
Finfördelningsknivarnas tåliga hårdmetallskär ger fantastiska resultat i många olika 

jordtyper.

F U N K T I O N E R

• OnePass™-dragkrok för luftning och bearbetning 

på samma gång.

• Bearbetningsbredd på 178 cm.

• Strängläggarsats som tillval för OnePass-arbete 

med luftare som är större än 178 cm.

• Finfördelningsknivar med hårdmetallskär.

• Hellängdsrulle baktill. 

• Förskjuten dragkrok finns som tillval.

toro.com/cultivation

Traktormonterad OnePass™-
dragkrok för direktdriven 
bearbetning

MINDRE STRESS FÖR 
DIG OCH DIN GRÄSYTA.
Luftningen är viktig för att gräsmattan ska må bra, men kan vara ett  

stort störningsmoment för din personal och verksamheten som helhet. 

Som tur är går luftningen med hålpipor snabbt med ProCore- 

processorn så att spelet kan återupptas mycket snabbare  

och enklare. Den sopar och pulveriserar gräspluggarna  

innan materialet återförs till grässkiktet. För ännu  

snabbare återgång till spelet kan du montera tillvalet  

OnePass-dragkroken bakom din luftare så att du kan  

lufta och bearbeta gräspluggar i ett och samma  

moment. ProCore-processorn minskar den totala  

luftningstiden så att du kan lufta oftare  

och skapa ett ännu mer friskt  

och robust gräs.

ProCore®-processor
Bearbetningsutrustning

Förskjuten dragkrok som tillval för 
bearbetning med arbetsfordon



PROCORE-PROCESSOR, MODELL 09749

MOTOR Briggs & Stratton® Vanguard® 2-cylindrig, luftkylning, 26 kW (35 hk) brutto, 23 kW (31 hk) netto, 993 cm3 slagvolym. Utbytbart elementluftfilter med hög 
filtreringsgrad. Externt oljefilter, skruvmodell.

BRÄNSLEKAPACITET 37,9 liter.

BEARBETNINGSBREDD 178 cm.

BEARBETNINGSSYSTEM Remdriven nylonborste sopar in materialet i finfördelningsenheten, som har blad med hårdmetallskär.

DRIFTHASTIGHET 0–8 km/h.

RULLE Bakre rulle med full bredd, 15,2 cm diameter.

KONSTRUKTION Svetsad stålram.

DRAGKROKSSYSTEM Exklusiv OnePass-dragkrok som gör det möjligt att fästa redskapet direkt på luftare med trepunktskoppling. Förskjuten dragkrok som gör det möjligt att 
fästa redskapet på arbetsfordon för tung drift eller traktorer.

REGLAGE Motormonterad nyckelbrytare, choke och gasreglage. Fjärrmonterad avstängningsbrytare och förskjutningskontroll.

TRANSPORTDÄCK 6 lager, 18 x 9,5 - 8.

TOTAL BREDD 224 cm.

HÖJD 112 cm.

LÄNGD 338 cm med OnePass-dragkrok (09753), 432 cm med dragkrok (09750).

VIKT 998 kg.

TILLVAL Bakre hjulsats (09768), strängläggarsats (09760) och LGF-sats (skylt för långsamtgående fordon).

CERTIFIERING ANSI B71.4-2004, OSHA, CE och EU-maskindirektiv.

GARANTI Två års eller 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

SPECIFIKATIONER FÖR PROCORE®-PROCESSOR*

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

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7301 SV

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

Uppdaterad 2015-11

* 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 åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och 
säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.


