
OUTCROSS® 9060
ARBETSFORDON FÖR GRÄS

FÅ MER GJORT.



ARBETA SMARTARE.
Outcross® 9060 är den enda maskinen av sitt  

slag som är konstruerad för fina gräsytor.  

Den balanserade konstruktionen,  

fyrhjulsstyrningen och fyrhjulsdriftssystemet  

gör att den är mycket skonsam mot känsliga 

gräsmattor. Det hydrostatiska drivsystemet  

och reglagen kräver bara en manöver, 

istället för de komplicerade arbetsmoment 

som ofta förknippas med traditionella traktorer. 

Välj helt enkelt framåt eller bakåt och kör!

OUTCROSS® 9060

  SKONSAM MOT 
GRÄSMATTAN

Med sina unika system för 
fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrift 
är Outcross 9060 skonsam mot 
gräsytan och lätt att manövrera. 
Varje hjul svänger och roterar 
individuellt från de andra för 
att förhindra slitage, över- eller 

underrotation och grässkador, samtidigt som en utmärkt 
hjuldrivning tillhandahålls. Den balanserade designen hos 
Outcross 9060 avlägsnar behovet av främre motvikter, vilket 
gör att den är betydligt bättre anpassad för känsliga gräsytor 
än en traditionell traktor.

  ENKEL ATT KÖRA
Det känns som att man kör en bil när 
man kör Outcross 9060, och fordonet 
har reglage som kombinerar flera 
funktioner. Detta gör att komplicerade 
uppgifter blir enkla, vilket ger en 
ovärderlig trygghet och flexibilitet 
för komplexa uppgifter som håller 
de ansvariga för gräsmatteskötseln 
uppe om nätterna. Intuitiva och 

välbekanta reglage gör att mindre erfarna förare känner sig 
mer bekväma och självsäkra, vilket  
skapar en större och mer flexibel förargrupp och håller 
teamet produktivt.
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 KONSEKVENS
Förinställda parametrar och 
programmerbara skyddsräcken 
tar tillbaka beslutsfattandet 
från föraren och ger det till de 
ansvariga för gräsmatteskötseln. 
Alternativet för lösenordsskydd 
och flexibiliteten att kunna använda 

redskap med egenskaperna hos en manuell eller hydrostatisk 
traktor (eller både och) ger Outcross 9060-användarna en 
oöverträffad konsekvens och kontroll.

  PÅLITLIGHET
Förmågan att spara 
redskapsinställningar gör 
fordonet enkelt att använda 
och säkerställer en konsekvent 
prestanda i veckor, månader 
och år, oavsett hur erfaren 
föraren är. Alla relevanta 

Toro-redskapsinställningar är förinställda, och 
redskap från andra fabrikat kan läggas till på bara 
några minuter.

TORO.COM/OUTCROSS

Ställ in och spara parametrarna för varje 

redskap med en gång från början för att 

säkerställa att maskinen och föraren 

presterar efter inställningarna du har valt 

och tillhandahåller resultat som går att 

upprepa. Lagra inställningar för upp till 

16 redskap för en enkel användning och 

konsekvent prestanda och gör varje 

förare till en expert oavsett hur erfaren 

han/hon är.



ARBETA BÄTTRE.
Att ha en maskin som gör samma arbete som flera  

maskiner maximerar investeringen och effektiviteten  

för alla som arbetar med underhåll av gräsmattor.  

Med möjligheter för trepunkts-, dragstångs-, flak- 

och lastredskap blir produktiviteten en standard. 

Outcross® 9060-ägare kan klippa gräs, sprida gödsel, 

lasta sand, frakta en pall med gräs, lufta, toppdressa, 

röja snö, blåsa bort löv, beskära rötter, sprida 

frön, dra en släpvagn, sopa en gångväg 

och mycket, mycket mer. Använd din 

maskin varje dag och få ett konsekvent, 

effektivt och pålitligt resultat.

OUTCROSS® 9060

 SNABB OMBYTLIGHET
Växla snabbt mellan redskap med 
InchMode™-fjärrkontrollen som 
gör det möjligt för föraren att köra 
framåt och bakåt i kryphastighet, 
höja och sänka trepunktsredskap 
eller snurra kraftuttaget medan 
han/hon står nära maskinens 

baksida. På bara några minuter kan du växla från ett 
trepunktsredskap till lastflaket och frakta över två ton, eller 
haka fast lastaren för att flytta en mängd olika material.

  MÅNGSIDIGHET
Outcross 9060 är alltid redo för 
arbete. Använd ett trepunkts- eller 
dragstångsredskap med kraftuttag 
eller hydraulkraft, eller fäst en 
skopa eller gafflar på lastarmarna. 
Outcross 9060 är ett kompakt paket 
som kan utföra flera uppgifter och 

är kompatibel med en mängd olika redskap, eftersom den 
har en trepunktsdragkrok av standardkategori 2 och en 
frontlastare med universalredskapsfäste.

4



 STYRNING
Farthållare, mjuk växling, 
passagerarsäte och 
anpassningsbara reglage bidrar till 
den användarvänlighet, prestanda 
och effektivitet som Outcross 9060 
erbjuder. Standardarbetsflaket ger 
gott om förvaringsplats samtidigt 
som trepunktsdragkroken kan röra 

sig oförhindrat. Föraren förblir bekväm i tillvalshytten som har 
uppvärmning och luftkonditionering.

  EFFEKTIVITET
Spara pengar genom att 
underhålla en maskin i stället 
för två eller tre. Sprid gödsel 
och frön med större precision 
för att minska på avfallet.  
Ta med extra material, verktyg 
och arbetare till arbetsområdet 
för att undvika att bränsle 

förbrukas på flera resor tillbaka till verkstaden. 
Spendera mindre pengar på att reparera skador som 
orsakats av förarmisstag eller däck som vrids. Använd 
befintliga trepunkts-, dragstångs- eller lastredskap för 
att maximera tidigare redskapsinvesteringar.

TORO.COM/OUTCROSS

PRESTERA BÄTTRE.
Outcross® 9060 kommer alltid att vara på väg, 

oavsett förhållandena. Vare sig du behöver flytta 

tunga laster, ploga snö eller klippa gräs kan du 

programmera Outcross 9060 för uppgiften. 

Tillvalshytten för alla årstider håller föraren 

varm under vintern, torr när det regnar 

och sval i sommarvärmen. Frontlasteren 

(tillval) kan användas för att flytta snö eller 

andra material. Med Outcross 9060 är du 

förberedd för alla årstider.



OUTCROSS® 9060
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TORO.COM/OUTCROSS

SPECIFIKATIONER

OUTCROSS® 9060

MODELL OUTCROSS 9060 OUTCROSS 9060 MED HYTT
OUTCROSS 9060 

MED LASTARMAR
OUTCROSS 9060 MED 

LASTARMAR OCH HYTT

MOTOR
Yanmar® 4-cylindrig, direktinjektion, turboladdad, vätskekyld diesel. Effekt: 44 kW (59 hk) vid 3 000 varv/min. Slagvolym: 2,1 l 

Uppfyller Steg IIIB.

KAPACITET Bränsle: 53 liter   Motorolja med filter: 5,8 liter

ELSYSTEM 12-voltssystem.  Batteri: 690 CCA.  Generator: 80 A.

HJULDRIVNING Hydrostatisk med två hastigheter

KRAFTUTTAG Bakre, oberoende, mekaniskt, upp till 540 varv/min. Effekt: 38 kW (51 hk) 

INSTRUMENT

InfoCenter™. Inbyggda LCD-skärmar som visar inställningar av redskapets parametrar, mätare, varningar/fel, 
servicepåminnelser och diagnostik för elsystemet.

Anger bränslenivå, kylvätsketemperatur, inloppstemperatur, lågt oljetryck, generator, motortimmar, motorvarvtal, 
hydrauloljetemperatur, spänning. 

MARKHASTIGHET/
FRIGÅNG

Framåt: 33,8 km/h       Backning: 32,2 km/h       Markfrigång: 18 cm 

HYDRAULIK Öppen mittendel

RESERV/EXTERN 45 liter/m vid 207 bar  Standard: 1 extern.  Tillval: extra extern hydraulik

LÄNGD Främre stötfångare till 3-punktslänkage: 409 cm Fästplatta som motvikt till bakdelen: 514 cm

BREDD Med flak – 195 cm

HÖJD 241 cm 249 cm 241 cm 249 cm

VIKT 2 340 kg 2 640 kg 2 680 kg** 2 980 kg**

LASTKAPACITET Standardflak: 453,6 kg       Lastflak: 2 041 kg

INRE SVÄNGRADIE 145 cm

YTTRE SVÄNGRADIE 381 cm

HJULBAS 211 cm 

DÄCK
Standard: Främre: 29,5 x 12,5 (6-lagers) Bakre: 32 x 16 (6-lagers)

Standard med lastarmar: Främre: 29,5 x 12,5 (12-lagers) Bakre: 32 x 16 (6-lagers)
Intensiv: Främre: 29,5 x 12,5 (12-lagers) Bakre: 32,5 x 12,5 (10-lagers)

SPÅRBREDD 146 cm

3-PUNKTSKROK Kategori 2. Lyftkapacitet 61 cm bakom lyftpunkten: 1 134 kg

GARANTI/
CERTIFIERING

Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Certifierad i enlighet med SAE J2194.

** Utan lastredskap och rekommenderat 816,5 kg i bakre motvikt.
   Fullständiga specifikationer finns på toro.com/outcross. Specifikationerna kan komma att ändras.



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

©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.

19-213-SV

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

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 bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och 
säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar 
vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att 
några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.

NÄR VI SÄGER ”LITA PÅ DET” MENAR VI DET
Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös 

driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan 
förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest 

kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk 
med kunniga återförsäljare för delar och service. Äkta service. Äkta support.

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.




