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Groundsmaster® 3280-D & 3320
Specificaties van Groundsmaster® 3280-D & 3320

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

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

Motor
Model: 3280-D: Kubota,® 3-cilindermotor;
3320: Briggs & Stratton®/Daihatsu,® 3-cilinder
Vermogen: 3280-D: 20,9 kW (28 pk) maximaal, 19,5 kW (26 pk) 
netto; 
3320: 23,9 kW (32 pk) maximaal, 18,6 kW (24,9 pk) netto; 
Inhoud: 3280-D: 1,1 liter (1123 cm3)
Brandstof: 3280-D: Diesel; 3320: Loodvrije benzine
Inhoud brandstoftank: 3280-D: 42,8 liter 
3320: 42,8 liter 
Koeling: Vloeistofkoeling

Tractie-eenheid 
Aandrijving: 2-WD: Hydrostatische transmissie, U-type; 4-WD: 
Automatisch in- en uitschakelend, bi-directionele vrijloopkoppeling
Remmen: Afzonderlijke trommelremmen, tractie-aandrijving met 
dynamische remmen
Besturing: Bekrachtigd
Meters: Urenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter, oliedruk, 
watertemperatuur, ampère, gloeibougie (uitsluitend bij 3280-D)
Bedieningsorganen: Tractie- en rempedalen gashendel, 
remvergrendeling, contactschakelaar
Stoelophanging: mechanisch of luchtgeveerd
Rolbeugel: Standaard inklapbaar

Elektrisch systeem
Accu: 12 V, 530 CCA
Wisselstroomdynamo: 40 A
Beveiliging: Te hoge watertemperatuur

Banden
Voorbanden voor tractie-aandrijving: 23 x 9,5-12 met 
demonteerbare velgen
Banden voor achterwielsturing: 2-WD: 16 x 6,5-8; 
4-WD: 18 x 6,5-8, 4-ply, tubeless

Afmetingen
Breedte: 3280-D: 119 cm, 3320: 119 cm, 
Lengte: 3280-D: 212 cm, 3320: 216 cm, 
Hoogte: 3280-D, 3320: 142 cm met rolbeugel neergeklapt, 
195 cm met rolbeugel omhooggeklapt
Wielbasis: 3280-D: 117 cm, 3320: 121 cm 

Rijsnelheid
16,1 km/uur 

Maaidekken 
183 cm maaidekken
Model 30368: 183 cm zijlosser met verstelbare frontplaat en 8 mm 
rubberen uitworpkanaal 
Model 30369: 183 cm achterlossend 
Model 30379: 183 cm Guardian® Recycler®

Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek 
Maaibreedte: 183 cm
Maaihoogte: Zij- en achterlossend 2,5-12,7 cm, Recycler 3,8-12,7 cm,
verstelbaar voor en achter in stappen van 12,7 mm 
Maaisnelheid: 1,46 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

157 cm maaidekken
Model 30367: 157 cm achterlosser 
Model 30376: 157 cm Guardian® Recycler®

Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek
Maaibreedte: 157 cm, Maaihoogte: 3,8-12,7 cm, verstelbaar voor en 
achter in stappen van 12,7 mm 
Maaisnelheid: 1,25 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

152 cm maaidek
Model 30366: 152 cm zijlosser met verstelbare frontplaat en 8 mm 
rubberen uitworpkanaal 
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek 
Maaibreedte: 152 cm 
Maaihoogte: 2,5-12,7 cm, verstelbaar voor en achter in stappen 
van 12,7 mm 
Maaisnelheid: 1,22 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

132 cm maaidek
Model 30555: 132 cm Zijlosser met  stalen uitworpkanaal
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek 
Maaibreedte: 132 cm
Maaihoogte: 2,5-10,2 cm, verstelbaar voor en achter in stappen 
van 12,7 mm 
Maaisnelheid: 1,1 ha/uur bij 8 km/uur 
Constructie: 2,8 mm (12 GA) gelast staal met 4,5 mm 
(7 GA) steunbeugels

Garantie: Twee jaar

75 % krachtiger.*
Bij de Groundsmaster® 3280-D en 3320 heeft 
u keuze uit zeven duurzame maaidekken die in 
alle omstandigheden superieure maaiprestaties 
leveren. Zij zijn opgewassen tegen de zware 
eisen van het dagelijks gebruik dankzij hun 
constructie van zeer sterk 4,5 mm (7 GA) gelast 
staal dat bestand is tegen scheuren en de 
schurende werking van zand. Toro® maaidekken 
zijn maar liefst 33 % dikker en 75 % sterker dan 
maaidekken van andere fabrikanten, die zijn 
vervaardigd van gewoon 3,4 mm (10 GA) staal.* 

Guardian Recycler – Het gepatenteerde verticale afvoer-
systeem biedt meer veiligheid en betere maairesultaten 
doordat het ervoor zorgt dat het afgemaaide gras wordt 
gesneden en hersneden. De Recycler kan bovendien 
eenvoudig worden veranderd in een achterlossend maaidek 
met behulp van de optionele kit, waarmee de veelzijdigheid 
wordt vergroot.

Maaidekken met zijlossing – Met de verstelbare frontplaat 
waarop patent is aangevraagd, kunt u de prestaties van het 
maaidek haarfijn aanpassen aan de gazonomstandigheden. 
De stand van de plaat kan zonder gereedschap in een paar 
seconden worden ingesteld. De rubberen afvoergeleider 
waarop patent is aangevraagd, verspreidt het maaisel 
gelijkmatig en voorkomt dat bomen worden beschadigd.

*Vergelijking tussen zeer sterk 4,5 mm (7 GA) staal en gewoon 
3,4 mm (10 GA) staal.

Afgeronde bumper – Dit unieke 
ontwerp biedt duurzaamheid en zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid uitgeblazen 
gras en stof tot het minimum wordt 
beperkt. De oplopende rand is 64 mm 
hoog geplaatst. zodat het gras 
rechtop staat en gelijkmatiger wordt 
afgesneden.

Achterlossende maaidekken – Het vlakke maaidek voert het 
maaisel snel af, zodat de maaikamers meer gras kunnen 
opnemen en de productiviteit wordt verhoogd. Een 
achterlossend maaidek kan bovendien eenvoudig worden 
veranderd in een Guardian Recycler met behulp van de 
optionele kit, waarmee de veelzijdigheid wordt vergroot.

Leverbare maaidekconfiguraties:

•  Zijlosser 
183 cm of 152 cm 

• Achterlosser 
183 cm of 157 cm 

• Guardian® Recycler®

183 cm of 157 cm 



Werktuigen

De standaard rolbeugel biedt 
bescherming bij omslaan, en 
kan worden neergeklapt voor 
stalling of transport op een 
aanhanger. 

Tevens leverbaar: Bladversnipperaar, zonnescherm, V-schuif, grondschuif, luchtgeveerde stoel, opvangsysteem, conversiekit voor Guardian 
Recycler, conversiekit voor achterlossend maaidek, hoge-mes-snelheidskit voor zijlossend maaidek

Veiligheidscabine Sneeuwruimer Rolbezem Bladblazer Atomic® mulchmessen

De hele dag comfort.
Het comfort en de veiligheid van de bestuurder speelden 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe 
Toro-maaimachines. Volop beenruimte, een luchtgeveerde 
stoel, een 12 V stroomaansluiting, ergonomische 
bedieningsorganen en een verstelbaar stuurwiel bieden de 
bestuurder meer comfort en verhogen zijn productiviteit.  

De grote brandstoftank, de ingebouwde bekerhouder 
en de opbergruimte zijn een paar andere 
gebruikervriendelijke voorzieningen. 

De fakkel wordt 
doorgegeven

Reken op 
     duurzaamheid

Kracht om prestaties 
te leveren.
De nieuwe Groundsmaster 3280-D en 3320 bieden alles 
wat een multifunctionele maaimachine moet bieden.  
De 3280-D is uitgerust met een 20,9 kW (28 pk) Kubota® 
dieselmotor die meer dan genoeg kracht heeft om de 
zwaarste klussen te klaren. De 3320 levert 23,9 kW 
(32 pk) als u de voorkeur geeft aan een benzinemotor. 
De beproefde aftakasaandrijving zorgt ervoor dat het 
maaidek en de optionele werktuigen soepel en efficiënt 
werken waardoor ze een lange levensduur hebben. 
Leverbaar met vierwielaandrijving plus een innovatief 
counterbalancesysteem zodat de machine op elk terrein 
stevig op zijn wielen staat en een goede grip heeft.

Groundsmaster 3280-D & 
3320: 

• 20,9 kW (28 pk) Kubota® 
dieselmotor of 23,9 kW  
(32 pk) Briggs &  
Stratton®/Daihatsu®  
benzinemotor

• Maaidekken van  
4,5 mm (7 GA)  
gelast staal

• Guardian® Recycler,®  
zij- of achterlossende 
maaidekken

• 2-WD of 4-WD modellen

• Werktuigen voor het  
hele jaar

De sterkste mes-as set op de markt.
De mes-as set van Toro zijn onderworpen aan zware testen waarbij 
de meeste mes-as set zouden zijn bezweken. Een gietijzeren 
behuizing met een massieve basis met een diameter van 23 cm 
absorbeert schokken en verdeelt de stootbelasting over de robuuste 
kast van het maaidek. Bovendien gaan de Timkin® conische rollagers 
maar liefst zes maal langer mee dan kogellagers. 

Toro® luidt een nieuw tijdperk van cirkelmaaiers in 
met de introductie van de Groundsmaster® 3280-D en 

Groundsmaster® 3220. Deze nieuwe, multifunctionele 
maaiers belichamen onze standaard voor 
duurzaamheid, maar zijn verbeterd en voldoen aan 
de huidige, strengere maaibehoeften. 


