
Outcross 9060 är ett ovärderligt verktyg för gräsyteansvariga i deras ständiga kamp 

med att ”göra mer med mindre”. Den här maskinen för underhåll av gräsmattor är 

en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig arbetshäst som är skonsam för gräset, 

flexibel året runt, konsekvent och ger ökad produktivitet. Gör dig redo att få mer 

gjort. Outcross är den första maskinen i sitt slag som är specialbyggd för skötsel av 

känsliga gräsmattor. Dess balanserade design, fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrift 

gör den mycket skonsam mot gräsmattan. Håll igång året runt genom 

att använda Outcross-maskinens trepunktslyft, dragstång eller 

frontlastare. Klipp gräs, sprid gödsel, lasta sand, frakta en 

pall med gräs, lufta, toppdressa, röj snö och is, blås bort löv, 

beskär rötter, sprid frön, dra en släpvagn, sopa en gångväg, 

flisa trä och mycket, mycket mer. Intuitiva billiknande 

reglage och engångsinställning av parametrar håller 

arbetet enkelt och effektivt.

toro.com/outcross

Skonsam mot gräset
Det unika och elektroniskt 

kontrollerade fyrhjulsstyrnings- 

och fyrhjulsdriftssystemet 

hos Outcross 9060 är 

skonsam mot gräset och 

lätt att manövrera. Hjulen 

vrids och rullar självständigt 

med mjuka vändningar och 

överlägsen hjuldrivning. 

Den balanserade designen hos 

Outcross avlägsnar behovet 

av främre motvikt, vilket gör 

att den är betydligt bättre 

anpassad för finklippning än 

en jordbrukstraktor.

Konsekvent
Ställ in och spara parametrarna 

för varje redskap med en gång 

från början för att säkerställa 

att maskinen presterar efter 

inställningarna du har valt. 

Oavsett förarens kunskapsnivå 

är maskinen konsekvent och 

enkel att använda då du kan 

spara inställningar för upp till 

sexton redskap. 

Mångsidighet
Outcross 9060 kommer 

alltid att vara på väg. Med 

trepunkt, dragstång, lastflak 

och lastningskapacitet är 

möjligheterna att maximera 

denna investering nästan 

ändlösa. Outcross 9060 gör 

flera maskiners arbete på 

en och samma gång. Använd 

din maskin varje dag och få 

ett konsekvent, effektivt och 

pålitligt resultat. 

Kontroll
Driften är enkel och intuitiv. 

Outcross 9060 har ett 

hydrostatiskt drivsystem, vilket 

gör att föraren inte behöver 

kunna komplicerade reglage 

och växling som ofta förknippas 

med en jordbrukstraktor. 

Farthållare, mjuk växling, 

passagerarsäte och reglage 

som endast kräver en manöver 

bidrar till att den är enkel och 

effektiv att använda.

FÅ MER GJORT.

E G E N S K A P E R

Outcross™ 9060
Arbetsfordon för gräs



OUTCROSS® 9060

OUTCROSS 9060
MODEL 07511 OUTCROSS 9060 W/ CAB OUTCROSS 9060 W/ LOADER ARMS OUTCROSS 9060 W/ LOADER ARMS 

& CAB

OUTCROSS 9060
MODELL 07511

OUTCROSS 9060 M 
ED HYTT

OUTCROSS 9060  
MED LASTARMAR

OUTCROSS 9060  
MED LASTARMAR & HYTT

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

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

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

HJULDRIVNING Hydrostatisk med två hastigheter

KRAFTTUTTAG 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: 180 mm 

HYDRAULIK Öppen mittendel

RESERV/EXTERN 45 liter/m vid 207 bar Standard: 1 hydraulisk kontroll. Tillval: sekundär hydraulisk kontroll.

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**

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 lastararmar: 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

TREPUNKTSLYFT Kategori 2      lyftkapacitet 61 cm bakom lyftpunkten, lyftpunkt:  1 134 kg

GARANTI/CERTIFIERING Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Certifierad enligt SAE J2194

FLAKMÅTT – SE BILD PÅ SIDAN 3
Standardflak Lastflak

KAPACITET 454 kg 2 041 kg

LÄNGD 68,6 cm 132 cm

BREDD, HÖJD OCH 
LASTHÖJD (INUTI) Bredd: 185 cm      Höjd: 40,6 cm      Lasthöjd: 88,9 cm

VOLYM 0,59 kubikmeter 0,99 kubikmeter

FRONTLASTARE

LYFTKAPACITET OCH 
LYFTHÖJD (SVÄNGTAPP)  Lyftkapacitet: 998 kg      Lyfthöjd: 272 cm

RÄCKVIDD VID MAXIMAL 
LYFTHÖJD 84 cm

MAXIMAL 
TÖMNINGSVINKEL 70,5 grader

TILLBEHÖRETS RÄCKVIDD 
PÅ MARKEN 250 cm

MAXIMAL 
BACKNINGSVINKEL 34,8 grader

GRÄVDJUP 19 cm – när skopan är vågrät

TOTAL HÖJD 136 cm – i bärläge

FYRKANTIG SKOPBREDD/
STRUKEN KAPACITET 185 cm/0,34 kubikmeter

* 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. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.

** Utan lastredskap och rekommenderat 815,5 kg i bakre motvikt 
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* 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. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.

STANDARDFLAK LASTFLAK (tillval)

Soltak Hytt


