
F U N K T I O N E R

Högtömningsfunktion 

Högtömningsfunktionen ger dig möjlighet att tippa 
hålpipningsmaterialet på flaket på en Toro Workman eller ett släp 
och tömma tråget helt. 

Svängbar biram 

Den svängbara biramen gör att du kan bibehålla positiv tungvikt och 
ger dig bättre dragkraft till och med när tråget börjar fyllas.

Hydraulisk förskjutning 

Hydraulförskjutningen av standardtyp ger dig möjlighet att övergå 
från hydrauliskt läge till uppsamlingsläge.

Strängläggarblad 

Strängläggarbladet riktar bort hålpluggar från hjulet så att de inte 
krossas.

Justerbar valshöjd 

Valshöjden kan varieras efter gräsförhållandena. 

Flytande borsthus 

Det exklusiva flytande borsthuset på Pro Sweep roterar från sida 
till sida och framifrån och bakåt så att soparen kan samla upp 
hålpluggar på ojämn mark. 

Trådlös fjärrkontroll 

Endast Pro Sweep levereras med en trådlös fjärrkontroll 
med vilken du kan styra uppsamling och tömning med en 
enkel knapptryckning. Med fjärrkontrollen kan du även växla 
uppsamlaren från bogserings- till förskjutet läge eller slå av 
strömmen helt om du råkar ut för en nödsituation.

toro.com/prosweep

SÄG ADJÖ TILL GRÄSPLUGGAR.
Hålpluggar och annat skräp i gräsmattan måste bort. Tråget på en Toro® Pro Sweep® 

är den bästa platsen för det. Pro Sweep är snabbare och mer effektiv än klassiska 

röjningsmetoder för uppsamling av hålpluggar och skräp på greener, idrottsplaner 

och alla gräsytor. Om du vill höja sopningseffektiviteten i gräsmattan så att spelet kan 

återupptas snabbare ska du investera i en Toro Pro Sweep.

Pro Sweep®
Sopmaskin



Uppdaterad 2016-01

PRO SWEEP, MODELL 07066 *

KRAFTBEHOV Arbetsfordon på 30,3 liter/min vid 137,90 bar eller traktor på minst 18,6 kW (25 hk). Fordonen i Workman®-serien kräver hydraulsatser med högt flöde.

REGLAGE Den trådlösa handkontrollen ger möjlighet till övergång från transport- till sopningsläge, höjning av sopmaskinen till vändhöjd och full höjning av 
sopmaskinen för att tömma det uppsamlade skräpet.

SOPBREDD 132 cm.

TRÅGETS KAPACITET 0,708 cm3.

UPPSAMLINGSSYSTEM Hydraulisk rotorborste.

BORSTHASTIGHET Uppsopningshastighet framåt 0–6,4 km/h, steglöst varierbar med rekommenderad hastighet 4,8 km/h. Transporthastighet framåt med tråget i 
nedåtriktat läge är 0–24 km/h.

RULLE Fullbreddsrulle på 15,2 cm i diameter direkt bakom rotorborsten. Justerbar höjd.

DRAG 1,9 cm dragkrokssprint med säkerhetssprint.

HYDRAULISK ANSLUTNING 30,3 l/min. vid max (3 600 varv/min. vid hög tomgång), dubbla snabbkopplingar med tvåslangsanslutning, på-/avslagningsknapp på instrumentbrädan.

TRANSPORTLÄGE Bogserad sopmaskin direkt bakom eller förskjutet åt sidan på fordonet.

SOPLÄGE Förskjutet åt vänster sida på bogserfordonet.

DRIVKRAFT Svängbar underram för positiv vikt på bogseröglan.

MARKFÖLJNING Flytande borsthus.

LYFT Hydraulisk lyftcylinder. Höglyft.

DÄCK 67,3 x 35.6 – 30,5 cm.

MÅTT Höjd: 173 cm. Längd: 368 cm. Bredd: 221 cm. Nödvändigt utrymme vid högtömning: 173 cm.

VIKT 686 kg tom.

STRÄNGLÄGGARSATS Standard.

TILLVAL Bromssats, hjulskrapor, justerbar domkraft.

GARANTI Två år, heltäckande.

* 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 Sweep tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som 
är en ISO 9002-certifierad anläggning.
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Pro Sweep®
En produktiv, bogserad sopmaskin som samlar upp hålpipningsmaterial, gräsklipp, löv och annat skräp i gräset. 

Den styrs med en trådlös fjärrkontroll.


