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TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Originele Toro-onderdelen houden de productiviteit en de prestaties 
van uw machine op topniveau door originele Toro-onderdelen te 
gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen 
op www.Toro.com/partsviewer.
Toro Training Toro Technical Service Schools zijn in overleg te 
realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt 
u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van 
online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.
Toro Controller Repair biedt kaarten voor besturingssystemen van 
beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk kunt vervangen 

waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon beschermd blijft. 
Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 
24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale 
besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij 
het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:
Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762
Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33
Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

Accessoires

Vereisten voor vermogen en trekcapaciteit
Bedrijfsvoertuig: 30,3 liter/minuut @ 143 bar
Tractor: 18,6 kW (25 pk) minimaal
Haak: 19 mm koppelingspen  
(voor Workman® voertuigen moeten de HD trekbek en de high flow 
hydrauliek-kit worden gebruikt)

Opvangsysteem
Type: Hydraulisch aangedreven rolbezem
Veegbreedte: 132 cm 
Rol: 152 mm diameter, over volle breedte, instelbaar
Grondvolgsysteem: Zwevende borstelbehuizing
Opvangpositie: Wordt recht of in verstek achter het voertuig 
voortgetrokken
Tractie: Scharnierend hulpframe zorgt voor positief gewicht

Opvangbak
Capaciteit: 0,71 kubieke meter
Lift: Hydraulische hefcylinder, high-lift

Werksnelheid
Vegen vooruit: 0-6,4 km/uur, traploos regelbaar
Transport vooruit: 0-24 km/uur

Afmetingen en gewicht
Hoogte: 173 cm 
Lengte: 368 cm 
Breedte: 221 cm 
Storthoogte: 173 cm 
Gewicht: 686 kg leeg
Wielen: 26,5 x 14-12

Opties
Electrische in verstek positionering, pluggenschuif, remset, 
bandenschrapers, kriksteun

Garantie: 2 jaar, alomvattend

Specificaties voor Pro Sweep™ 5200

Pluggenschuif Electrische in verstek positioneringBandenschrapers Kriksteun



Pro Sweep™ 5200



Zeg maar dag 
tegen die pluggen.
Pluggen en ander gazonafval moet je ergens kunnen laten. 
En dat is in de opvangbak van de Toro® Pro Sweep™ 5200. 
Deze veegt golfbanen, sportvelden en gazons sneller en 
effectiever schoon dan machines die op traditionele manieren 
pluggen en afval verzamelen. Als u uw grasmat op een 
efficiënte manier wilt vegen en sneller speelklaar wilt maken, 
moet u zeker investeren in een Toro Pro Sweep 5200.

Pro Sweep™ 5200

• 132 cm werkbreedte

• Volgt de grond

• Opvangpositie recht of in 
verstek achter voertuig

• Opvangbak van  
710 liter

• Hooglossend

Vertrouw op  
  innovatie 

Grote schoonmaak. 
De Pro Sweep werkt opmerkelijk goed op 
ondulerend terrein. Dit komt doordat de 
machine is voorzien van een zwevende 
veegkop die naar beide zijkanten scharniert  
en een hulpframe dat naar voren en naar  
achteren scharniert. Gezamenlijk zorgen zij  
ervoor dat de veegmachine het grondopper-
vlak op oneffen terrein nauwkeurig volgt.

Getoond met optionele pluggenschuif.



Meer speeltijd.
De Pro Sweep bespaart tijd en arbeidskosten en zorgt ervoor dat uw 
sportveld of golfbaan sneller weer speelklaar is. Doordat de pluggen 
bijna even snel worden opgeveegd als ze worden weggeschoven, kan de 
topdressing snel op de grasmat worden aangebracht en het veld in een 
mum van tijd opnieuw in gebruik worden genomen. De in verstek getrokken 
veegmachine voorkomt dat het trekvoertuig de pluggen plat rijdt voordat 
zij de veegmachine bereiken. Bovendien duwt de schuivenplug de pluggen 
weg van de wielen van de Pro Sweep, zodat deze niet worden geplet. De 
opvangbak biedt voldoende ruimte voor pluggen en is uitgerust met een 
high-lift stortsysteem waarmee u de opvangbak in een keer kunt leegmaken. 
Een innovatief instelsysteem maakt het mogelijk de hoogte van de borstel 
snel en nauwkeurig aan te passen aan uiteenlopende gazonomstandigheden.

De standaard bedieningskast bevindt 
zich in de bestuurdersomgeving van 
uw Workman.

Plaats de optionele elektrische 
offset om tijdens het vegen te 
wisselen tussen de transport- en de 
opvangpositie. 


