
• Kohler® Command Pro™-motor på 18 kW 

(24,6  hk)

– Robust luftrenare.

– Luftkyld.

– Elektroniskt styrd.

• Effektiv fläktkonstruktion av turbintyp med 

axialflöde.

• Trådlös fjärrkontroll

– Starta och stanna motorn från 

arbetsfordonets plattform för komplett 

driftkontroll.

– 360 graders munstyckesrotation i valfri 

riktning.

– Reglering av gas till önskat motorvarvtal 

inom intervallet.

– Ergonomisk, väderbeständig konstruktion.

F U N K T I O N E R

• Stöttåligt plastmunstycke i ett stycke.

• Helt inkapslat avgassystem.

• En robust konstruktion med släpram av stål 

och kraftiga stänkskärmar i plast.

• Dragkroken för tung last kan höjd- och 

längdjusteras efter olika släpfordon.

• Garanti: begränsad tillverkargaranti som gäller 

i två år eller 1 500 körtimmar.

Frontmonterad Groundsmaster® 360 
Pro Force-modell

toro.com

Pro Force-släpmodell – 
DOT-släpmodell tillgänglig

Flakmonterad Pro Force-modell

EN KRAFT ATT RÄKNA MED.
Lövblåsen Toro® Pro Force™ ger en enorm lufteffekt som snabbt rensar 

bort gräsklipp, löv, hålpluggar eller annat skräp från golfbanan, 

idrottsplatsen eller underhållna gräsområden samt även 

stenbelagda ytor som golfbilsvägar, parker och 

parkeringsplatser. Pro Force styrs manuellt från en 

trådlös fjärrkontroll med oöverträffad funktionalitet 

och sätter en ny standard med funktioner som ett 

hållbart munstycke av plast. Upplev den nya Pro 

Force-lövblåsen – det bästa sättet att få jobbet gjort.

Pro Force®
Turbinlövblås



MODELL 44538*

MOTOR 2-cylindrig, luftkyld och elektriskt reglerad Kohler® Command Pro™-bensinmotor på 18,3 kW (24,6 hk) och 725 cm3.

FLÄKTKONSTRUKTION Högeffektiv fläktenhet av turbintyp med axialt flöde.

KONTROLL En trådlös RF-fjärrkontroll med möjlighet att starta och stänga av motorn, öka och minska gasen till valfritt motorvarvtal inom intervallet och vrida 
munstycket 360 grader i valfri riktning. Ergonomiskt och väderbeständigt.

MUNSTYCKE Slagtålig plast i ett stycke med ett utlopp på 33 cm i diameter.

ROTORDIAMETER 35,5 cm.

FLÄKTMONTERING, DIAMETER 35,5 cm.

VIKT 215,4 kg.

LÄNGD 246 cm från den reglerbara dragkroken till munstyckets utlopp (standard). 45,7 cm reglerbar längd inom intervallet 200,6–292,1 cm.

BREDD 122 cm.

HÖJD 111,7 cm.

BOGSERAT SLÄP Dragkrok i gräsklipparutförande (kategori 1). Tre hållägen för olika mottagarhöjder.

DÄCKSTORLEK 20 x 10-8, gräsdäck med fyra lager.

STÄNKSKÄRMAR Specialformsprutad plast.

GARANTI Två års garanti eller 1 500 körtimmar.*

Pro Force™
Pro Force™ är en fristående motordriven lövblås med en trådlös RF-fjärrkontroll. Den har en högeffektiv fläktenhet av turbintyp som är utformad att ge ökad lufthastighet 
för rensning av löv, gräsklipp, kvistar, barr eller annat skräp från gräs och asfalt.

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

Pro Force tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en 
ISO 9002-certifierad anläggning.

PRO FORCE-LÖVBLÅS
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