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poweR cURve®-TekNIk
Den här tekniken, med böjd rotor 
och omvänt tratthölje, flyttar mer 
snö på mindre tid och undviker 
igensättning helt och hållet.
Finns tillgänglig på alla 
1-stegsmodeller.

qUIck STIck®- 
UTkASTARReGLAGe
Med en innovativ spak kan 
du snabbt och enkelt ändra 
utkastarens och deflektorns 
riktning, även medan du kör. 
Finns tillgänglig på vissa 
2-stegsmodeller.

SySTem Som UNdvIkeR 
IGeNSäTTNING (AcS – ANTI-
cLoGGING SySTem)
Förhindrar igensättning och 
maximerar impellerhastigheten 
och röjningseffektiviteten. 
Finns tillgänglig på alla 
2-stegsmodeller.

LåSbAR SNÖRIkTARe
Ändra slungavståndet med 
handen. Snöriktaren låser sig i 
den vinkel du önskar på mindre 
än en sekund.
Finns tillgänglig på vissa 
1-stegsmodeller.

När det är kallt ute och en halvmeter snö ligger på marken, är en 

snöskyffel det sista du vill ha. Du vill ha kraft. Toro-snöslungor kombinerar 

tuff konstruktion med avancerad teknik så att du kan slunga snö som 

ett proffs. Det är därför som fler professionella snöröjare förlitar sig på 

snöslungor från Toro än från något annat märke.

Toros breda modellprogram av 1- och 2-stegs snöslungor gör att du 

alltid kan få en modell som passar dina behov, oavsett om det är på egna 

garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda snöslungan i 

ditt arbete. 

ToRo® SNÖSLUNGoRÖVERSIKT
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VaD ÄR DET SoM SKILjER ToRo FRåN aNDRa

RÖjER EFFEKTIVT SNÖ 

    och SpaRaR  
            på DINa KRaFTER 



VILKEN paSSaR DIG bÄST?

1-STEGS
kompAkT, kvIck och eNkeL ATT hANTeRA.
En höghastighetsrotor driver gummipaddlarna 
som samlar upp och slungar ut snön i en enda 
effektiv rörelse. breda gummipaddlar driver 
snöslungan framåt medan den röjer ända ner 
till underlager.

2-STEGS
bäST fÖR djUp och kompAkT SNÖ
Sågtandade inmatarskruvar för tung drift drar 
snön inåt och sedan slungar en impeller ut snön 
från utkastaren i hög hastighet. Systemet med 
inmatarskruv reglerar snöintaget för att förhindra 
igensättning samtidigt som effekten förblir konstant.

poweR mAx® hd
pERFEKT FÖR:
•	 Betong-,	asfalts-	och	

grusytor
•	 Stora	uppfarter,	

gångvägar etc.
•	 Snö	över	15	cm	djup

poweR mAx®

pERFEKT FÖR:
•	 Betong-,	asfalts-	och	

grusytor
•	 Medelstora	och	stora	

uppfarter
•	 Snö	5–30	cm	djup

qUIck cLeAR™
pERFEKT FÖR:
•	 Betong-	och	asfaltsytor	
•	 Medelstora	uppfarter
•	 Snö	5–23	cm	djup

poweR cURve® 
pERFEKT FÖR:
•	 Betong-	och	asfaltsytor
•	 Trottoarer	och	altaner
•	 Mindre	uppfarter
•	 Snö	5–15	cm	djup
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ÖVERSIKTToRo® SNÖSLUNGoR
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poWER cURVE® eLekTRISkA SNÖSLUNGoR

INGEN bENSIN, INGEN oLja, INGET KRåNGEL
Vill du kunna dra fördel av en snöslunga utan att behöva använda 

bränsle? Då är våra kompakta och lätta elektriska snöslungor 

svaret. De levererar en förvånansvärd effekt och startar varje 

gång. Dessutom är de i stort sett helt underhållsfria. De är även 

miljövänliga, snabba att manövrera och enkla att förvara.

påLITLIG
NÄR DET bEhÖVS
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ENKEL 
ATT STARTA

eLekTRISkA SNÖSLUNGoR

Enkel och intuitiv drift med ena 
handen.

ReGLAGe Som äR eNkLA ATT 
ANväNdA

böjd rotor och omvänt tratthölje 
röjer snö snabbt samtidigt som risken 
för igensättning minskar.

poweR cURve-TekNIk

SNAbbSpAk fÖR UTkASTAReN

Rikta snön medan du kör, ingen 
kallstart behövs.

SToRA hjUL

Större hjul ger bättre grepp mot 
snön.

patenterad låsbar deflektor går 
snabbt att justera så att snön 
slungas i rätt riktning.

SNÖRIkTARe

Se till att stickkontakten inte dras ur 
under användning.

SLAddLåS

1800	Power	curve	 ENKEL aTT haNTERa och FÖRVaRa

Fullständig information om garantin finns hos din lokala återförsäljare eller på hako.se

poWER cURVE®



Vår power clear™ slungar snön upp 

till	8,0	meter.	Den	röjer	en	bredd	

på 46 cm, har en Toro premium 

4-taktsmotor och en kompakt design 

för enkel förvaring. Den täcks också 

av vår två års heltäckande garanti.*

poWER LITE™ 1-STeGSSLUNGoR
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Fullständig information om garantin finns hos din lokala återförsäljare eller på hako.se

pRESTaNDa SoM DU KaN 

LITa på
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qUIck ShooT™ 
ReGLAGeSySTem

Slungar snön högt, lågt eller mitt 
emellan i hög hastighet. justeras 
på mindre än en sekund med 
bara en handrörelse. Endast vissa 
modeller.

Ändra utkastarens riktning utan 
att sakta ned. Tryck på avtryckaren 
och för greppet till önskat läge. 
Endast vissa modeller.

LåSbAR SNÖRIkTARe ToRo®-
kvALITeTSmoToReR eLSTART

Toro 4-takts ohV-motorer har 
finjusterats för dessa modeller för 
att ge optimal prestanda.

Det är enkelt att komma igång. 
Koppla in, tryck på knappen och 
kör. Endast vissa modeller.

poWER pRopEL SjÄLVDRIVaNDE SySTEM
En innovativ fjädrande skrapa ser till att rotorn har ständig kontakt med marken så att snöslungan drivs fram genom 

snön och minskar arbetet som du behöver göra, medan den hela tiden röjer ända ner till trottoaren. 

(Endast vissa modeller.)

aLTERNaTIVET SoM pRoFESSIoNELLa opERaTÖRER aV SNÖSLUNGoR VÄLjER
Våra bästsäljande snöslungor är tillräckligt starka för att ta itu med tung snö, men är ändå så enkla att manövrera att 

vem som helst kan använda dem. och med Toros två-års garanterad start-garanti*, är du redo för vad än vintern har 

att komma med. Inte konstigt att professionella snöröjare föredrar Toro 1-stegssnöslungor framför alla andra märken 

eller typer av snöslungor för att utföra sitt arbete.**

* Fullständig information om garanti finns hos återförsäljare eller på hako.se

** baserat på en undersökning som nyligen utfördes.

SväNGbAR 
SkRApA

1-STeGSSLUNGoR poWER LITE™



Utkastaren, deflektorn och acS är 
tillverkade av ett speciellt material 
som tål temperaturer ner till 
–76°	c	och	som	har	livstidsgaranti.	
Materialet rostar inte och risken för 
att blötsnö fastnar är liten.

mATeRIAL Som TåL 
mINUSGRAdeR

håLLeR I NeR TILL –76° c

behändiga reglage innebär att du 
kan ha en hand fri, så att du kan 
justera utkastarreglaget utan att 
stanna.

dRIvS med eN hANd

Specialhärdade växlar som byggts
för att motstå de största 
påfrestningarna och ge dig en 
problemfri prestanda.

exTRA STARk 
mATARSkRUvväxeL

Unik helgjuten ram ger maximal 
styrka och håller i många år.

mAxImAL STyRkA

Med en innovativ spak kan du snabbt 
och enkelt ändra utkastarens riktning 
och vinkel, även medan du kör.

qUIck STIck®- 
UTkASTARReGLAGe

W A R R A N T Y

Chute + ACS + Deflector

GUARANTEED 
FOR LIFE

KoMpaKT, MEN KRaFTFULL och ENKEL aTT aNVÄNDa
Säger prognosen snöstorm? Ingen fara. Toro power Max 2-stegsslungor är byggda 

för att klara av de allra tuffaste förhållanden. Med hållbara komponenter och ett 

acS-system röjer de hård och kompakt snö utan större ansträngning. De är också 

kompakta och enkla att hantera. Det är den perfekta blandningen av pålitlighet 

från Toro och snöröjningskapacitet för längre uppfarter och tungt snöfall.

poWER MaX® 2-STeGSSLUNGoR

Fullständig information om garantin 
finns hos din lokala återförsäljare eller 
på hako.se.
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om det finns mer snö än impellern 
kan kasta ut kan igensättning uppstå. 
Vårt innovativa system är det enda 
som gör det möjligt för impellern 
att automatiskt styra överflödig snö 
bort från utkastaren och tillbaka in i 
inmatarskruven för att förhindra att 
igensättning uppstår i utkastaren.

ÖveRfLÖdIG SNÖ 
omdIRIGeRAS

SySTem Som UNdvIkeR 
IGeNSäTTNING (AcS – ANTI-

cLoGGING SySTem)

DjUp SNÖ haR MÖTT SIN 

ÖVERMaN



poWER MaX® HD

SToRA däck på 41 cm
Kraftigt däckmönster ger 
överlägsen dragkraft.

UTkASTARe fÖR mINUSGRAdeR
Speciella material som tål temperaturer ner 
till	–76°	c	och	med	livstidsgaranti. fReewheeL

Enkel att manövrera 
med det lättåtkomliga 
reglaget.

beLySNING
att se och synas.

eNhANdSSpäRR
praktiskt enhandsreglage frigör 
den andra handen så att du kan 
växla och eller ställa in utkastaren 
utan att stanna slungan.

qUIck STIck®-UTkASTARReGLAGe
Det är enkelt att reglera i vilken riktning 
och vinkel som snön ska slungas.

GLIdSkoR fÖR TUNG dRIfT
Skor som håller länge.

SySTem Som UNdvIkeR  
IGeNSäTTNING (AcS)
Ingen igensättning uppstår vid mycket snö.

kRAfTIGT mATARSkRUvväxeL 
Inga säkerhetsstift behövs, och därför finns det inga att byta ut. 

Den perfekta maskinen för de allra tuffaste förhållanden. Dessa 2-stegsslungor använder stora motorer och kraftiga 

matarskruvväxlar	som	driver	en	stor	inmatarvals	med	en	diameter	på	36	cm	och	som	snabbt	röjer	undan	snö.

TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ
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2-STeGSSLUNGoR poWER MaX® HD



SNÖSLUNGoR SpecIfIkATIoNeR
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MODELLER 38302

ELEKtRisK 1800 POwER CuRvE®

PREstANDA

Kapacitet/minut* upp	till	318	kg

Kastlängd* Upp till 9 m

Röjbredd 46 cm

Drivsystem poly-v-drivrem 

Rotortyp böjd rotor med två blad

Snöskärdjup	–	1	bearbetning 30	cm

MOtOR

ampere/motor 10	Ampere/växelström

ANvÄNDARvÄNLiGA FuNKtiONER

Deflektor Snöriktare

Utkastarreglage Snabbspak

justerbart hjälphandtag Ej valbart

Teleskophandtag Ej valbart

Säkerhetslås, dubbelisolerat och 
UL-certifierat

ja

Vikt 12 kg

Garanti** Två års full

Rek ca pris inkl moms 2	995	kr

SNÖSkäRm oLjA fÖR vINTeRbRUk pAddLAR med LåNG 
LIvSLäNGd 

fÖRvARINGSÖveRdRAG

FULLÄNDa DIN ToRo-UppLEVELSE
Toro har de perfekta tillbehören så att du kan utrusta din snöslunga och få maximal prestanda. Dessa alternativ 

erbjuds	av	Toro,	för	Toro-maskiner	–	så	att	du	kan	räkna	med	samma	pålitliga	kvalitet	som	du	numera	förväntar	dig	

av Toro-märket. be din Toro-återförsäljare för information om vilka alternativ som finns tillgängliga för din modell.

TILLbEhÖR TILL 1-STEGSSLUNGoR
Kontakta din återförsäljare för mer information om våra tillbehör till snöslungor.

använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla utrustning i toppskick. 
Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, 
så de är mycket driftsäkra. använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

MODELLER 38273 / 38283 38564 38567/38569

1-stEGs POwERLitE R / Es CCR 6053v CCR 6053 Es

PREstANDA

Kapacitet/minut* upp	till	500	kg Upp till 818 kg Upp till 818 kg

Kastlängd* Upp till 8 m Upp till 11 m Upp till 11 m

Röjbredd 46 cm 53	cm 53	cm

Inmatarvalssystem power curve®-rotor power curve-rotor power curve-rotor

Snöskärdjup	–	1	bearbetning 30	cm 32	cm 32	cm

MOtOR

Motor Toro	87	cc	oHv	4-takts Toro	163	cc	oHv	4-takts Toro	163	cc	oHv	4-takts

Start Startsnöre/elektrisk start Startsnöre Startsnöre/elektrisk start

bränslekapacitet 1,3	liter 1 liter 1 liter

ANvÄNDARvÄNLiGA FuNKtiONER

Drivsystem Rotordriven
power propel 
självdrivande system

power propel 
självdrivande system

handtag Rakt Rakt Ergonomiskt

Typ av utkastare böjd med snöriktare
böjt stål med 
friktionsdeflektor

hög kapacitet med 
snöriktare

Utkastarreglage handtag på utkastaren handtag på utkastaren Snabbslungande

Utkastarens rotation 210° 210° 210°

hjul 152	mm	x	38	mm 178	mm	x	38	mm 178	mm	x	38	mm

Skrapa Fast Svängbar Svängbar

Vikt: Startsnöre/elektrisk start 25	kg/27	kg 37	kg 37/41	kg

Garanti** Två års full
Två års startgaranti

Två års full
Två års startgaranti

Två års full
Två års startgaranti

Rek ca pris inkl moms 5	595/6	795	kr 6	995	kr 7	795/8	995	kr

hänvisar till en förbättrad funktion



poWER MaX® poWER MaX® hD
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SpecIfIkATIoNeR SNÖSLUNGoR

* Kapacitet och slungavstånd varierar efter förhållanden. ** Fullständig information om garantin finns hos din lokala återförsäljare 
eller besök toro.com. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och ändra specifikationerna, konstruktionerna och 
standardutrustningen utan föregående meddelande och utan att det medför några åtaganden. 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.

MODELLER 38810 38817 38820 38824 38828

2-stEGs 724 OE 826 OEv 926 OXE 1028 OXE 1128 OXE

PREstANDA

Kapacitet/minut* Upp till 818 kg Upp till 864 kg Upp till 864 kg upp	till	955	kg upp	till	1000	kg

Kastlängd* Upp till 12 m Upp till 12 m upp	till	13,5	m upp	till	13,5	m upp	till	13,5	m

Röjbredd 61 cm 66 cm 66 cm 71	cm 71	cm

Servostyrning Ej valbart Ej valbart Standard Standard Standard

hastigheter Sex framåt och två bakåt Sex framåt och två bakåt Sex framåt och två bakåt Sex framåt och två bakåt Sex framåt och två bakåt

Snöskärdjup	–	1	bearbetning 51	cm 51	cm 55	cm 55	cm 55	cm

Inmatarvalssystem
System som undviker igensättning 
(AcS	–	Anti-clogging	System)

System som undviker igensättning 
(AcS	–	Anti-clogging	System)

System som undviker igensättning 
(AcS	–	Anti-clogging	System)

System som undviker igensättning 
(AcS	–	Anti-clogging	System)

System som undviker igensättning 
(AcS	–	Anti-clogging	System)

Diameter på inmatarvals 28 cm 28 cm 36	cm 36	cm 36	cm

Matarskruvväxel härdade växlar härdade växlar
Kommersiell klass, inga 
säkerhetsstift behövs

Kommersiell klass, inga 
säkerhetsstift behövs

Kommersiell klass, inga 
säkerhetsstift behövs

MOtOR

Motor
205	cc	Briggs	&	Stratton	 
ohV 4-takts

250	cc	Briggs	&	Stratton	 
ohV 4-takts

265	cc	Toro	Premium	oHv	
4-takts

302	cc	Toro	Premium	oHv	
4-takts

342	cc	Briggs	&	Stratton	oHv	
4-takts

Start Elstart och startsnöre Elstart och startsnöre Elstart och startsnöre Elstart och startsnöre Elstart och startsnöre

bränslekapacitet 3	liter 3	liter 3,2	liter 3,2	liter 3	liter

ANvÄNDARvÄNLiGA FuNKtiONER

Utkastarreglage Quick Lever Quick Stick® Quick Stick Quick Stick Quick Stick

Medar Standard Standard Standard Tung drift Tung drift

Enhandsspärr ja ja ja ja ja

Skrapa justerbar justerbar justerbar justerbar Fjädrande

Däck 33	cm 33	cm 38	cm 41 cm 41 cm

belysning Ej valbart Ej valbart ja ja ja

Vikt 78	kg 88 kg 116 kg 121 kg 122 kg

Maskinens garanti** Tre års begränsad garanti Tre års begränsad garanti Tre års begränsad garanti Tre års begränsad garanti Tre års begränsad garanti

Garanti på deflektor, 
överströmning, utkastare**

Livstidsgaranti Livstidsgaranti Livstidsgaranti Livstidsgaranti Livstidsgaranti

Rek ca pris inkl moms 12	995	kr 13	995	kr 18	995	kr 21	995	kr 22	995	kr

GLIdSkoR SNÖhyTT SNÖvALLSbRyTARefÖRvARINGSÖveRdRAG

TILLbEhÖR TILL 2-STEGSSLUNGoR
Kontakta din återförsäljare för mer information om våra tillbehör till snöslungor.

hänvisar till en förbättrad funktion



Globalt huvudkontor
The Toro company
8111 Lyndale ave. So.
Bloomington,	MN	55420,	uSA.
Telefon:	(+1)	952	888	8801
Fax:	(+1)	952	887	8258

www.toro.com

©2013	The	Toro	company.	Med	ensamrätt.
sE	Tryckt	i	uSA.	200-5572NA

Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan att det medför några åtaganden. 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.

Toro har även ett helt program av gågräsklippare, spakstyrda åkklippare och lövblåsar. 
Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare på din sida!
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 

REDo aTT aRbETa och 

byGGD MED 
håLLbaRhET 
I åTaNKE

Toro marknadsförs och säljs i Sverige av 
Hako	Ground	&	Garden	AB

035-10	00	00
www.hako.se


