2015-16 SNÖFRITT
SNÖSLUNGOR

1- OCH 2-STEGS SNÖSLUNGOR

Har du tröttnat på att skotta bara för att få fram bilen
en plötslig vintermorgon? I så fall är det dags att ta
makten över vädret och bestämma dig för att göra
snöarbetet enklare. Som stolt general-agent för
varumärket Toro här i Sverige, kan vi presentera
maskiner som har all den kraft, kapacitet och kvalitet
du behöver för att klara en lång vinter.
Toro är ett amerikanskt företag som har utvecklat
maskiner för snöröjning under femtio års tid. Här i
Sverige har vi tillsammans med Toro plogat framgångar
sedan 1971. Trots vår fokusering på utkastarkapacitet,
inmatarvalsar, drivhjul och startmekanismer har vi
knappast blivit insnöade genom åren. Tvärtom har vi
fått en stor förståelse för både dig som användare,
miljön runt omkring dig och den teknik som krävs för
att flytta tonvis av snö från en plats till en annan.
Av erfarenhet vet vi exempelvis hur viktigt det är att
en snöslunga startar på en gång, även när det är riktigt
kallt ute. Toro snöslungor är ett av få märken som har
elstart även på en del 1-stegs snöslungor.
Vi vet också hur betydelsefullt det är att snöslungan
tuggar sig igenom snön och inte kör fast i snödrivan.
Eller hur praktiskt det är att kunna styra snön exakt
dit du vill ha den. Eller hur lätt det är att hantera
snöslungan när du kan frikoppla drivhjulen. Eller hur
viktigt är det att kunna justera markfrigången om du
röjer på en grusgång.
Samtliga av Toros snöslungor är utrustade med
OHV, toppventilsmotorer, som är kända för sin
effektivitet, livslängd, låga vibration och framför
allt för sin tysta gång.
Toros breda modellprogram av 1- och 2-stegs snöslungor gör att du alltid kan få en modell som passar
dina behov, oavsett om det är på egna garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda
snöslungan i ditt arbete.
Vad du däremot aldrig kan kompromissa med är
färgen. En Toro kommer alltid i rött.
Som klippt och skuren för din gräsmatta.
Glädjande nog kan du ha nytta av en röd maskin även
på sommaren. Toro har ett helt program åkgräsklippare
och gågräsklippare som gör livet på gräsmattan behagligare. Robusta och lättskötta maskiner med praktiska
funktioner och tilltalande design.
Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare
på din sida!
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– Hållbara snöslungor som är har en robust konstruktion och byggt av slitstarkt material.
– Utrustade med smarta funktioner och avancerad teknik.
– Klarar enkelt av att röja både blöt och tung snö.
– Otroligt effektiva och erbjuder en röjkapacitet på upp till 1134 kg snö per minut!
– Lätthanterade utkastare som har en kastlängder på upp till 13,7 m.
– Enkla, pålitliga och smidiga att manövrera.

VILKEN SNÖSLUNGA PASSAR DIN UPPFART?
1-STEGSSLUNGA

2-STEGSSLUNGA

POWER LITE™ &
QUICK CLEAR

SNOW MAX™

IDEALISK FÖR:

IDEALISK FÖR:

• Hårda/fasta underlag.
• Mindre uppfarter och
gångar.
• Snödjup upp till 30 cm.

NYHET!

• Hårda/fasta underlag.
• Medelstora till stora
uppfarter och gångar.
• Snödjup upp till 40 cm.

POWER MAX®

POWER MAX HD

IDEALISK FÖR:

IDEALISK FÖR:

• Grus och fasta underlag. • Grus och fasta underlag.
• Medelstora till stora 		 • Stora uppfarter och 		
gångar samt vägar.
uppfarter och gångar.
• Snödjup upp till 40 cm. • Snödjup upp till 50 cm.

TORO SNÖSLUNGOR PLOGAR FRAMGÅNGAR
GENOM SIN KVALITET, KAPACITET OCH KRAFT.
TORO 1-STEGSSLUNGOR.

1-stegsslungorna har en kontaktyta mot underlaget,
effektiva inmatarvalsar och är utrustade med en 4-takts
motor som ger dig upp till 5 hk. De är kraftfulla och
pålitliga, samtidigt som de är lätta att hantera. Det här
tillsammans med möjligheten att förflytta stora mängder
snö på kort tid, har gjort Toros 1-stegsslungor
oerhört populära. Välj mellan en röjbredd på
46 cm eller 53 cm och en kastlängd från 7,6 m
upp till 11 m. Var du sedan vill att snön ska
hamna är upp till dig – röret går att rikta upp
till 210° i förhållande till snöslungan.
Perfekt för den stenlagda eller asfalterade
entrén eller uppfarten.

POWER CURVE-ROTORN RÖJER UPP TILL 818 KG SNÖ/MINUT.

Power Curve heter det unika rotorsystem som sitter i de flesta
av Toros 1-stegsslungor. Systemet röjer ända ned till barmark
och tillsammans med ett specialkonstruerat utkastarrör, ger
det dig en kapacitet på upp till 818 kg snö per minut. Rotorsystemet hjälper dig dessutom att driva snöslungan framåt.
TVÅ ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har
du två års full garanti på
våra 1-stegsslungor.

ELSTART FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETET
MED EN KNAPPTRYCKNING.

Välj Toro Power Lite ES eller Toro CCR Quick Clear
6053 ES om du föredrar en 1-stegsslunga med elstart.
Då trycker du bara på en knapp och slipper kämpa
med startsnören ute i kylan.

QUICK SHOOTTM CONTROL SYSTEM

SNÖRIKTARE

POWER CURVE ROTOR

Byt riktning snabbt och enkelt med
hjälp av Quick Shoot systemet som
sitter på styret.

Tack vare snöriktaren som kan låsas
med en spärr, kan du välja att slunga
snön, inte bara dit du vill, utan också
hur högt eller lågt.

Med Power Curve systemet röjer du ända ner
till marken med hjälp av gummipaddlarna.
Perfekt för den stenlagda eller asfalterade
entrén och garageuppfarten.

TORO
POWER
POWERLITE
LITEES
ES
TORO
POWER
LITELITE
R / /POWER
Kompakt, flexibel och prisvärd snöslunga för dig som inte har så mycket
snö att röja. Det unika Power Curve-systemet röjer 499 kg snö per minut
med en kastlängd på över 7 meter. Den är lätt att förvara tack vare sin
nätta storlek och låga vikt. Två modeller; med eller utan elstart!

ARTIKELNUMMER 		
MODELLER 		

38273 / 38283
Toro Power Lite R
		
Toro Power Lite ES (elstart)
MOTOR		
Toro OHV 4-takt, 3 hk
STARTSYSTEM		
Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
46 cm, 7,6 meter
KAPACITET 		
499 kg/min
BRÄNSLETANK		
1,3 l
INMATARVALS 		
Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING
Snöriktare
HJUL
17,5 cm diameter
VIKT 		
25 kg / 27 kg
TILLBEHÖR		Förvaringsöverdrag

TORO QUICK CLEAR CCR 6053 R
Toro Quick Clear CCR 6053 är en pålitlig snöslunga vad det gäller kapacitet,
kastlängd, effekt och röjbredd. Med det unika Quick Shoot-systemet kan du
snabbt och enkelt justera utkastarröret från styret. Tung, våt snö kan slungas
upp till 11 meter. Finns även med praktisk elstart.

ARTIKELNUMMER 		 38567
MODELL 		
Toro CCR Quick Clear 6053 R
MOTOR		
Toro OHV 4-takt, 5 hk
STARTSYSTEM		Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
53 cm, 11 meter
KAPACITET 		
818 kg/min
BRÄNSLETANK		
1,04 l
INMATARVALS 		
Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING
Quick Shoot Control system
HJUL
17,5 cm diameter
VIKT 		
38 kg
TILLBEHÖR		Förvaringsöverdrag

TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES
Samma snöslunga som ovan men utrustad med praktisk elstart.

ARTIKELNUMMER 		 38569
MODELL 		
Toro CCR Quick Clear 6053 ES (elstart)
MOTOR		
Toro OHV 4-takt, 5 hk
STARTSYSTEM		
230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
53 cm, 11 meter
KAPACITET 		
818 kg/min
BRÄNSLETANK		
1,04 l
INMATARVALS 		
Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING
Quick Shoot Control system
HJUL
17,5 cm diameter
VIKT 		
41 kg
TILLBEHÖR		Förvaringsöverdrag

KRAFTIGA SNÖSLUNGOR SOM TAR DIG IGENOM
DRIVOR, SKARE OCH VINTERKALLA DAGAR.
TORO 2-STEGSSLUNGOR.

Har du mycket snö att röja? Brukar det bildas stora
vallar som du vill ta dig igenom? Består underlaget
av grus? I så fall rekommenderar vi en 2-stegsslunga som har en mer robust konstruktion, två
kontaktpunkter mot snön, kraftiga inmatarvalsar
och upp till 11 hk starka 4-takts
motorer. Samtliga är utrustade med
luftgummidäck. Det ger dig så bra
grepp att du nästan aldrig behöver
använda snökedjor. Toros 2-stegsslungor är också försedda med
justerbar markfrigång, något som
gör att du kan röja snö även med
grusunderlag (ingen kulsprute-effekt
i utkastarröret). Utkastarröret går att
rikta upp till 210° i förhållande till
snöslungan, så att du alltid kan få snön dit du vill.

ENHANDSSPÄRR.

De praktiska enhandsreglagen frigör den andra
handen så att man kan växla eller ställa in
utkastaren utan att stanna snöslungan.
FREEWHEEL SYSTEM FRIKOPPLAR DRIVHJULEN.

FreeWheel System är en finess som gör att du
individuellt kan frikoppla drivhjulen. En funktion
som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du svänger.
TORO POWER MAX HD – TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ.

Snöslungor för de allra tuffaste förhållanden.
Denna serien av Toros 2-stegsslungor är utrustade
med stora motorer och kraftiga matarskruvväxlar
som driver en stor inmatarvals med en diameter
på 36 cm och som snabbt röjer undan snö.
SLITSTARKA TORO-MOTORER.

POWER MAX RÖJER UPP TILL 1000 KG SNÖ/MINUT.

Power Max är ett system som gör att du aldrig kör
fast i snön. En konstant mängd snö matas genom
utkastarrotorn och eventuellt överskott trycks ut
framför snöslungan för att återvinnas. Du kan röja
upp till 1000 kg snö per minut och ställa kastlängden upp till 13,7 meter. Motorn är 7-11 hk stark och
har 6 växlar fram och 2 växlar bak. Det gör att du
kan anpassa arbetshastigheten efter din egen takt.
MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYR DU SNÖN.

Quick Stick Chute är en funktion som finns på
Power Max. Med Quick Stick Chute styr du
både kastlängd och kastriktning med en
och samma spak under gång.

Toros kvalitetsmotorer är speciellt anpassade efter
den maskin de driver. De är alltså idealiska för de
tillämpningar de är gjorda för. Och precis som alla
produkter med namnet Toro så är de byggda för att
hålla.
MONTERADE OCH STARTKLARA FRÅN FACKHANDLAREN.

Toro säljs så gott som alltid av utvalda fackhandlare
som har djup kunskap och bred service. Därför är
din snöslunga från Toro nästan alltid provstartad,
testkörd och färdigmonterad när den levereras.
TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du tre
års full garanti på våra 2-stegsslungor.

QUICK STICK CHUTE CONTROLTM SYSTEM
– ENKELT OCH FLEXIBELT!
Med Quick Stick Chute styr du både kastlängd och
kastriktning med en och samma joystick/spak under gång.

NYA TORO SNOWMAX™
Den nya SnowMax-serien levererar imponerande kraft,
oöverträffad manövrering och är utrustad med ergonomiska
och användarvänliga reglage. Den automatiska steglösa
drivningen (ADS) gör slungan enklare att hantera och den
unikt utformade inmatarvalsen klarar enkelt både tung och
våt snö. SnowMax erbjuder också en högre röjkapacitet/minut
och snabbare framdrivning än en traditionell 2-stegsslunga i
motsvarande storlek.

Automatic Drive System (ADS)
Toros unika funktion ADS – överförs via
det fjädrande handtaget som känner
av i vilken takt du går i och anpassar
sedan snöslungans takt därefter. Denna
automatiska, steglösa drivningen samt
frikoppling av driften i svängar gör den
otroligt enkel att manövrera.

NYHET!

TORO SNOW MAX™

30%
Upp till 30% snabbare
än traditionella
2-stegssnöslungor.

In-Line 2-steg
Den unikt utformade imatarvalsen och
dess höga rotationshastighet ser till att
snön snabbt och effektivt slungas ut
via utkastarröret. Tar sig enkelt genom
både djup och tung snö och röjer ända
ned till underlaget.

TORO
LITE 7.24
/ POWER
TOROPOWER
SNOW MAX
ZXR LITE ES
För villaägare som letar efter en snöslunga som tar sig fram genom
djup snö men ändå är smidig och lätthanterlig. Toro SnowMax 7.24 ZXR
har en slitstark Toro OHV motor, 61 cm röjbredd och en kastläng på upp
till 12 meter. Lätt att hantering av utkastarröret. Passar den asfalterade/
stenlagda uppfarten.

NYHET!

ARTIKELNUMMER 		 38710
MODELL 		
Toro Snow Max 7.24 ZRX
MOTOR		
Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM		Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
61 cm, 12 meter
KAPACITET 		
1134 kg/min
BRÄNSLETANK		
2,2 l
INMATARVALS 		
In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING
Snöriktare/EZ-turn
DÄCK
28 cm
VIKT 		
53 kg
ÖVRIGT		
Automatic Drive System (ADS
TILLBEHÖR		
Snökedjor, förvaringsöverdrag

TORO SNOW MAX 7.24 QXE
Samma som slungan ovan men utrutstad med praktisk el-start och den
smidiga Quick Stick Chute systemet där du styr kastriktningen via en joystick.

ARTIKELNUMMER 		
MODELL 		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
KAPACITET 		
BRÄNSLETANK		
INMATARVALS 		
STYRNING AV KASTRIKTNING
DÄCK
VIKT 		
ÖVRIGT		
TILLBEHÖR		

38711
Toro Snow Max 7.24 QXE
Toro Premium OHV, 212 cc
Handstart/230 V elstart
61 cm, 12 meter
1134 kg/min
2,2 l
In-Line 2-Steg
Quick Stick Shute Control system
28 cm
57 kg
Automatic Drive System (ADS)
Snökedjor, förvaringsöverdrag

NYHET!

TORO POWER MAX 8.26 OEV
Behändig snöslunga för dig som behöver kraft och kapacitet i snöröjningen.
Perfekt för medelstora uppfarter och på platser där det snöar ofta.
Röjer upp till 864 kg snö per minut. Quick Stick Chute-funktionen styr du både
kastlängden och riktningen medan du kör maskinen. 230V elstart ingår.
Passar både den grus- eller stenbelagda uppfarten.

ARTIKELNUMMER 		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
KAPACITET 		
BRÄNSLETANK		
VÄXLAR		
KRAFTÖVERFÖRING		
INMATARVALS 		
STYRNING AV KASTRIKTNING
ROTOR
DÄCK, GLIDSKOR
VIKT 		

38817
Briggs & Stratton OHV 4-takt, 250 cc
Handstart / 230 V elstart
66 cm, 12 meter
864 kg/min
3,0 l
6 framåt, 2 bakåt
Friktionskoppling
Power Max 28 cm, sågtandad
Quick Lever Chute Control
28 cm, 3-blad
X-track 33 x 10 cm. Vändbara glidskor
88 kg

FREEWHEEL STYRNING.

ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS).

FreeWheel Systemet är en finess som gör att du
kan frikoppla drivhjulen individuellt.
En funktion som gör det betydligt enklare att
hantera snöslungan när du ska svänga.

Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå.
Toros innovativa system är det enda som gör det möjligt för impellern
att automatiskt styra överflödig snö bort från utkastaren och tillbaka in
inmatarskruven för att förhindar att igensättning uppstår i utkastaren.

TORO POWER MAX HD 9.26 OXE
Utrustad med Toros OHV motor med 9 hästkrafter och en röjbredd på 66 cm.
Med FreeWheel-systemet frikopplar du drivhjulen individuellt, vilket gör det betydligt
enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. Praktisk elstart och belysning.
ARTIKELNUMMER 		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
KAPACITET 		
BRÄNSLETANK		
VÄXLAR		
KRAFTÖVERFÖRING		
INMATARVALS 		
STYRNING AV KASTRIKTNING
ROTOR
DÄCK, GLIDSKOR
VIKT 		
ÖVRIGT 		
TILLBEHÖR		

38820
Toro Premium OHV 4-takt, 9 hk
Handstart / 230 V elstart
66 cm, 13,7 meter
864 kg/min
3,2 l
6 framåt, 2 bakåt
Friktionskoppling
Power Max 36 cm, sågtandad
Quick Stick
30 cm, 3-blad
X-track 38 x 13 cm. Vändbara glidskor
116 kg
Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

TORO POWER MAX HD 10.28 OXE
Toro Power Max HD 10.28 OXE är försedd med Toros egen kraftulla motor med 10 hk.
Rejäl snöslunga med en röjkapacitet på hela 955 kilo snö per minut. Självklart utrustad med
Free-Wheel systemet, belysning, det praktiska ”enhandsgreppet” och den lättmanövrerade
Quick-Stick funktionen. Kvalitetsslunga som klarar av de mest krävande förhållanden.
ARTIKELNUMMER 		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
KAPACITET 		
BRÄNSLETANK		
VÄXLAR		
KRAFTÖVERFÖRING		
INMATARVALS 		
STYRNING AV KASTRIKTNING
ROTOR
DÄCK, GLIDSKOR
VIKT 		
ÖVRIGT 		
TILLBEHÖR		

38824
Toro Premium OHV 4-takt, 10 hk
Handstart / 230 V elstart
71 cm, 13,7 meter
955 kg/min
3,2 l
6 framåt, 2 bakåt
Friktionskoppling
Power Max 36 cm, sågtandad
Quick Stick
30 cm, 3-blad
X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor
121 kg
Enhandgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

TORO POWER MAX HD 11.28 OXE
Har du mycket snö omkring dig är det här en perfekt maskin. Kraftig nog att klara stora
snömängder och tillräckligt bred för att göra jobbet snabbt. Utrustad med FreeWheelsystemet som frikopplar drivhjulen och gör det lättare att svänga. Med Quick Stick
Chute-funktionen kan du styra kastlängden och riktningen enkelt. Ett riktigt kraftpaket
med 11 hästkrafter!
ARTIKELNUMMER 		
MOTOR		
STARTSYSTEM		
RÖJBREDD, KASTLÄNGD		
KAPACITET 		
BRÄNSLETANK		
VÄXLAR		
KRAFTÖVERFÖRING		
INMATARVALS 		
STYRNING AV KASTRIKTNING
ROTOR
DÄCK, GLIDSKOR
VIKT 		
ÖVRIGT 		
TILLBEHÖR		

38828
Briggs & Stratton OHV, 11 hk
Handstart / 230 V elstart
71 cm, 13,7 meter
1000 kg/min
3,0 l
6 framåt, 2 bakåt
Friktionskoppling
Power Max 36 cm, sågtandad
Quick Stick
30 cm, 3-blad
X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor
122 kg
Enhandgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

										

PRODUKT

ART NR

MOTOR

RÖJBREDD

KASTLÄNGD

KAPACITET

STARTSYSTEM

BRÄNSLETANK

VIKT

1-STEGS SNÖSLUNGOR		
Toro Power Lite R

38273

Toro OHV 4-takt, 3 hk

46 cm

7,6 m

499 kg/min

Handstart

1,3 l

25 kg

Toro Power Lite ES

38283

Toro OHV 4-takt, 3 hk

46 cm

7,6 m

499 kg/min

Handstart/Elstart

1,3 l

27 kg

Toro CCR Quick Clear 6053 R

38567

Toro OHV 4-takt, 5 hk

53 cm

11 m

818 kg/min

Handstart

1,04 l

38 kg

Toro CCR Quick Chute 6053 ES

38569

Toro OHV 4-takt, 5 hk

53 cm

11 m

818 kg/min

Handstart/Elstart

1,04 l

41 kg

2-STEGS SNÖSLUNGOR
Toro Snow Max 7.24 ZXR

NY!
NY!

38710

Toro Premium OHV, 212 cc

61 cm

12 m

1134 kg/min

Handstart

2,2 l

53 kg

38711

Toro Premium OHV, 212 cc

61 cm

12 m

1134 kg/min

Handstart/230 V el

2,2 l

57 kg

Toro Power Max 8.26 OEV

38817

Briggs & Stratton OHV, 250 cc 66 cm

12 m

864 kg/min

Handstart/230 V el

3,0 l

88 kg

Toro Power Max HD 9.26 OXE

38820

Toro Premium OHV, 9 hk

66 cm

13,7 m

864 kg/min

Handstart/230 V el

3,2 l

116 kg

Toro Power Max HD 10.28 OXE

38824

Toro Premium OHV, 10 hk

71 cm

13,7 m

955 kg/min

Handstart/230 V el

3,2 l

121 kg

Toro Power Max HD 11.28 OXE

38828

Briggs & Stratton OHV, 11 hk

71 cm

13,7 m

1000 kg/min

Handstart/230 V el

3,0 l

122 kg

Toro Snow Max 7.24 QXE

																	

TILLBEHÖR

Belysnings-kit

Snökedjor

Snövallsbrytare

Toro snöslungeolja

Förvaringsöverdrag
till 1-stegsslungor

Förvaringsöverdrag
till 2-stegsslungor

INMATARVALS

STYRNING AV
KASTRIKTNING

VÄXLAR

ROTOR

DÄCK

GLIDSKOR

ÖVRIGT

TILLBEHÖR

Power Curve Rotor

Snöriktare

-

-

17,5 cm diam

-

-

Förvaringsöverdrag

Power Curve Rotor

Snöriktare

-

-

17,5 cm diam

-

-

Förvaringsöverdrag

Power Curve Rotor

Quick Shute

-

-

17,5 cm diam

-

-

Förvaringsöverdrag

Power Curve Rotor

Quick Shute

-

-

17,5 cm diam

-

-

Förvaringsöverdrag

In-line 2-steg

Snöriktare

Steglös (ADS)

30 cm

28 cm

-

-

Snökedjor, förvaringsöverdrag

In-line 2-steg

Quick Stick

Steglös (ADS)

30 cm, 3 blad

28 cm

-

-

Snökedjor, förvaringsöverdrag

Power Max 28 cm, sågtandad

Quick Stick

6 fram, 2 bak

28 cm, 3 blad

33 cm, X-track

Vändbara

Power Max 36 cm, sågtandad

Quick Stick

6 fram, 2 bak

30 cm, 3 blad

38 cm, X-track

Vändbara

FreeWheel, belysning

Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Power Max 36 cm, sågtandad

Quick Stick

6 fram, 2 bak

30 cm, 3 blad

41 cm, X-track

Vändbara

FreeWheel, belysning

Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Power Max 36 cm, sågtandad

Quick Stick

6 fram, 2 bak

30 cm, 3 blad

41 cm, X-track

Vändbara

FreeWheel, belysning

Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

										

																	

Snökedjor, snövallsbrytare, belysningssats,
förvaringsöverdrag

TIPS & RÅD:

- Med elstart spar du både din rygg och ditt hjärta!
- Se till att det finns jordfelsbrytare när du använder elstarten.
- Tag bort snön och låt slungan rinna av innan förvaring inomhus.
Köp till ett överdrag om du förvarar slungan utomhus.
- Tänk på att inte rikta utkastarröret mot ömtåliga saker.
- Stäng alltid av motorn vid rensning av inmatarvalsen eller impellerna. Använd rensverktyget
som sitter på 2-stegs slungorna.

- Anpassa höjdinställningen på glidskenorna, så får du ett jämnt och snyggt resultat.
- Använd miljövänlig bensin. Töm ut bensinen innan sommarförvaring.

MASKINER FÖR
UNDERHÅLL
AV ALLA DINA YTOR

Maskiner för dig som står med båda fötterna på jorden.
Vi har en speciell känsla för ytor. Det kanske inte är så konstigt, när vi lagt mer än 40 år
på produkter som gör världen omkring oss lite vackrare. Vårt arbete berör allt du går på
och vi handplockar maskiner som klipper, blåser, suger, borstar, krattar, tvättar, plogar
och röjer marken framför dig.
Hako Ground & Garden AB är en nordisk koncern med dotterbolag i Oslo och Helsingfors.
Vi ägs av den tyska multinationella industrigruppen Hako GmbH.
Som generalagent borgar vi för att alla de varumärken vi ansvarar för håller en hög kvalitet,
med tillförlitlig service nära dig och återförsäljare som känner maskinerna utan och innan.

Din lokala återförsäljare:

Med reservation för lokala avvikelser och tryckfel.

www.hako.se
Toro marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad, tel 035-10 00 00.

