klippbredd 152, 183 och 254 cm
• Tvåhjulsdrift, 0–20 km/h

•
•
•
•

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

33 kW Kubota®-dieselmotor
Klippbredd 212 cm
Oändligt variabel klipphöjd 20–75 mm
Fyrhjulsdrift med differentialspärr 0–24 km/h

Klippfinish ★ ★ ★ ★ ★
Jordkomprimering ★ ★ ★ ★ ★
Gräsuppsamling ★ ★ ★ ★ ★

Toro®-utrustning

DE BÄSTA SUPPORTRARNA
I DEN HÄR LIGAN.

FÖR FRÄSODLING
OCH ALLMÄNNT UNDERHÅLL.
Välj en förstklassig produkt för luftning och förbered ditt gräs på bästa möjliga sätt.

ProCore® 648
Luftare

ProCore 864/1298
Luftare för stora ytor

Arbetet med att få en frisk gräsmatta beror på
rätt hantering av komprimering samt att korrekt
mängd luft, vatten och näringsämnen kan nå
rötterna. ProCore 648 är förmodligen den mest
produktiva och effektiva luftaren av gåmodell på
marknaden.

ProCore 864 och 1298 har den beprövade
luftarhuvudtekniken från ProCore 648
kombinerat med en förbättrad plattform.
Resultatet är de mest slitstarka luftspridarna
som finns på marknaden idag.

•
•
•
•

Strömförsörjning 17,2 kW-motor
Luftningsbredd 122 cm
Luftningsdjup upp till 102 mm
Arbetshastighet 1,2–2,4 km/h

• Strömförsörjning 22,3 kW traktor/33,6 kW
traktor
• Luftningsbredd 163 cm/249 cm
• Luftningsdjup upp till 127 mm

Håll gräset tåligt och skyddat mot allt som hotar dess hälsa.

ProCore SR-serien
Djupgående luftarpinnar
Den
tåliga
ProCore
SR-serien
med
djupgående luftarpinnar tål de mest extrema
luftningsförhållandena och får ditt gräs att
blomstra.
• Luftningsbredd 122–198 cm, luftningsdjup
upp till 41 cm

Välj gräsunderhåll på högsta nivå med utvalda Toro-gräsapplikationer och utrustning för skräphantering.

ProPass™ 200/
MH-400-serien
Topdresser

Topdresser
1800/2500
Materialhanterare

Den nya Toro ProPass 200 ger extremt exakta
spridningsmönster från ultralätt spridning till
krävande fyllning av luftningshål. MH-400 har
stor kapacitet och klarar en rad olika arbeten på
vilken anläggning som helst.

Toro-topdressers tacklar de tuffaste jobben
och levererar ett exakt och produktivt resultat
om de monteras på en Toro Workman (1800)
eller bogseras av en sådan (2500). Allhjulsdrift
säkerställer jämn användningshastighet.

• Kapacitetsnivå 540–710 liter/3060
• Lastkapacitet 905 kg/5 353 kg
• Standard eller elektronisk trådlös styrning

• Kapacitet 502 l/698 l
• Toppdressarhastighet 13 km/h
• Hydraulisk fjärrdrift till arbetsfordonet/
allhjulsdrift

Multi Pro 1750
Spruta

Multi Pro® WM
Spruta
Detta sprutsystem för Toros nyttofordon i
Workman® HD-serien är det effektivaste och
mest avancerade flakmonterade spruttillbehör
på marknaden med aggressiv omrörning och
snabbare svarstider.
•
•
•
•

Tankkapacitet 757 l
564 cm bom av fackverkstyp med tre sektioner
Pump med sex membran
Sprutstyrningskonsol

I Multi Pro 1750 används ett avancerat sprutsystem
i kombination med avancerade sprutreglage och
produktiva fordonsfunktioner, vilket resulterar i de mest
avancerade, effektiva och exakta spruthastigheterna.
•
•
•
•

20 kW bensinmotor
Tankkapacitet 662 l
564 cm bom av fackverkstyp med tre sektioner
Sprutstyrningskonsol

Multi Pro 5800
Spruta
Varje aspekt av detta sprutsystem har utformats
för att ge oöverträffad sprutprecision, aggressiv
omrörning och snabbare svarstider. Det levererar
alltid önskad spruthastighet, även i de mest krävande
miljöerna.
• 26,5 kW dieselmotor (biodieselklar)
• Tankkapacitet 1 136 l
• 564 cm bom av fackverkstyp med tre sektioner
• Sprutstyrningskonsol

Lita på Toros högt värderade maskinpark för allt arbete på och runt planen.

Pro Sweep
Sopmaskin

Outcross®
Arbetsfordon för
gräs

ProSweep är en snabbare metod för insamling
av traditionella hålpluggar eller annat organiskt
skräp. Den avancerade borsthöjdsjusteringen
passar många olika gräsförhållanden.

Outcross är den första maskinen i sitt slag:
en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig
arbetshäst som är skonsam för gräset, flexibel året
runt och ger konsistens och ökad produktivitet.

• 18,6 kW-traktor eller nyttofordon
• Trågets kapacitet 762 l
• Sopbredd 132 cm

• 44,74 kW Yanmar®-dieselmotor med fyrhjulsdrift
• Gräsvänlig elektroniskt styrd fyrhjulsstyrning
och -drivsystem
• Markhastighet 33,8 km/h
• Trepunktskrok med 61 cm lyftkapacitet

Workman GTX
Arbetsfordon

Workman
MDX/MDX-D
Arbetsfordon

Ett anläggnings- och gräskombifordon med enastående
balans mellan komfort, mångsidighet och kontroll.
Den utökade effekten och det exklusiva upphängningsoch bromssystemet innebär att Workman GTX är mycket
mångsidig och praktisk.

Det hårda arbetet ska inte börja förrän du har kommit
till arbetsområdet. Upplev Workman MDX-serien
och dess robusta kaross med SRQ™ (överlägsna
köregenskaper) för optimal förarkomfort och ökad
produktivitet.

•
•
•
•

• Kubota® 480 cm³ bensinmotor/14,16 kW
Kubota-diesel
• Total kapacitet 750 kg, bogseringskapacitet 545 kg
• Tvåhjulsdrift med främre hydrauliska bromsskivor
och hydrauliska trumbromsar på bakhjulen

Kohler® 429 cm³ bensinmotor eller 48-volts A/C elmotor
Total kapacitet 397 kg/633 kg
454 kg bogseringskapacitet med dragkrok för tung last
Flera alternativ för säten, flak och tillbehör

Toro® bevattning

DE REGERANDE
MÄSTARNA.

FÖR STORA ARENAKOMPLEX
OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR.

FÖR FOTBOLLSARENOR
OCH TRÄNINGSPLANER.

Spela i den högsta bevattningsserien med toppventilsförsedda spridare för maximal kontroll och planskötsel.

Skapa det mest effektiva bevattningssystemet för användning för planen.

INFINITY®-serien med Stealth™-sats
SMART ACCESS®-spridare

TS90® med TurfCup™
Spridare för stora gräsområden

TS90® med TurfCup™
Spridare för stora gräsområden

T7
Spridare för planen

Inget spridarsortiment är mer mångsidigt än
Infinity-serien och dess SMART ACCESS med enkelt
underhåll uppifrån, TruJectory™-bågjustering och
inställning i höjdled. Tillsammans med Stealthsatsen passar det perfekt för planer.

Tillhandahåller unika funktioner och unik prestanda
med en enkel, justerbar rotor. Dess radie på
16,2 till 29,0 m är utformad för stora gräsområden
och passar perfekt för idrottsplatser. TurfCupversionen integreras sömlöst med naturligt gräs
eller konstgräs.

Ger bäst valuta för pengarna i ett blocksystem för
match- och träningsplaner. TurfCup-funktionen
döljer sprutorna och möjliggör användning på planen
som inte äventyrar spelbarhet och spelarsäkerhet.

Spridaren har ett så litet blocksystem att den är
lämplig för användning på planer utan extra del
ovanpå höjaren. Högeffektiva munstycken med
enkelportsutformning tillförsäkrar att vattnet
fördelas jämnt över mönstret.

•
•
•
•

Lätt att underhålla med åtkomst under fullt tryck
Vatten- och energieffektiv utformning
Stealth-sats som döljer spruthuvudet
Gör att gräset kan växa direkt ovanpå spridaren

• Brett funktionssortiment i ett blocksystem
• TruJectory möjliggör finjustering av munstyckets
spruthöjd
• Del- och helcirkelspridare i en spridare som kan
användas med bakmunstycke
• TurfCup förbättrar både spelarsäkerhet och
spelbarhet

Håll sidlinjer och omgivningar i toppform med dessa högpresterande sprutor.

• TruJectory möjliggör finjustering av munstyckets
spruthöjd
• Del- och helcirkelspridare i en spridare som kan
användas med bakmunstycke
• Drivning med konstant hastighet ger pålitlig
rotationshastighet – från spridare till spridare
• Endast 5,6 cm exponerad lockdiameter

• Innovativ utformning för snabbt däckbyte och
service
• Tillgängliga som standard- eller lågflödesmodeller
som passar dina behov
• Modeller av plast och rostfritt stål
• Endast 5,6 cm exponerad lockdiameter

Lita på dessa robusta sprutor i alla områden utanför planen.

INFINITY-serien
SMART ACCESS-spridare

FLEX800™-serien
Avancerade rotorer

690-serien
Spridare med två hastigheter

TS90
Spridare för stora gräsområden

Infinity-sortimentet är också ett smart val om
du behöver spridare för olika arbetsuppgifter.
Den framtidssäkra utformningen med åtkomst
uppifrån lämnar utrymme för tillväxt. Oavsett vad
framtiden bär i sitt sköte är den här spridaren redo.

Ett av branschens mest hyllade spridarsortiment,
känt för sin kvalitet och hållbarhet. Den levereras
med
patenterad
Toro
TruJectory-justering,
inställning i höjdled, hel- och delcirkelspridare och
det största urvalet av munstycken på marknaden.

690-serien har skapat standarder för hållbarhet.
Med sina två standardinställningar för tryckreglering
ger den balanserad täckning av icke-överlappande
områden och snabbare hastighet över överlappande
områden – båda leder till lägre systemkostnader.

Dra nytta av de många funktioner som de högpresterande
spridarsortiment erbjuder med de minskade kostnaderna
för ett blocksystem. Ett exempel är finjusteringen av
munstyckets spruthöjd från 7 till 30° som säkerställer
luftmotstånd och avstånd mellan huvuden.

•
•
•
•

• Distribuerar vatten exakt där du vill ha det för
maximal distribueringsenhetlighet
• Vatten- och energieffektiv utformning
• Ekonomisk justering av täckningsområdet
• Okrossbart ventilsäte av rostfritt stål

• Modeller med elektrisk ventil i huvudet anpassas
efter körtider vid olika bevattningskrav
• Perfekt radie- och flödeskapacitet för kylning och
rensning av konstgjorda spelytor
• Drivenheter med fasta bågar bibehåller
täckningsområdet

• Del- och helcirkelspridare i en spridare som kan
användas med bakmunstycke
• Drivning med konstant hastighet ger pålitlig
rotationshastighet – från spridare till spridare
• Optimal utformning för breda gräsytor på
idrottsanläggningar
• Endast 5,6 cm exponerad lockdiameter

Lätt att underhålla med åtkomst under fullt tryck
Vatten- och energieffektiv utformning
Stealth-sats som döljer spridarhuvudet
Gör att gräset kan växa direkt ovanpå spridaren

Toro® bevattning

HÅLL TEAMET
UNDER KONTROLL.

FÖR TRÄNINGSANLÄGGNINGER
MED FLERA PLANER.

FÖR SMÅ ANLÄGGNINGAR OCH
MINDRE TRÄNINGSPLANER.

Bibehåll kontrollen och hantera bevattningen av alla planer och omgivningar med lätthet.

Ha all bevattning till hands med dessa intelligenta och lättanvända styrsystem.

Lynx®
Centralstyrsystem

TDC 200
Central styrenhet

Utvecklat för att möta unika utmaningar på de
stora idrottsanläggningarna. Med Lynx-systemet
styr du all viktig bevattningsinformation från
ett program. Rikta varje spridare via ett intuitivt
gränssnitt, t.ex. en dator eller en mobil enhet.

Du erhåller modulär flexibilitet, användarvänlighet och ökad
programmerbarhet i en enda styrenhet och kan hantera upp till 200 stationer.
Genom att två kablar används för att kommunicera med nedgrävda dekodrar
eliminerar TDC-systemet de höga kostnader som är förbundna med
traditionella ventilkabelsystem, grävning och felsökning.

• Enkelt att installera, använda och övervaka
• Åtkomligt var som helst och när som helst
• Precisionsmässig hantering av vattenbudget
exakt efter körtidsminuter eller centimeter
• Överlägsen systemsäkerhet med NSN-support
dygnet runt

• Enkel och intuitiv programmering
• Utmärkt flexibilitet med 10 bevattningsprogram
• Aktivering av upp till 20 elektromagneter på upp till 4,5 km avstånd från
styrenheten
• Ickeflyktigt minne som inte kräver batterier och som bibehåller
programmeringsinformation i upp till fem år

TEMPUS® Pro
Central styrenhet

Få åtkomst till systemet på anläggningen med Toros sofistikerade fältmaskinvara.

Lynx Smart Hub med LSM
Fältstyrsystem

Lynx Smart Satellite
Fältstyrsystem

Lynx GAC
Uppgraderingssystem

Kombinerar flexibilitet, användarvänlighet och
ökad programmerbarhet i en enda styrenhet.
Lynx Smart Hub kombinerar säkerheten,
programmerbarheten och sensorkapaciteten hos
ett satellitsystem med fördelarna och enkelheten
hos Lynx LSM 2 ledarsystem.

Ger
förbättrad
kommunikation
med
Lynx centralstyrsystem och integration med
fältsensorer som underlättar beslutsfattandet.
Lynx Smart Satellite är också helt kompatibel
med Network VP®- och Network 8000-system vid
tillägg eller utbyte.

Möjliggör för användare av äldre dekodersystem
att uppgradera till en toppmodern centralstyrenhet
med ny fältmaskinvara. Med GAC-funktioner
(som fjärrkontroll från din telefon) får du
fuktavkänningsdata och sofistikerad diagnostik
utan att behöva byta ut hela bevattningssystemet.

• Dekodrar kontrollerar varje spridarhuvud eller
ett par huvuden
• Färre kablar än med en gemensam
satellitlösning
• Skapar en smidig anslutningspunkt för jord-,
flödes- och statussensorer
• Ger manuell kontroll eller felsökning i fält

• Komplett banstyrning, inklusive
sensoringångar
• Integrerad digital radio med modem som
förbättrar kommunikationssignalens integritet,
diagnostiska information och styralternativ
• Högpresterande mikroprocessor och minne för
framtida förbättringar

• Ekonomisk dekoderlösning med alla Lynxfördelar utan smart hubb
• Färre kablar, enkel huvudstyrning, enkel
installation
• Fungerar med befintliga spridare och ledningar
– byt helt enkelt ut fältdekodrarna och
centralstyrningen

Enkel installation och programmering samt IOT Wi-Fi-klar funktionalitet
gör TEMPUS Pro-serien till ett idealiskt val för små till medelstora
idrottsanläggningar. Med vattenmätaren och möjligheten att koppla
TEMPUS Pro till vädersensorer (eller andra sensorer) blir den här
styrenheten det perfekta hanteringsverktyget för vatten.
• Wi-Fi-modul för fjärrövervakning och åtkomst till styrenheten från alla
platser, även med smarttelefon
• Bekväm programmering genom att styrenheten kan tas bort från
väggstödet vid inställning av bevattningsscheman
• Från 4 till 16 stationer: Från 4 basstationer med expansionsmoduler på
4 stationer var upp till 16 stationer.
• Flerspråkig skärm på engelska, spanska, franska, tyska och italienska
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EN PASSION DU KAN LITA PÅ.
Varje dag strävar vi efter att på bästa sätt stötta arbetet bakom scenen och ansträngningarna att
hålla gräset friskt och i toppskick på fotbollsklubbar runt om i världen. Oavsett om en klubb är stor
eller liten, välfinansierad eller har en stramare budget, brottas personalen på plats med samma
element. Vi erbjuder dem alla bästa möjliga utrustnings- och bevattningslösningar. Vi tror starkt
på att lyfta fram behoven bakom scenen och att uppnå bästa möjliga förståelse för dessa genom
personliga relationer och okomplicerad service.
Tillsammans får vi jobbet gjort.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258
©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.
SV 200-8931
De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan
skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra
produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och
utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om alla våra garantier.
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