
Workman® MD-serie 
bedrijfsvoertuigen



Superieure 
rijkwaliteit
De Workman MD-series bieden ongeëvenaard comfort 
in combinatie met productiviteit. De baanbrekende SRQ-
ophanging met het Active In-Frame-scharniergewricht levert 
superieure rijkwaliteit en bieden de bestuurder de hele 
dag comfort. Het robuuste design laat al zien dat dit een 
bedrijfsvoertuig is dat zware klussen aankan. Dankzij de grote 
laadcapaciteit, het enorme trekvermogen en de uitgebreide 
keuze aan accessoires en werktuigen is de Workman MD-serie 
de beste manier om uw klussen te klaren.

Vertrouw op 
comfort

Extra beenruimte
Voor extra comfort biedt het nieuwe 
ontwerp van het bedieningsplatform 
extra beenruimte voor de bestuurder  
en de passagier.

Toro® Workman® MD-serie
•	SRQ™-ophanging
•	Active	In-Frame™-

scharniergewricht
•	Totale	laadcapaciteit	voertuig	

MDX	-	749	kg	
MD	-	567	kg	
MDE	-	545	kg

•	Laadcapaciteit	laadbed	
MDX	-	567	kg	
MD	-	386	kg	
MDE	-	363	kg

•	Trekvermogen	
MDX	-	545	kg	
MD	-	363	kg	
MDE	-	363	kg



Het Active In-Frame™-scharniergewricht zorgt 
ervoor dat alle vier de wielen contact houden met 
de grond, voor betere controle op golvend terrein.

Soepel rijden
Bestuurders zijn erg enthousiast over de nieuwe SRQ™-
ophanging. SRQ staat voor de superieure rijkwaliteit die u 
elke keer kunt verwachten als u in een voertuig uit de Toro® 
Workman® MD-serie rijdt. Het SRQ-systeem is voorzien van 
geveerde schokbrekers die hobbels in het terrein opvangen, 
ongeacht de lading. Het systeem werkt samen met het Active 
In-Frame™-scharniergewricht waarmee elke as onafhankelijk 
de contouren van de ondergrond kan volgen. Het resultaat 
hiervan is een uitstekend rijcomfort dat u en uw team meteen 
zal opvallen. Bestuurders raken minder snel vermoeid en zijn de 
hele dag productiever. 

SRQ is een van de meest robuuste ophangings-
systemen op de markt. Met dit systeem kunt u 
moeilijker terrein aan en meer werk verzetten.



Sterke prestaties
Bij het vergelijken van bedrijfsvoertuigen zijn het comfort van 
de bestuurder en de productiviteit de belangrijkste factoren. 
Daarom zijn de voertuigen in de Workman MD-serie niet 
alleen uitgerust met het SRQ™-systeem, maar ook van een 
duurzame plastic laadbak met een laadcapaciteit van 567 kg. 
Het slepen van werktuigen naar de werklocatie is geen 
enkel probleem dankzij het trekvermogen van 545 kg en de 
remkracht van hydraulische remmen op alle vier de wielen. Of 
u nu zand vervoert of een werktuig sleept, de Toro Workman 
levert het vermogen en de duurzaamheid die u nodig hebt. 

De stalen vloerdelen van traanplaat zien er robuust 
uit en zijn zeer duurzaam.

Deze dubbelwandige laadbakken van deukbestendig 
polyethyleen zijn bestand tegen dagelijks gebruik en 
in tegenstelling tot metalen laadbakken maken ze 
geen lawaai en kunnen ze ook niet roesten.

Workman® MDX met Pro Force™ bladbazer



Workman® MDE
Als u het vermogen van een Workman wilt met een stille 
elektrische werking, kies dan voor de Workman MDE. 
De SRQ™-ophanging zorgt ervoor dat de bestuurder 
eenvoudig kan rijden met de MDE. Dankzij de elektrische 
motor kunt u 's ochtends vroeg in woonwijken werken 
en op andere plaatsen waar een stille, krachtige machine 
nodig is. De MDE heeft 50% minder onderhoud nodig dan 
motoraangedreven voertuigen en stoot geen emissie uit. 
Bespaar gebruikskosten en geniet van de stille en krachtige 
prestaties van de Workman MDE. 

De T145-accu's bieden een 
lange levensduur, voor 
extra productiviteit.

De bestuurder heeft 
meer controle door het 
regeneratieve remsysteem.



Accessoires en werktuigen
De voertuigen uit de Toro® Workman® MD-serie kunnen voor praktisch 
elk karwei worden ingezet dankzij een groot aantal accessoires en 
werktuigen die het gehele jaar kunnen worden gebruikt. Een luxe stijve 
cabine, kap en/of windscherm bieden bescherming tegen de zon en de 
elementen. De rolbeugel, grilbeschermer en zwaar uitgevoerde bumper 
helpen u bij het werken op moeilijk terrein. Voeg de luxe of draagbare 
drankenkoeler toe om uw Workman in een inkomstengenererende 
machine te veranderen.

Neerklapbare of vaste voorruit KapLuxe stijve cabine

Open rolbeugel GrilbeschermerZwaar uitgevoerde bumper



Sneeuwruimer van 183 cmRahn groomer

Set voor zijkanten laadbakDraagbare drankenkoeler

Elektrische laadbaklift AchterliftRemlichten, achterlichten en signaalverlichting



De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. 
Het huidige productaanbod kan verschillend zijn.
©2009 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., 
Bloomington, MN 55420-1196, VS
NL onderdeelnr. 200-4122.  Gedrukt in de VS.
Toro.com/MD

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de prestaties 
van uw machines 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 14 56 29 33
Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

SpecificatieS voor Workman® mD-Serie beDrijfSvoertuigen
MD MDX MDE

Motor Motor Motor Elektromotor
Model: Kohler® Command Pro® Briggs & Stratton® Vanguard® Gelijkstroommotor met externe ventilator
Vermogen: 9 kW (12 pk), 357 cc 11,9 kW (14 pk), 480 cc Regelaar van 48 V, 500 A
Brandstof: Benzine Benzine NVT
Maximale snelheid: 24,1-25,6 km/uur 25,6 km/uur 25,6 km/uur met volledig opgeladen accu's
Accu's: NVT NVT Acht 6 V T145-accu's

Laadvermogen
Totaal laadvermogen voertuig: 567 kg 749 kg 545 kg
Laadvermogen laadbak: 386 kg 567 kg 363 kg
Aanhanger met standaard 
koppeling: 

182 kg
23 kg tonggewicht 

182 kg
23 kg tonggewicht

182 kg
23 kg tonggewicht

Aanhanger met zwaar 
uitgevoerde haak: 

363 kg
45 kg tonggewicht

545 kg
45 kg tonggewicht

363 kg
45 kg tonggewicht

Afmetingen
Breedte: 150 cm 150 cm 150 cm
Lengte: 299 cm 299 cm 304 cm
Wielbasis: 205,7 cm 205,7 cm 211 cm

Bodemvrijheid: 25,4 cm vóór en 17,8 cm achter 25,4 cm vóór en 17,8 cm achter 25,4 cm vóór en 17,8 cm achter

All-Terrain-banden: Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply
Achter: 22 x 9,5-10, 4-ply

Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply
Achter: 24 x 12-10, 4-ply

Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply
Achter: 22 x 9,5-10, 4-ply

Draaicirkel: Binnenzijde achterband: 221 cm. Buitenzijde voorband: 653 cm

Afmeting laadbak: Lengte: 124 cm. Breedte: 132 cm.  
Hoogte: 25 cm, dubbelwandig, vervaardigd uit polyethyleen.

Specificaties, gelijk voor alle modellen
Frame: Buizen en pijpen van gelast staal
Aandrijfas: 16,99:1 met conische tandwielen
Aandrijving: Directe, dubbele overbrenging met differentieel
Remmen (MD/MDX): Hydraulische trommelremmen op de achterwielen; hydraulische schijfremmen op de voorwielen

Remmen (MDE): Hydraulische trommelremmen op de achterwielen; hydraulische schijfremmen op de voorwielen; aangevuld met 
regeneratief remsysteem op de motor

Specificaties SRQ-systeem, gelijk voor alle modellen
Voorwielophanging: Onafhankelijk A-frame met geveerde schokbrekers (alle modellen)
Active In-Frame-scharniergewricht (alle modellen)
Achterwielophanging: Draaiarm met geveerde schokbrekers (MD/MDX)

Specificaties voor model MDE
Accu-oplader
Type: Aparte oplaadinrichting, voorzien van wegrijbeveiliging
Input: 115 V +/- 10%
Output: 48 V gelijkstroom (nominaal) 17 A.
Instrumenten/dashboard: Indicatie 'Accu bijna leeg', urenteller, schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar, schakelaar snelheidsbegrenzer
Garantie: Twee jaar beperkte garantie (of 1.500 bedrijfsuren voor de MDE)


