
Multi Pro® WM

Johtavaa tekniikkaa, todistettua 
luotettavuutta, verratonta tarkkuutta.



Tehokas säiliön kierto

 9 Uusi kuusikalvopumppu

 9 Uusi 757 litran kemikaalisäiliö

 9 4 sivuille asennettua 
suihkusekoitinsuutinta

 9 Uudelleen suunniteltu ja parannettu 
putkistojärjestelmä ja komponentit

Tehokas ruiskutus

 9 Uusi Quick Find Console®, jossa 
tietokeskus

 9 Ilmanottoruiskutussuuttimet

 9 Kulkeuman vähennyksen 
puomisuojus

Monikäyttöisyys

 9 Voidaan asentaa Workman®-
ajoneuvoon ja irrottaa muutamassa 
minuutissa

 9 Voidaan asentaa kaksi- tai 
nelipyörävetoiseen bensiini- tai 
diesel-Workmaniin

Tuottavuus

 9 Uusi Cleanload  
-suihkupumppusarja

 9 Uusi 75,7 litran 
puhdasvesihuuhtelusarja

 9 Uusi kääntyvä letkukela

 9 Ultra Sonic Boom 
-tasausjärjestelmä

Toro Multi Pro WM: alan johtajan tarkastuslista

Multi Pro® WM

Suunniteltu vaatimustenne mukaan
Uusi Multi Pro WM on asiakkailta saadun kattavan palautteen ja perusteellisen kenttätestauksen tulos. Toron 

ruiskutuslaitteiden kehitystiimi on parantanut ymmärrystään asiakkaiden toivomista ominaisuuksista ja lopputuotteista 

käyttämällä lukemattomia työtunteja perusteelliseen markkinatutkimukseen.  

Tämän palautteen perusteella tiimi kehitti uuden ruiskutuslaitteen ja testasi sitä ankarissa testeissä golf- ja urheilukentillä. 

Ruiskutusjärjestelmän jokainen osa-alue testattiin kestävyyden, suorituskyvyn ja tarkkuuden osalta. Tuloksena on uusi 

Toro Multi Pro WM. Se sisältää monia uusia ja innovatiivisia ominaisuuksia, jotka parantavat ajoneuvon suorituskykyä ja 

ruiskutusjärjestelmän tarkkuutta ja hallintaa. Uskomme, että vakuututte siitä, että Toro on yksinkertaisesti valmistanut 

paremman ruiskutuslaitteen. 



Multi Pro® WM

Quick Find Console
Lisätietoja on sivulla 5.

Multi Pro WM:n jokainen osa-alue on suunniteltu antamaan kuljettajalle verraton 

ja intuitiivinen ruiskutusjärjestelmän hallinta. Multi Pro -ruiskutusjärjestelmä 

takaa ylivertaisen ruiskutustarkkuuden, ja uusi Quick Find Console® parantaa 

huomattavasti kuljettajan työskentely-ympäristöä ruiskutuslaitteen ohjainten 

avulla. 

Toro Multi Pro WM on aina käyttövalmis. Pyydä Toro-jälleenmyyjää esittelemään, miten tämä 

ruiskutuslaite voi parantaa ruiskutusohjelmaa.

Edistyksellinen tarkkuus ja käytön hallinta



Multi Pro® WM

Kahdesta suunnasta irtoava puomijärjestelmä
• Taittuu ristikkäin säilytystä varten 

• Luja rakenne kestää satunnaiset iskut

Matala profiili 
• takaa vakaan toiminnan

Hydrauliset puomien nostosylinterit
• Parannettu nopeus ja hallinta parantavat toimintaa kumpuilevalla 

nurmella käytettäessä lisävarusteena saatavaa Sonic Boom -sarjaa

• Parannettu teho, käyttöjakso ja vasteaika

Monikäyttöinen. Tarkka. Täsmällinen. 

Ainutlaatuinen kuusikalvopumppu
Markkinoiden ensimmäinen! Tämä ainutlaatuinen pumppu tuottaa 

kaksikalvopumppuihin verrattuna jopa kaksinkertaisen virtauksen, mikä 

lisää ruiskutustilavuutta ja täyttää aggressiivisen säiliön kierron tarpeet. 

Ruiskutettaessa pumppu kierrättää säiliön sisältöä jatkuvasti, mikä takaa 

seoksen tasalaatuisuuden ja kemikaalien entistä tarkemman käytön alusta 

loppuun, alentaa kemikaalikustannuksia ja varmistaa tehokkuuden. Tätä 

kuivalla öljypohjalla varustettua imupumppua voidaan käyttää kuivana ilman 

vaurioita tai öljyvuodon riskiä.



Multi Pro® WM

Ajoneuvo
• Sopii kaikkiin Workman® HD- ja HDX-malleihin.

Huollettavuus
• Helppo pääsy säännöllisesti huollettaviin 

kohteisiin

Monikäyttöisyys
• Helppo ja nopea ruiskutusjärjestelmän asennus ajoneuvoon 

ja irrotus

• Mahdollistaa Workman-ajoneuvon monitoimikäytön 

Uusi 757 litran säiliö, jossa 
neljä sekoitinsuutinta 
Elliptisen säiliön tasaisuus estää kemikaalien kertymisen saumoihin ja 

muihin epätasaisiin kohtiin. Neljä sivuille asennettua sekoitinsuutinta 

kierrättävät jatkuvasti säiliön sisältöä, jolloin tuloksena on aina tasalaatuinen 

seos. Tämä dynaaminen toiminto liettää ruiskutejauheet ja vesiliukoiset 

rakeet, jolloin saadaan alan johtava sekoitus- ja ruiskutustulos. 



Multi Pro® WM

Quick Find Console®
Uuden Quick Find Consolen avulla kuljettaja löytää 

puomi- ja ohjainkytkimet intuitiivisesti kädellään ja saa 

sormiensa ulottuville kaikki tärkeimmät ruiskutuslaitteen 

järjestelmät, mikä helpottaa käyttöä ja parantaa hallintaa.

Analoginen painemittari ja uusi tietokeskus on sijoitettu 

näppärästi niin, että kaikki ruiskuttimen tärkeimmät 

tiedot ovat kuljettajan näkökentässä.

Kulkeuman vähennyksen puomisuojus
Pitenee 30,5 cm vakiopuomin alapuolelle, mikä vähentää kemikaalin kulkeumaa tuulisissa olosuhteissa 
ja säilyttää puomijärjestelmän täyden toiminnallisuuden.

Cleanload -suihkupumppusarja
Tämä integroitu sekoituspiste sisältää 
venturijärjestelmän ja mahdollistaa kemikaalien 
nopean ja turvallisen lisäämisen ilman 
niiden sekoittamista lietteeksi. Sisältää 
pullopesusuuttimen.

Ultra Sonic Boom -tasaussarja
Puomien päihin asennetut uudet äänianturit 
säilyttävät automaattisesti kumpuilevaan nurmeen 
nähden asianmukaisen ruiskutuskorkeuden.

75,7 litraa  
Puhdasvesihuuhtelusarja
Tämä järjestelmä sijaitsee huomaamattomasti 
pääsäiliön edessä, ja siinä on erillinen 
sähkökäyttöinen pumppu, putkisto ja kaksi 
huuhtelusuutinta. Kukin huuhtelujakso käyttää 
25,2 litraa vettä, joten järjestelmän kapasiteetti 
mahdollistaa kolmen huuhtelun suorittamisen. 

Kääntyvä sähkökäyttöinen letkukelasarja
45,7 metrin letku käsi- tai 
kävelyruiskutussovelluksiin. Kätevä 
sähkökäyttöinen kelaus. Ruiskupistoolissa on 
suutin, jota voidaan säätää suihkusta sumuun.

Lisävarusteet



Lisävarusteet

Pro-vaahtomerkitsinsarja
Kätevästi ohjauspylvään vasemmalle puolelle 
sijoitettu uusi “suuntavilkkutyyppinen” hallinta 
mahdollistaa hallinnan sormenpäillä.

Hahn Spray Bug -ruiskutuslaite
Hahn Spray Bug -kävelyruiskutusjärjestelmä 
tuo tarkkuuslevityksen kävellen ruiskutettaville 
viheriöille ja muille vaikeapääsyisille alueille. Se 
on itseliikkuva, suojuksella ja omalla moottorilla 
varustettu sähkökäyttöinen puomiruiskutuslaite, 
joka sisältää 57 litran säiliön, 203 cm:n puomin ja 
täydellisen ruiskutusjärjestelmän.
Saatavana Hahn Application Productsilta

www.hahnspray.com  |  +1 812-428-2038

Ruiskutussuuttimet
Saatavissa kattava valikoima kontakti- ja järjestelmäsuuttimia sekä kulkeumaa vähentäviä suuttimia. 
Uudet ilmanottosuuttimet parantavat tarkkuutta, yhdenmukaistavat pisaroita, vähentävät kulkeumaa ja 
tasoittavat peittoa. 

Pukkisarja
Käsipukit ovat apuna nostettaessa 
ruiskutuslaitetta irti Workmanin rungosta. 

Alan johtava markkinaosuus
Innovatiivisilla ja erittäin suorituskykyisillä Multi Pro -ruiskutuslaitteilla on suurin markkinaosuus muiden merkittävien valmistajien 

ruiskutuslaitteisiin verrattuna.

Alan johtava asiakastyytyväisyys
Toro Multi Pro -ruiskutuslaitteet ovat todistetusti laadukkaita ja luotettavia, ja niillä on paras asiakastyytyväisyys muiden valmistajien 

ruiskutuslaitteisiin verrattuna.

Alan johtava tuotemerkin suosio
Toro Multi Pro -ruiskutuslaitteet olivat selkeästi suosituimpia, kun käyttäjiltä kysyttiin, minkä merkkisen ruiskutuslaitteen he ostaisivat. 

Miksi luottaisit Toro Multi Pro® -ruiskutuslaitteisiin? 
Ystäväsi ja kollegasikin luottavat niihin.



Tekniset tiedot

Liuossäiliö Iskunkestävä suurtiheyspolyeteeni, suuri 41 cm:n täyttöaukko, kapeneva pohja sekä öljypohja, jossa poistoputki.

Nimelliskapasiteetti 757 litraa

Ruiskutuspumppu Hardi 363, 6-kalvoinen pakkosyöttöinen pumppu, jossa 2,54 cm:n tuloakseli; tulonopeus 0~540 kierr./min;  
suurin virtausnopeus 193 l/min

Sekoitin  Neljä sivuille asennettua suihkusekoitinsuutinta täydellistä säiliön kiertoa varten.

Ohjauslaitteet Ruiskutuspumpun säätökytkin, suihkusekoittimen kytkin, ruiskutustason kytkin, puomien erilliset kytkimet  
(päällä/pois), puomin ohjainten kytkimet, pumpun merkkivalot, sekoittimen ja puomien kytkimet, kaasun lukitus.

Avopuomit (vakio)

Puomikokoonpano 5,64 m, kolme osaa, kolmikulmaiset avopuomit. 

Puomin ohjaimet Raskaaseen käyttöön tarkoitetut hydraulinostinten ohjaimet, joissa nitroteräspäällysteiset akselit; 4,4 cm:n 
halkaisija × 25,6 cm:n iskunpituus.

Ruiskutussuuttimet Yksitoista suutinta, kolmen kannattimen kiinnitys, pikairrotus ja kalvon sulkuventtiilit.

Takuu Kahden vuoden rajoitettu takuu. Lisätietoja on käyttöoppaassa

Sertifiointi SAEJ2258, CE 2006/42/EY

Multi Pro® WM, malli 41240

Toro Multi Pro -ruiskutuslaitesarja hoitaa raskaimmatkin työt. 

Tarkempia tietoja on osoitteessa www.toro.com.

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. S.
Bloomington, MN 55420.
Puhelin: +1 952-888-8801
Faksi: +1 952-887-7265
www.toro.com

©2014 The Toro Company. Kaikki oikeudet pidätetään.   FI  Form Number: 200-5812

Oikeus tuoteparannuksiin ja muutoksiin laitteiden teknisiin tietoihin, rakenteeseen ja vakiovarusteisiin ilman ilmoitusta 
pidätetään. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden 
rakenne, vaadittavat lisävarusteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Tuotteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa 
ilmoittamatta. Kaikkia tuotteita ei myydä joka maassa.


