
Exakt 

Driftssystem med färgkodning ger perfekt spridning varje gång. 
Repeterbara inställningar ger konsekvent drift 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  

Litet underhållsbehov och enkel rengöring ger lång livslängd 
och pålitlig prestanda.

Mångsidig 

Dubbelspinnartillbehöret kan snabbt, lätt och utan verktyg 
bytas ut mot ett transportband som kan svänga 180 grader.

Olika konfigurationer 

Finns i flakmonterad version, släpvagnsversion med antingen 
motordriven eller fordonsdriven hydraulik, eller som släpvagn 
med vändskiva.

toro.com/cultivation

VARFÖR NÖJA DIG? LÅT ANDRA 
ÄGNA SIG ÅT GISSNINGSARBETE.

Släpvagnsversion

– Chassi med balansstång med 

fyra hjul

– 11 hk motordriven hydraulik 

eller fordonsdriven hydraulik

Arbetsfordonsmonterad version

– Fordonsdriven hydraulik.– Förvaringsstöd 

för borttagning och förvaring.

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara 

flexibilitet och precision vid spridning av material. 

Intuitiva färgkodade inställningsalternativ ger extremt 

precisa spridningsmönster från allra första vändan av 

allt från ultralätta pudringar till ultratung igenfyllning 

av luftningshål – utan gissningsarbete. Den unika 

upphängningen med balansstång med fyra hjul innebär att 

avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste 

gräsytorna. Välj bland en rad olika konfigurationer och 

reglage så att du får det som passar dina behov, 

ditt bogserfordon och din budget. Om du är ute 

efter en toppdressare som klarar allt så är 

ProPass 200 valet för dig.

ProPass™ 200
Toppdressare med spridningsfunktion



ProPassTM 200
ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet i materialpåföringen. Intuitiva färgkodade inställningsalternativ ger 
extremt exakta spridningsmönster från ultralätta pudringar till ultratung igenfyllning av luftningshål. Upphängningen med balansstång med 
fyra hjul innebär att avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste gräsytorna. Om du är ute efter en toppdressare som klarar allt 
så är ProPass 200 valet för dig. Välj mellan flakmonterade konfigurationer eller släp samt manuell eller trådlös styrning.

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. 

PROPASS 200 MODELL 44701/TRÅDLÖS PROPASS 200 MODELL 44700*

ALLMÄNT

Behållarens kapacitet: 0,54 m3 struken (0,71 m3 rågad).

Reglage: standard eller elektroniska trådlösa.

Transportband: et stycke, vulkaniserat, självspårande (inga sömmar eller klamrar).

Hydraulisk kraftenhet: (tillval) 8,2 kW-motor.

Tvärgående transportband/svängsats: (tillval), det tvärgående transportbandet roterar 180 grader.

VIKT

Basmodell: 248 kg.

Släpkoppling: 218 kg.

Vagnmonteringssats: 41 kg.

Dubbelspinnare: 66 kg.

Förvaringsstöd för vagnmontering: 30 kg.

Motor med hydrauliskt nätaggregat: 100 kg.

Tvärgående transportband/svängsats: 63,5 kg.

MÅTT

Konfiguration med bogsering Konfiguration med vagnmontering Konfiguration med tvärgående transportband

Längd: 3,4 m Längd: 1,98 m Längd: 1,7 m

Höjd: 1,4 m Höjd: 1,4 m Transportbandets bredd: 0,203 m sömlös

Bredd: 1,7 m Bredd: 1,7 m

Enhetens totala vikt: 531 kg Enhetens totala vikt: 355 kg

Lastkapacitet: 905 kg Lastkapacitet: 905 kg

DÄCK PÅ CHASSIT 60 x 32,5 x 30 cm – lagerklass 4. Upphängning: balansstång med fyra hjul.

KRAV FÖR BOGSERFORDON Bogseringskapacitet: 1 550 kg, bogseröglans vikt: 136 kg.

HYDRAULIK Minst 23 l/m vid 138 bar, högst 38 l/m vid 190 bar.

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

CE-KRAV Uppfyller CE-kraven för EU.

PROPASS™ 200
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