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De perfecte combinatie.
Combineer een betrouwbaar voertuig met een 
zeer productieve spuitmachine en... wat krijgt u 
dan? De Toro Workman met een “low profile” 
spuitmachine met een 757 liter tank. Met de 
eenvoudige (de-)montage van Toro wordt een 
voertuig uit de Workman 3000 of 4000 serie in een 
oogwenk getransformeerd in een zeer productieve en 
nauwkeurige spuitmachine. Deze droomcombinatie 
zal wonderen voor uw grasmat verrichten.zal wonderen voor uw grasmat verrichten.zal wonderen voor uw grasmat verrichten.

Afgebeeld met optionele schuimmarkeerder.

Toro® Workman 
757 liter spuitmachine: 
• Inhoud 757 liter
• 5,6 m spuitboom
• Dubbele 

membraanpomp
• Zeer nauwkeurig 

spuitsysteem
• Groot aantal 

optionele accessoires

Workman® 757 liter 
spuitmachine



Spuittank
Type: Elipsvormig polyethyleen
Inhoud: 757 liter 
CE-norm: 719 liter 
Vulopening: 41 cm
Basisframe voor tank: Gelast, hoogwaardig staal

Spuitsysteem
Pomp: Membraan
Bedrijfstoerental: 540 omw/min.
Maximale druk: 1.500 kPa (220 psi)
Rooster filtermand: 30 micron 
Aanzuigfilter: 297 micron
Schoonwatertank: 24,6 liter

Spuitboom
Configuratie: Driedelig, open
Breedte: 5,6 m 
Bediening: Grote, snelwerkende motorkleppen

Console
Bedieningskast: Afneembaar. Inclusief monitor.
Schakelaars: Monitor, afzonderlijke spuitbomen in-/uitschakelen, hoofdschakelaar spuitbomen, 
dosering, vergrendelingssleutel dosering
Controlelampjes: Schakelaar van monitor, schakelaars van afzonderlijke spuitbomen
Optionele schakelaars: Schuimmarkeerder, sonische spuitboom, hoofdschakelaar voor 
spuitbomen (voetbediend)

Accessoires
Schuimmarkeerder (41228), slanghaspel (41097), spuitpistool (41133), enkel voudige 
spuitdop kit (41024), gesloten spuitboom (41355), montageset voor gesloten spuitboom 
(41363), sonische spuitboom (41089)
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De dubbele membraanpomp kan droog 
lopen zonder dat de afdichtingen 
en/of de pompen schade oplopen. De 
systeemonderdelen zijn afgedicht met 
O-ringen en zodanig ontworpen dat de 
machine lekvrij kan worden gebruikt, 
en kunnen zonder gereedschap worden 
losgekoppeld.

Het mechanisch aangedreven 
spuitsysteem zorgt automatisch ervoor 
dat de dosering op wisselend terrein en bij 
snelheidsveranderingen hetzelfde blijft.
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