
• Kohler® Command Pro®-motor på 
17,2 kW (23 hk).

• 3,6 kubikmeters kapacitet.

• Förbättrat och omdirigerat 
luftflödessystem för en renare 
sopningsmiljö.

• Fjäderbelastad cylinder med flexibel 
spets – Flexibla nylonfingrar borstar bort 
skräpet från marken med hjälp av en 
fjäderbelastad design som underlättar 
borttagning i våta förhållanden.

• Borstcylinder som tillval – För extra 
kraftig sopning.

F U N K T I O N E R

toro.com/cultivation

RENSOPAT.
Rake-O-Vacs Kohler®-motor på 17,2 kW (23 hk) säkerställer 

att det finns gott om hästkrafter som får bort skräpet 

från det mest krävande gräset. En fjäderbelastad 

cylinder med flexibel spets ger utomordentlig sopning, 

speciellt när svårhanterliga barr ska tas bort. Det 

stora tråget på 3,6 kubikmeter har gott om kapacitet 

för upplockning på större ytor. Den kompakta och 

manöverbara Toro Rake-O-Vac tar bort skräp även 

från de mest svåråtkomliga utrymmen. Den robusta 

impellerfläkten pulveriserar löv och skräp så att 

inte skräpet tar upp alltför stor plats i tråget, 

samtidigt som luftflödet i tråget minimerar 

damm genom att återföra det till marken 

och därmed hålla dina grannar nöjda.

Rake-O-Vac®
Sopare/lövsug
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RAKE-O-VAC MOTORDRIVNING, MODELL 07055

KRAFTBEHOV

Kohler® Command Pro® CH680, 17,2 kW (23 hk) vid 3 600 varv/min, 4-takts, luftkyld, V-Twin-cylindrig, horisontell vevaxel med en 14 cm torr 
centrifugkoppling. Kompressionsförhållande: 8,5:1. Överliggande ventiler; insug, gjutet stål med hög kolhalt, Stellite®. Hydrauliska ventillyftare. 2,3 liter 
fullt tryck med filter, oljekapacitet. Generator på 12 V, 15 A med regulator/likriktare av halvledartyp. Elektroniska tändningssystem av halvledartyp med 
elektroniskt styrd gnistinställning. Trefasutförande med en förrenare, utbytbar filterpatron och tömningsventil.

FLÄKTIMPELLER Hus av centrifugtyp med dubbelt inlopp. Fyra 41 cm breda och 1,2 cm tjocka knivar (59 cm i diameter) av legerat stål. Axel (4 cm) i högfast 
Stressproof-stål som är monterad i självriktande, tätade kullager. Blåsarens utkastområde: 1 645 cm2.

DRIVNING Dubbelband. B-80-drivrem direkt från drivaxeln till fläktimpellerns drivaxeln. Fläktimpellern går med 1 580 varv/min. (topphastighet 2 963 m/min) vid 
ett motorvarvtal på 3 250 varv/min.

FLÄKTHUV Dubbel konstruktion för jämn luftfördelning (11,4 cm djup och 160 cm bred). Inloppsområde: 1 826 cm2. Variabel läge, med främre viktad gummiklaff.

CYLINDER-/BORSTDRIVNING Dubbel B-53-drivrem från motorn till mellanaxeln. Fyrdubbel, tvärgående 3V-sektionsrem från mellanaxeln till cylindern med böjliga spetsar. Cylindern 
med böjliga spetsar körs med 275 varv/min. (topphastighet 413 m/min) vid ett motorvarvtal på 3 250 varv/min.

HUVUDRAM Svetsade, rektangulära stålrör av tjocklek 11 (5 x 10 cm och 10 x 10 cm).

HJUL OCH DÄCK I-1 mönstrade svävardäck, 11L-14SL, 6 lager, slanglös konstruktion monterad på ett 20 x 36 cm-hjul med sex bultar. Däcktryck 1,9 bar.

TRÅG Volym 3,6 m3, övre sektion storlek 18 och nedre sektion storlek 16, förstärkt kant, självrengörande, halvautomatisk tömning i full bredd.

DRAG Kroktyp med 1,9 cm diameter, justerbar vertikal höjd för traktorkrokar med höjd från 18,4 till 43,8 cm.

CYLINDER MED FLEXIBEL SPETS

Framåtsopning, sex kuggrader, stålkonstruktion med utbytbara 0,48 cm extruderade nylonkuggar, varje rad innehåller elva individuellt fjäderbelastade 
flexibla satser, totalt 552 kuggar, 48 cm cylinderdiameter, axel 155 cm bred och 2,9 cm i diameter i självriktande tätade lager. Cylindern stöds av 
justerbara motviktsfjädrar och justerbara stödhjul. Stödhjulen är av aluminiumkonstruktion med tåliga gummidäck, smörjbara kullager och steglös 
vertikal justering.

MÅTT Bredd 217 cm Höjd 202 cm Längd 4,0 m

VIKT 1,355 kg.

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

TILLVALSUTRUSTNING

BORSTE
Kontinuerlig framåtsopning, polypropenborst, flytande utförande med fjäderbalansering och höjdjustering av stödhjul. Modell 07162.

Borsthastighet: 275 varv/min (topphastighet 417 m/min.) vid ett motorvarvtal på 3 200 varv/min.

Rake-O-Vac är tillverkad i Tomah på 
WI ISO 9002-certifierad anläggning.

*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. ”Stellite” är ett varumärke som tillhör Stoody Deloro Stellite, Inc.

RAKE-O-VAC®-SPECIFIKATIONER
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Rake-O-Vac®
Rake-O-Vacs Kohler®-motor på 17,2 kW (23 hk) säkerställer 
det finns gott om hästkrafter som får bort skräpet från det 
mest krävande gräset. En fjäderbelastad cylinder med flexibel 
spets ger utomordentlig sopning, speciellt när svårhanterliga 
barr ska tas bort. Det stora tråget på 3,6 kubikmeter har gott 
om kapacitet för upplockning på större ytor. Den kompakta 
och manöverbara Toro Rake-O-Vac tar bort skräp även från de 
mest svåråtkomliga utrymmen. Den robusta impellerfläkten 
pulveriserar löv och skräp så att inte skräpet tar upp alltför 
stor plats i tråget, samtidigt som luftflödet i tråget minimerar 
damm genom att återföra det till marken och därmed hålla 
dina grannar nöjda.


