
• Bensindriven Kawasaki V-twin-motor på 

9,1 kW (12,2 hk).

• Flexibel tandkratta eliminerar däckspår och 

sandhögar.

• Servostyrning genom individuella 

kontrollspakar.

• Sammansatt transmission ger ett mindre 

antal hydraulledningar och anslutningar.

• Transporthastighet på upp till 19 km/h.

• Hydrauldriven lyftning av trimmaren.

• Vältskydd på två stolpar som är certifierat 

enligt ISO/DIS 21299.2.

F U N K T I O N E R

EN NY BRANSCHNYHET INOM 
BUNKERSKÖTSEL.
Den nya mekaniska trimmaren Sand Pro 2040Z liknar inget annat på marknaden: 

en bunkerkratta med nollsvängradie som ger en oöverträffad produktivitet 

och manövrerbarhet. Sand Pro 2040Z är en bunkerkratta för dagligt bruk 

som minskar dina arbetskostnader för bunkerskötsel. Den exklusiva, flexibla 

tandkrattan med den patentsökta lift in turn-funktionen betyder att 2040Z är 

den enda mekaniska trimmaren som kan arbeta i nollsvängar utan att lämna 

däckspår eller okrattade sandpartier bakom sig. Den snabba och smidiga Sand 

Pro 2040Z sparar värdefull tid under din arbetsdag och gör bunkern 

både jämnare och förbättrar dess spelbarhet.

toro.com/sandpro

Sand Pro® 2040Z
Bunkerkratta



SAND PRO 2040Z, MODELL 08706

MOTOR
2-cylindrig, luftkyld Kawasaki-bensinmotor med två cylindrar; 10,1 kW (13,6 hk) brutto, 9,1 kW (12,2 hk) reglerad till 2 400 varv/minut; maximal dragkraft 37 N·m vid 1 800 varv/minut; 
slagvolym 603 cm3; oljekapacitet 1,53 liter med filter, 1,35 liter utan filter; externt oljefilter, skruvmodell.

LUFTRENARSYSTEM Slitstark enstegsmodell för cyklonluftfilter med utbytbara delar.

BRÄNSLEKAPACITET 17 liter blyfri bensin (högst 10 % etanol).

HJULDRIVNING Bältesdriven självständigt steglös varierbar sammansatt transmission med automatiskt spänningssystem.

HYDRAULOLJA Fabrikspåfylld Mobil Fluid 424 transmissionsvätska, vänster del av transmissionen: 3,25 liter; höger del av transmissionen: 3,75 liter.

HASTIGHET 0–19,3 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt. Om en tillhörande hastighetsbegränsare (modell 08720) är monterad: 0–11,3 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt.

DÄCK/HJUL
Drivhjul: 25 x 12-9, lagerklass 3, pneumatiska slanglösa hjul med nabbar, kan demonteras. Framhjul: 16 x 7,5-8,4, lagerklass 4, pneumatiska slanglösa hjul med Turf Traction-mönster, kan 
demonteras. Rekommenderat däcktryck: 0,07 bar för alla däck.

HUVUDRAM Konstruktion av rektangulära stålrör och en svetsad höghållfast stålplatta.

BROMSAR
Dubbla reglage med dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Handaktiverat reglage för parkeringsbroms som kontrollerar två interna våta bromsskivor inuti 
transmissionen.

STYRNING Servostyrning som kontrolleras genom två individuella kontrollspakar med integrerade dämpare. Minsta svängradie: 0 cm.

REGLAGE/MÄTARE
Tändning: av/körläge/startläge; gasreglage: låg–hög tomgång; choke: öppnar och stänger chokeplattan; parkeringsbroms: av/på. LCD-skärmen inkluderar en timmätare och säkerhetsbrytare 
för förarnärvaro, neutralläge och parkeringsbroms.

HYDRAULLYFT FÖR BAKRE REDSKAP Elreglerad brytare för höjning och sänkning sitter längst ut på det högra handtaget.

SÄTE Vinylsäten med hög ryggdyna med tömningshål, integrerat armstöd och utdragbart säkerhetsbälte. Bältet kan justeras ca 10,2 cm framåt och bakåt.

VÄLTSKYDD Vältskydd med två stolpar som är certifierat enligt specifikationerna ISO/DIS 21299.2.

FÖRVARING Inbyggd mugghållare, hållare för kratta och ett personligt förvaringsutrymme som nås från sätet.

ELFUNKTIONER
12 V-system, generator på 20 A vid 3 600 varv/min. Batterispänningen visas när tändningsnyckeln vrids från avstängt läge till körläge (lysdioden för lågt batteri tänds om 
huvudspänningen är lägre än 12,3 V under körläget).

LJUDNIVÅ 88 dBA (vid förarens öra).

MÅTT/VIKT

med flexibel tandkratta med spikdressnät
Hjulbas: 147 cm

Längd: 226 cm 215 cm

Bredd: 213 cm 182 cm

Spårvidd (till hjulets mittlinje): 119 cmTotal höjd: 185 cm 185 cm

Vikt: 417 kg 439 kg

MARKFRIGÅNG 14 cm (uppmätt från marken till undersidan av maskinen om 24-tumshjul används).

FÄSTPUNKTER Fyra öglor, en i varje hörn av maskinen.

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

SÄKERHETSCERTIFIERINGAR
Uppfyller specifikationerna i ANSI-standarden B71.4-2012 när viktsatserna som medföljer redskapen har monterats. Överrullningsskyddet är certifierat i enlighet med ISO/DIS 21299. 
Motorn överensstämmer med alla erforderliga standarder från tillverkarens sida. Certifierad i enlighet med C-Tick 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) och EU:s maskindirektiv.

ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR TRAKTORENHETEN
LAMPSATS Två lysdioder, en på framsidan och en på vältskyddet som är riktad bakåt. Omkopplare med tre lägen: allt ljus på, framlyktorna på eller av. Modell 08721.

HASTIGHETSBEGRÄNSARSATS Sänker automatiskt maxhastigheten för traktorenheten när de bakre redskapen sänks. Justerbar till en maxhastighet på 4,8–11,3 km/h. Modell 08720, tillgänglig från januari 2014.

SATSER MED SÄTESUPPHÄNGNING Gummiisolering ger ett mjukt underlag. PN 125-6469.

SATS FÖR UPPSAMLING Förvaringspåse för underhållsverktyg, avfall, skräp m.m. monteras på vältskyddet. PN 127-0359.

TURF TRAC-DÄCK Mindre slitage under körning med däck med bakhjulsdrivning. PN 125-6462.

BIMINI SOLSKÄRM Duksoltak som monteras på vältskyddet. Modell 30358.

KRATTHÅLLARE SP2040Z har en standardkratthållare monterad på vänster sida. En andra kratthållare kan vid behov monteras på den högra sidan av SP2040Z. PN 127-0353-03.

BAKRE REDSKAP 
(OBS! ENHETEN MÅSTE ALLTID HA ETT BAKRE REDSKAP MONTERAT FÖR ATT UPPFYLLA ANSI- OCH CE-STANDARDERNA)

FLEXIBEL TANDKRATTA (08716)

• 213 cm bred tandkratta med tre vändbara gummifingrar som inte skadar bunkermattan. 
• Den konvexa konstruktionen kan kontinuerligt trimma en yta med en radie på 178 cm.
• Med Lift-in-turn-funktionen kan du fortsätta trimma under en nollsvängradie.
• Konstruktion med gummifingrar som minskar skador på bunkerkanter och -mattor.

VALFRIA TILLBEHÖR FÖR TANDKRATTA Borstfinputsningssats (tresektionsborste), modell 08719.

SPIKDRESSNÄT (08717) (FÖR BANOR)

• 168 cm bred med 88 borttagbara spikar placerade i ett diamantmönster. 
• Tre höjdlägen för spikarna ökar materialflödet och gör att spikarna håller längre.
• 282,6 cm gummiklippare.
• Bakre blad för medelhög till liten utjämning av banan.

VALFRIA TILLBEHÖR FÖR SPIKDRESSNÄT Finputsningssats för dressnät (08718): fyrkantig stålmatta på 198 x 45,7 x 2,5 cm som inkluderar hållare för lagring av mattan under transport. Modell 08718.

Uppdaterad 2015-02

* 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. Sand Pro 2040 tillverkas i Tomah i Wisconsin i 

USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.

SAND PRO® 2040Z-SPECIFIKATIONER*
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