
Exakt 

Intuitivt inställnings- och driftssystem ger 
perfekt spridning varje gång. Repeterbara 
inställningar ger konsekvent prestanda och 
tydliga kanter.

Trådlös fjärrstyrning

Trådlös styrenhet som möjliggör justeringar 
i realtid finns tillgänglig. Ändra inställningar 
snabbt och spara inställningarna för framtida 
användning. Basmodellen har en trådbunden 
styrenhet.

Jämn spridning

Ultralätt till ultratung – jämn materialpåföring 
från en bredd på endast 2,74 m till 10,67 m tack 
vare vår unika patenterade skjutjustering av 
”nedsläppningszonen”. 

F U N K T I O N E R

Driftsäker

Genomgående stålkonstruktion, slittåliga 
komponenter och minimalt underhållsbehov ger 
lång livslängd och pålitlig prestanda. 

Mångsidig

Dubbelspinnartillbehöret kan snabbt, lätt och 
utan verktyg bytas ut mot ett transportband 
som kan svänga 270 grader. Höj upp den 
bakre delen till 2 meters höjd och fyll ProPass-
toppdressaren med materialet, eller använd den 
som en mångsidig tippvagn. Bromsar finns som 
tillbehör.

Dubbelspinnartillbehör

MH-400 har stor kapacitet och ger den mångsidighet och prestanda som behövs för att ta 

itu med en rad olika arbeten på vilken anläggning som helst. Transportbandet är idealiskt 

vid nybyggnation av bunkrar och greener, återskapande av körbanor, påföring av mull, 

igenfyllning av dräneringsdiken och mycket annat. Montera dubbelspinnartillbehöret 

för att förvandla MH-400 till en toppdressare för stora ytor som klarar transport och 

exakt spridning av materialet, oavsett om det handlar om gummigranulat, 

gödningsmedel eller en toppdressningsblandning av sand 

och torv. Den bakre fästkroken gör att två tillbehör, t.ex. 

en flishuggare, kan bogseras samtidigt. Den effektiva 

MH-400 minskar arbetsbördan, sparar tid och reducerar 

driftskostnaderna – en oumbärlig del av varje 

underhållsprogram.
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DEN URSPRUNGLIGA MATERIALHANTERAREN. 
OCH MER ÄN SÅ.
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MaterialHanterare



MH-400 MODELL 44930 OCH 44931/MH-400 TRÅDLÖS MODELL 44933 OCH 44934*

ALLMÄNT Behållarens kapacitet: 3,06 m3. Huvudtransportband: ett stycke, vulkaniserat, självspårande, 76,2 cm brett. Reglage: Standard hydrauliska (SH) eller 
elektroniska hydrauliska (EH).

VIKT Basmodell: 1 360 kg – tom utan installerade tillbehör.

CHASSI

Nyttolast (tara): 5 353 kg.

Maximal bruttovikt: 6 713 kg.

Upphängning: balansstång med fyra hjul, lagerklass 10, gräsdäck.

Däckstorlek: 82,5 x 40 x 40,25 cm – lagerklass 10.

Bromsar: (elektriska) – 2 hjul eller 4 hjul.

MÅTT 4,8 m. Höjd: 2,2 m. Vikt: 1,98 m.

KRAV FÖR BOGSERFORDON Bogseringskapacitet: 7 175 kg – maximal last.
Minsta effekt: 34 kW (45 hk).

HYDRAULIK

Rekommenderat flöde (min., utan installerade tillbehör): 23 l/min.

Rekommenderat flöde (min., med installerade tillbehör): 38 l/min.

Rekommenderat ingångstryck (min.): 138 bar.

GARANTI Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

CE-KRAV Uppfyller CE-kraven för EU.

MH-400
MH-400 hanterar allt: toppdressning, tvärgående transportband, materialleverans och förflyttning/transport. Utformad för att utföra 
dagliga sysslor i underhållsprogrammet. MH-400 underlättar arbetet, sparar tid och reducerar driftskostnaderna och är oumbärlig i 
det dagliga arbetet. Trådlös fjärrkontroll finns tillgänglig som tillval.

Uppdaterad 2016-01

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska 
produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. 
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