
Workman® MD-arbetsfordon



Överlägsen 
åkkvalitet (SRQ)
I serien Workman MD kombineras komfort och produktivitet på 
ett helt nytt sätt. Den banbrytande SRQ-upphängningen med 
Active In-Frame-vridningssvängleden ger överlägsen åkkomfort så 
att du sitter bekvämt hela dagen. Den robusta fronten vittnar om 
att detta är ett arbetsfordon som verkligen kan jobba. Workman 
MD har en stor nyttolast och dragkapacitet och det finns en lång 
lista över tillbehör och redskap – ett bättre sätt att få jobbet gjort.

Skön komfort Sträck på benen
En ny plattformskonstruktion ger mer 
benutrymme för föraren och passageraren 
vilket ökar komforten.

Toro® Workman® MD-serien
•	SRQ™-upphängning
•	Active	In-Frame™-

vridningssvängled
•	Total	fordonskapacitet	

MDX	–	749	kg	
MD	–	567	kg	
MDE	–	545	kg

•	Flakets	lastkapacitet	
MDX	–	567	kg	
MD	–	386	kg	
MDE	–	363	kg

•	Bogseringskapacitet	
MDX	–	545	kg	
MD	–	363	kg	
MDE	–	363	kg



Med Active In-Frame™-vridningssvängleden har 
alla fyra hjulen kontakt med marken för bättre 
manövrering i kuperad terräng.

Följsam maskin
Förarna kan inte sluta prata om den nya SRQ™-
upphängningen. SRQ står för den överlägsna åkkomfort du 
kan räkna med varje gång du kör en Toro® Workman® MD. 
SRQ-systemet har stötdämpning med spiraler som dämpar ett 
gropigt underlag, oavsett nyttolast. Det kompletteras av den 
patentskyddade Active In-Frame™-vridningssvängleden som 
gör att varje axel kan följa underlagets konturer oberoende av 
de andra axlarna. Resultatet är skön åkkomfort vilket du och 
dina medarbetare omedelbart kommer att märka. Förarna blir 
mindre trötta och kan vara mer produktiva under hela dagen. 

SRQ är ett av de mest robusta 
upphängningssystemen på marknaden som gör att 
du kan ta dig an ojämna områden och få mer gjort.



Stark prestation
Vid jämförelser av arbetsfordon handlar det i slutändan om 
förarens bekvämlighet och produktivitet. Därför är Workman 
MD-serien inte bara utrustad med SRQ™ utan också med 
ett tåligt plastflak med en lastkapacitet på upp till 567 kg. 
Med en bogseringskapacitet på upp till 545 kg och de 
hydrauliska fyrhjulsbromsarnas bromseffekt är det inte heller 
något problem att bogsera utrustningen till arbetsplatsen. 
Oavsett om du transporterar sand eller bogseringsutrustning 
tillhandahåller Toro Workman den hållbara styrka som du 
behöver. 

En diamantmönstrad golvplatta i stål ger ett robust 
utseende och en hållbar yta.

Jämfört med metallflak som bullrar och kan rosta 
är det här flaket med dubbla väggar i polyetylen 
mycket tåligt mot dagligt slitage och får aldrig 
bucklor.

Workman® MDX med Pro Force™-lövblås



Workman® MDE
Behöver du ett kraftfullt Workman-fordon med tyst elektrisk 
drift? Lösningen är Workman MDE. SRQ™-upphängningen 
gör det enkelt för föraren att köra MDE-fordonet. Den 
elektriska motorn gör att du kan arbeta tidigt på morgonen 
i bostadsområden och på andra platser där du måste 
arbeta tyst. MDE har också 50 % färre underhållspunkter 
än bensindrivna fordon och släpper inte ut några avgaser. 
Spara in på driftskostnaderna med det tysta och kraftfulla 
Workman MDE-fordonet. 

T145-batterier ger 
längre livslängd för ökad 
produktivitet.

Regenerativa bromsar 
förbättrar manövreringen.



Tillbehör och redskap
Toro® Workman® MD-serien kan anpassas till nästan vilken arbetsuppgift 
som helst tack vare det stora sortimentet av tillbehör och redskap. En 
lyxig förarhytt, ett soltak och en vindruta skyddar mot sol samt väder 
och vind. Tack vare vältskydd (ROPS), frontskydd och stötdämpare 
för tung drift kan du arbeta i svår terräng. Komplettera med Deluxe 
eller Portable Refreshment Centre och förvandla din Workman till en 
vinstdrivande maskin.

Fast eller fällbar vindruta SoltakLyxig förarhytt

Öppet vältskydd FrontskyddStötdämpare för tung drift



72 tum bred snöplogRahn-trimsats

SidostödssatsPortable Refreshment Center

Elektrisk flaktipp Bakre lyftBroms och bakljus samt blinkers



Produkterna i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. 
De produkter som erbjuds till försäljning kan se annorlunda ut.
©2009 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., 
Bloomington, MN 55420-1196, USA
S Art.nr 200-4134.  Tryckt i USA
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TORO® PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Finansiering från Toro Vi erbjuder många flexibla finansierings-
alternativ för att tillmötesgå dina specifika krav.
Originaldelar från Toro Håll produktiviteten och prestandan på topp 
genom att använda originalreservdelar från Toro till din utrustning.  
Du hittar reservdelar på www.Toro.com/partsviewer.
Utbildning från Toro Information om våra kurser i teknisk service 
finns hos din lokala återförsäljare. Mer information om utbildning och 
kundvård finns på Toro.com och ToroNSN.com. Där hittar du även 
kurser och utbildningsmaterial.

Reparationsservice från Toro Vi erbjuder omedelbart byte av 
styrenheter för bevattningsreglering, vilket gör stopptiderna så korta 
som möjligt och gräsytorna skyddas. Toro är ett pålitligt val.
+1 909 785 3630
Toro NSN® är ett branschledande supportnätverk med pålitlig 
felsökning och driftassistans för bevattningssystem dygnet runt.  
Om du vill ha hjälp ringer du:
Kanada/Mexiko/Latinamerika +1 325 673 8762
Europa/Mellanöstern/Afrika +32 14 56 29 33
Australien/Asien och Stillahavsområdet + 61 7 3268 2154

Specifikationer för Workman® mD-arbetSforDon
MD MDX MDE

Motor/elmotor Motor Motor Elmotor
Modell: Kohler® Command Pro® Briggs & Stratton® Vanguard® Likströmsmotor med extern fläkt
Effekt: 9 kW (12 hk), 357 cc 11,9 kW (14 hk), 480 cc styrenhet på 48 V, 500 A
Bränsle: Bensin Bensin –
Maxhastighet: 24,1–25,6 km/tim 25,6 km/tim 25,6 km/tim med fulladdade batterier
Batterier: – – Åtta 6 V T145

Kapacitet
Fordonet totalt: 567 kg 749 kg 545 kg
Nyttolast för flak: 386 kg 567 kg 363 kg
Släpvagn med dragkrok av 
standardmodell: 

182 kg
23 kg tryck 

182 kg
23 kg tryck

182 kg
23 kg tryck

Släpvagn med dragkrok 
för tung last: 

363 kg
45 kg tryck

545 kg
45 kg tryck

363 kg
45 kg tryck

Mått
Bredd: 150 cm 150 cm 150 cm
Längd: 299 cm 299 cm 304 cm
Hjulbas: 205,7 cm 205,7 cm 211 cm

Frigång: Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm

Allsidiga däck: Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager
Bak: 22 x 9,5–10, 4 lager

Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager
Bak: 24 x 12–10, 4 lager

Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager
Bak: 22 x 9,5–10, 4 lager

Svängradie: Bakhjulets insida: 221 cm, framhjulets utsida: 653 cm
Lastflakets storlek: Längd: 124 cm. Bredd: 132 cm. Höjd: 25 cm. Dubbla väggar av polyetylen.

Specifikationer för alla modeller
Fordon
Ram: Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål
Växellåda: 16.99:1 med skruvhjulsdrev
Drivning: Direkt, dubbel reduktion med differential
Bromsar (MD/MDX): Hydraulisk trumma bak, hydraulisk skiva fram
Bromsar (MDE): Hydraulisk trumma bak och hydraulisk skiva fram, som kompletteras med regenerativ motorbromsning

SRQ-systemspecifikationer för alla modeller
Främre upphängning: Konstruktion med fristående ”A-Frame” och stötdämpare med spiraler (alla modeller).
Patentskyddad Active In-Frame-vridningssvängled (alla modeller)
Bakre upphängning: Pendelarmskonstruktion samt stötdämpare med spiraler (MD/MDX)

Specifikationer för MDE-modellen
Laddare
Typ: Fjärrstyrd med drivningsspärr
Ineffekt: 115 V +/- 10 %
Uteffekt: 48 V ls (nominellt) 17 A

Instrumentbräda: Indikator för batteriurladdning, timräknare, strålkastarbrytare, nyckelbrytare och chefsbrytare för att reglera den 
maximala hastigheten

Garanti: Begränsad till två år (eller 1 500 timmar för MDE)


