
• 5 kubikmeters kapacitet.

• Snabbt byte mellan två däck.

• Självständigt hydraulreglage.

F U N K T I O N E R

Versa-Vac, Toros största gräsmattesopare, har en imponerande kapacitet på 

5 kubikmeter. Lägg till impellerfläktens lövstrimlande funktion så behöver du 

nästan aldrig stanna för tömning. Lastluckan och tömmaren styrs hydrauliskt med 

reglage som sitter lättåtkomligt precis bakom traktorsätet. Hydrauliken, sopdäcken 

och impellerfläkten har en kraftuttagsdrift på 540 som är tillräckligt kraftig för att 

samla upp allt skräp.

toro.com

EN MÅNGSIDIG LÖVSUG.

Versa-Vac®
Sopare/lövsug



VERSA-VAC, MODELL 07053*

KRAFTBEHOV Kraftkälla: Kraftuttag på 35 hk och större grästraktor med en utgående kraftuttagsaxel på 540 och dubbeldrivknutsaxel.  
Drivförhållande till impellern: 0,486: 1, drivförhållande till pumpens ingående axel från impelleraxeln: 0,389: 1.

FLÄKTIMPELLER Impeller som är 81,3 cm i diameter, 8 knivar av förstärkt stål (0,64 cm), 23,8 cm bred (radiell utformning), svetsad på en fundamentplatta som är 68,3 cm 
i diameter.

DRIVNING Remdrivning från den ingående axeln till impelleraxeln (4-5VX), remdrivning från impelleraxeln till pumpens ingående axel (2-5VX).

HUVUDRAM En svetsad ram (0,64 cm) av format stål av tjocklek 7 och 10.

HJUL OCH DÄCK Gräsklippardäck, storlek 24 x 13,00 nhs, 4 lager. Stansade och svetsade stålhjul upp till 817 kg.

TRÅG Volym: självrengörande konisk låda på 5 kubikmeter. Tömningtråget styrs hydrauliskt från ett reglage med självöppnande och -stängande dörr och lyfts 
på hydraulisk väg med en hydraulcylinder på 3 x 18. Ventilerade taksektioner har dammhuvar som leder bort damm från föraren.

MÅTT Bredd: 198 cm, höjd: 211 cm, längd: 4,7 m, vikt: 1 044 kg.

REDSKAP 6,1 m handhållen slang.

GARANTI Två års begränsad.

KOMBINATIONSDÄCK, MODELL 07082

SLAGROTOR 72 härdade, raka stålslagor med justerbara slagredskap.

FINGERROTOR Fyra rader med 15 cm långa fingrar med 22 fingrar per rad.

DRIFTBREDD 183 cm.

SVÄNGHJUL Fyra justerbara pneumatiska svänghjul med antiskalvals av full bredd. Justerbara i steg om 1,27 cm.

VIKT 318 kg.

DÄCK MED GUMMIFINGRAR, MODELL 07081

ROTOR Fyra rader med 15 cm långa fingrar med 22 fingrar per rad.

DRIFTBREDD 183 cm.

SVÄNGHJUL Fyra justerbara pneumatiska svänghjul. Justerbara i steg om 1,27 cm.

VIKT 127 kg.

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. Versa-Vac tillverkas i Tomah i Wisconsin 

i USA som är en ISO 9002-certifierad 
anläggning.

VERSA-VAC™-SPECIFIKATIONER
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Versa-Vac™
Toro® Versa-Vac klarar av de svåraste skräphanteringsutmaningarna för att uppfylla dina uppsamlingskrav.


