
De Greensmaster® series



De eerste keus 
voor uw greens

Niemand kent de greensmaaiers beter dan Toro. Deze 
reputatie heeft ertoe bijgedragen dat de Toro® Greensmaster® 

maaimachines wereldwijd bijzonder gewild zijn 
bij golfbaanmedewerkers. Met een innovatief 
driedelig ontwerp en de ongeëvenaarde 
maaiprestaties van de DPA maaieenheden 
met tweepunts ondermesafstelling (Dual 
Point Adjustment) heeft Toro de standaard 
voor kwaliteit opnieuw neergezet. Wat 
uw greens ook vereisen, een Toro 
Greensmaster zal de klus op een snelle 
en fraaie manier en met zo min mogelijk 
rompslomp klaren.

Reken op 
   prestaties

Greensmaster 3050, 3100, 
3150, & 3250-D

• DPA-maaieenheden

• Legendarisch 
driedelig model

• Duurzame, stille 
motoren

• Banden die 
compactie 
verminderen

• Gemakkelijk 
bereikbare 
onderhouds-
punten

Een opmerkelijk constante maaikwaliteit. De befaamde 
maaikwaliteit van de Greensmaster is het resultaat van het 
brede scala van voordelen die het model biedt. Een voorbeeld 
hiervan: De grasvangbakken van de Toro Greensmaster worden 
onafhankelijk van de maaieenheden gemonteerd, zodat een 
verandering in het gewicht van de vangbakken niet leidt tot 
veranderingen in de maaihoogte.



DPA-maaieenheden
De superieure maaikwaliteit van de Greensmaster wordt bereikt 
doordat de Greensmaster is uitgerust met de beste maaieenheden 
ter wereld. De DPA-maaieenheden nemen op de markt een eenzame 
positie in met een spuitgietaluminium frame, waardoor zij uitermate 
goed bestendig tegen torsie en roest zijn. Met het oog op een 
constante en nauwkeurige afstelling van het contact tussen de 
ondermes en de messenkooi heeft Toro het DPA-systeem (Dual Point 
Adjustment) ontworpen. Met een stelknop op beide kanten van de 
maaieenheid kan de positie van de ondermes in stappen precies 
worden afgesteld en vastgezet. Het is een eenvoudig systeem, vereist 
geen speciaal gereedschap en voorkomt menselijke fouten. Daarnaast 
kunt u het ondermes gemakkelijk demonteren om deze te slijpen. De 
lagers zijn gesloten waardoor het onderhoud tot het minimum wordt 
beperkt en geen smeerolie of vet op uw greens terechtkomt.

De nieuwe revolutionaire DPA-maaieenheden 
van de Greensmaster zijn geschikt voor alle 
bestaande en eerder op de markt gebrachte 
Toro greensmaaiers. U kunt kiezen uit 
modellen van gehard staal met 8 of 11 
messen. 



Voldoet aan een hogere 
standaard
Het voorkomen van lekkages op en rond greens is een absolute prioriteit en daarom heeft 
het hydraulische systeem van de 3150 en de 3250-D een enkelvoudig kleppenblok. De 
Toro Greensmasters hebben 17% minder hydraulische aansluitingen, hetgeen bijdraagt 
aan hun onderhoudsvriendelijke karakter. De onderhoudspunten zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor snelle afstellingen, terwijl de snijcilinders op de machine worden 
gebacklapped. Deze triangel constructie maakt de onderhoudspunten beter bereikbaar, 
zoals de in het midden geplaatste mand, die eenvoudig kan worden geleegd.

Een legendarische serie
3050 & 3100 
Als u op zoek bent naar een betrouwbare, 
zelfrijdende lichtgewicht greensmaaier,  
zit u goed met de Toro® Greensmaster® 
3050 of 3100. 
• Briggs & Stratton®  

Vanguard® 11,9 of 13,4 kW  
(16 of 18 pk) motor

• DPA-maaieenheden

• Lage compactie

• High-flotation banden

3150
Neem plaats op de Toro Greensmaster 
3150 en u maakt kennis met een 
vernieuwd hydraulische systeem met 
minder aansluitingen, waardoor minder 
onderhoud nodig is en lekkages  
worden voorkomen. Een  
Turf Guardian™ Lekdetector is  
standaard aanwezig.

• Briggs & Stratton Vanguard  
13,4 kW (18 pk) motor

• DPA-maaieenheden

• Turf Guardian olielekkage detector

• Joystick voor bediening van 
maaieenheden

• Optionele driewielaandrijving

3250-D
Als u een greensmaaier met dieselmotor 
zoekt, is de Toro Greensmaster  
3250-D een goede keus. De  
Briggs & Stratton/Daihatsu®  
15,7 kW (21 pk) dieselmotor met 
optionele driewielaandrijving is  
krachtig genoeg voor greens van  
elk type of oppervlak. 

• Briggs & Stratton / Daihatsu  
15,7 kW netto (21 pk) dieselmotor

• DPA-maaieenheden

• Hydrostatische tractiebediening

• Joystick voor bediening van 
maaieenheden

• Optionele driewielaandrijving



Voldoet aan een hogere 
standaard
Het voorkomen van lekkages op en rond greens is een absolute prioriteit en daarom heeft 
het hydraulische systeem van de 3150 en de 3250-D een enkelvoudig kleppenblok. De 
Toro Greensmasters hebben 17% minder hydraulische aansluitingen, hetgeen bijdraagt 
aan hun onderhoudsvriendelijke karakter. De onderhoudspunten zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor snelle afstellingen, terwijl de snijcilinders op de machine worden 
gebacklapped. Deze triangel constructie maakt de onderhoudspunten beter bereikbaar, 
zoals de in het midden geplaatste mand, die eenvoudig kan worden geleegd.

Grote flotation-banden met 
zachte, 2-ply wangen geven 
mee in bochten waardoor 
de grasmat niet wordt 
afgeschaafd en de compactie 
wordt verminderd.

Met één joystick bedient u de 
maaieenheden van de 3150 en 
3250-D, waardoor u nauwkeuriger 
en gemakkelijker kunt maaien.



Alles wat het 
werk vereist
Eenvoudig gesteld, met een Toro® Greensmaster® 
komt de klus goed voor elkaar. Dit komt door de 
hoogwaardige constructie en de betrouwbare motor. 
De 3050, 3100 en 3150 zijn uitgerust met een 
Briggs & Stratton® Vanguard® motor, die een maximale 
koppel bij een laag toerental levert. Dit beperkt tevens 
de trillingen en het lawaai van de motor. Dit zal de 
bestuurder zeker op prijs stellen, naast de comfortabele 
kuipstoel en de verstelbare stuurstangarm. Als u meer 
vermogen verlangt, heeft Toro voor u de 3250-D 
met een Briggs & Stratton/Daihatsu® dieselmotor. 
De 3150 en 3250-D worden ook geleverd met 
driewielaandrijving voor superieure tractie.

De bedieningsorganen 
zijn zodanig geplaatst 
dat de bestuurder 
comfortabel kan 
werken en productief 
kan zijn.

De snelheid vooruit van de 3250-D is variabel vanaf 
3,2-8 km/uur, met een maximum transportsnelheid 
van 14,4 km/uur.



Accessoires

U kunt de maairesultaten en prestaties van uw Greensmaster met de volgende accessoires verbeteren:

Specificaties van de Greensmaster® Rijdende Maaimachines

DPA-maaieenheden
Type: 8 of 11messen, lengte 53,3 cm, diameter 13 cm 
Constructie: Met grote precisie vervaardigd, frame van spuitgietaluminium, messen van koolstofstaal
Maaihoogte: Standaard – 1,6-7,5 mm, met hoge maaistandset – 7,3-25,4 mm
Maaibreedte: 150 cm
Afstelling van 
contact tussen 
ondermes en 
messenkooi: Kliksysteem met verdeling, met twee schroeven
Achterrollers: Doorgehard staal, diameter 5,1 cm, gesloten lagers, doorlopende as
Voorrollers: Aluminum Wiehle®, diameter 6,4 cm, gesloten lagers, doorlopende as, complete roller met smalle of brede tussenruimten
Opties:  Diverse ondermessen, complete rollen, Wiehle®  rollen met smalle tussenruimten, Wiehle rollen met brede tussenruimten, bezem, 

aangedreven borstelrolschrapers voor achterrollen, rolschrapersets, messenkooi met 5 messen (heavy-duty), driewielaandrijving, 
rolbeugel, verlichtingset

Tri roller-setPrikkersetVerticuteereenheden

BorstelsOndermessenRollen

Rolbeugel Borstelrolschrapers voor achterrollen Verlichtingset
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 3050/3100 3150 3250-D

Motor
Model:  Briggs & Stratton® Vanguard® Briggs & Stratton® Vanguard® Briggs & Stratton®/Daihatsu® 
Vermogen:  11,9 kW (16 pk)/13,4 kW (18 pk)  13,4 kW (18 pk) 15,7 kW (21 pk)
Inhoud:  480 cc/570 cc  570 cc  850 cc 
Brandstof:  Benzine Benzine Diesel
Koeling: Luchtkoeling Luchtkoeling Luchtkoeling

Tractie-eenheid
Aandrijving:  Tweewielaandrijving, hydraulische Twee- of driewielaandrijving,  Twee- of driewielaandrijving, 
 tandwielpomp/motor hydrostatisch, gesloten regelcircuit hydrostatisch, gesloten regelcircuit
Inhoud 
brandstoftank: 28,4 liter 26,5 liter 22,7 liter
Wielremmen: 15,2 cm trommel 15,2 cm trommel 15,2 cm trommel
Parkeerrem: 15,2 cm trommel 15,2 cm trommel 15,2 cm trommel

Elektrisch systeem:
Accu: 12 V, 300 A (koude start)  12 V, 300 A (koude start) 12 V, 530 A (koude start)
Wisselstroomdynamo:  16a 16 A 40 A

Banden:
Voor en achter: 18 x 9,5-8, 2-ply 18 x 9,5-8, 2-ply 19 x 10,5-8, 2-ply

Rijsnelheid
Maaien: 6,1 km/uur 6,1 km/uur 3,2-8 km/uur
Transport: 13 km/uur 13 km/uur 14,4 km/uur
Achteruit: 3 km/uur 3 km/uur 4 km/uur

Bestuurdersomgeving
Besturing: Verstelbaar, stuurbekrachtiging Verstelbaar, stuurbekrachtiging  Vertstelbaar, stuurbekrachtiging 
 (uitsluitend bij 3100)
Stoel: Contourstoel met hoge rugleuning Contourstoel met hoge rugleuning Contourstoel met hoge rugleuning
Bedieningsorganen: Handchoke, gashendel en  Handchoke, gashendel en  Handchoke, gashendel en 
 schakelhendel; tractiepedaal  schakelhendel; tractiepedaal  schakelhendel; tractiepedaal, 
 remmem en joystick voor  en remmen,  tractiepedaal en remmen; 
 maaien/heffen joystick voor maaien/heffen joystick voor maaien/heffen
Meters: Urenteller en voltmeter Urenteller Urenteller, meterset met 4 
   waarschuwingslampjes 
Lekdetector Optionele set leverbaar Turf Guardian™ standaard Turf Guardian optioneel

Afmetingen en gewicht
Wielbasis: 117 cm /119 cm 119 cm 123 cm
Lengte: 229 cm 229 cm 238 cm
Breedte: 177 cm 177 cm 173 cm
Hoogte: 123 cm 123 cm 128 cm
Gewicht: 426 kg /454 kg  440 kg  503 kg 

Certificering: Voldoet aan de B71.4-1999 specificaties van het ANSI en de Europese normen
Garantie: 2 jaar

Originele Toro-onderdelen. Houd de productiviteit en de 
prestaties van uw machine op topniveau door originele Toro-
onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment 
Toro-onderdelen op www.Toro.com/partsviewer.
Toro Training. Toro Technical Service Schools zijn in overleg te 
realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt 
u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van 
online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.

Toro Controller Repair. Biedt kaarten voor besturingssystemen 
van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk 
kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon 
beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid.
+1 909 785 3630
Toro NSN®. Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 
24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale 
besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij 
het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:
Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762
Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33
Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN
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