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ONS BEDRIJF
The Toro Company werd opgericht in 1914 en heeft haar 
reputatie gebouwd op kwaliteit en zorgzame relaties. 
Vandaag is het bedrijf een wereldmarktleider op het gebied 
van innovatieve oplossingen voor groenomgevingen met o.a. 
machines voor gazononderhoud, sneeuw- en ijsvrij maken, 
landschapsonderhoud, en verhuur en speciale bouwprojecten, 
alsook oplossingen voor beregening en buitenverlichting. 
Dankzij een sterk netwerk van professionele distributeurs, 
dealers en verkopers in meer dan 125 landen kunnen wij 
een brede reeks producten van wereldomspannende merken 
aanbieden om golfbanen, professionele groenbeheerders, 
terreinbeheerders, landbouwers, verhuurbedrijven, overheids- 
en onderwijsinstellingen en particulieren te helpen, en ook nog 
vele belangrijke sportvelden en historische locaties over de hele 
wereld.

ONZE DOELSTELLING: onze klanten helpen om de schoonheid, 
de productiviteit en de duurzaamheid van hun omgeving te 
verbeteren.

ONZE VISIE: de meest vertrouwde marktleider zijn op het gebied 
van oplossingen voor groenomgevingen. Elke dag. Overal.

ONZE MISSIE: het leveren van superieure innovaties en 
superieure klantenondersteuning.

Internationaal hoofdkantoor Bloomington, Minnesota, VS
Opgericht 10 juli 1914
Verkrijgbaar in meer dan 125 landen
Aantal werknemers 6800 wereldwijd (op 31 oktober 2017)
Omzet $2.5 miljard (op 31 oktober 2017)
Effectenbeurs New York Stock Exchange (TTC)
Website www.thetorocompany.com

ONZE RELATIES
Een cultuur van overtuiging en volharding met veel aandacht 
voor de klantendienst vormt de kern van ons succes. Deze 
relaties vormen de basis waarop we marktleiderschap bouwen 
met de beste innovatieve producten en oplossingen om de 
groenomgeving productief en duurzaam te verfraaien. 

We zijn vereerd dat onze producten worden gebruikt op 
beroemde locaties en bij bekende evenementen zoals Carnoustie 
Golf Links in Schotland (locatie van de Open Championships 
2018), Torrey Pines Golf Course, St Andrews Links in Schotland, 
Pinehurst Resort, Château de Versailles in Frankrijk, Real 
Madrid Club de Fútbol in Spanje, Walt Disney World® Resort en 
de Wimbledon Championships. We zijn er trots op dat we deze 
en vele andere locaties en evenementen ter wereld mogen 
ondersteunen. 

Beverley, Australië
Professionele

Beregening

Fiano Romano, Italië
Professionele

Beregening

Juarez, Mexico
Professionele en particuliere

Machines en beregening

El Paso, Texas
Professionele en particuliere

Onderdelen en beregening

Windom, Minnesota
Professionele en particuliere

Machines Spellbrook, Engeland
Professionele en particuliere

Machines

Shakopee, Minnesota
Professionele en particuliere

Onderdelen

Tomah, Wisconsin
Professionele

Machines

Sanford, Florida
Professionele

Beregening

Beatrice, Nebraska
Professionele

Machines

El Cajon, Californië
Professionele en particuliere

Beregening

Ploiești, Roemenië
Professionele

Beregening

ONZE LOCATIES
Wereldwijde fabricagelocaties

Xiamen, China
Professionele

Beregening

Iron Mountain, Michigan
Professionele

Machines

Althengstett, Duitsland
Professionele

Beregening

Ustron, Polen
Professionele

Beregening



DUURZAAMHEID

Gedurende onze hele geschiedenis zijn we onverminderd blijven 
innoveren. Deze constante focus is de basis geweest voor 
creatieve oplossingen die de productiviteit verbeteren, brandstof 
en energie efficiënter gebruiken en klanten helpen beter zorg 
te dragen voor hun omgeving. Dit omvat producten op propaan, 
hybride aandrijvingen, hoogwaardige accu’s, elektronische 
brandstofinjectie en led-technologie, naast oplossingen met 
gps-ondersteuning die grondstoffen en andere materialen 
preciezer aanbrengen. Naast onze pioniersrol in het ontwikkelen 
van talloze beregeningsoplossingen die toelaten om water 
efficiënter aan te brengen op gras, landschapselementen 
en landbouwgewassen, werden we door het Environmental 
Protection Agency in de VS beloond met de WaterSense® 
Excellence Award 2017 voor onze inspanningen inzake het 
onderwijs en de dienstverlening op het vlak van efficiënt 
watergebruik. Het was het derde jaar op een rij dat we een 
prestigieuze prijs van WaterSense in de wacht slepen.

We proberen binnen heel het bedrijf de efficiëntie van het 
energieverbruik te verbeteren, en de milieuvoetafdruk van onze 
wereldwijde productiefacilititeiten te verkleinen. We laten ook 
regelmatig externe audits uitvoeren om er zeker van te zijn 
dat we voldoen aan alle nationale, regionale en plaatselijke 
milieuvereisten en verminderen waar mogelijk ons gebruik 
van water, energie en gevaarlijke afvalstoffen. Bezoek voor 
meer informatie over onze inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid de website
www.toro.com/corporateresponsibility.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
Het programma voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van Toro verrijkt de levens, het land, de 
maatschappij en de branches die wij bedienen. Door het delen 
van financiële middelen, het schenken van materialen en 
beregeningsproducten en dankzij het vrijwilligerswerk van onze 
werknemers maken we werkelijk verschil in de wereld.

Wereldwijd zetten onze werknemers vrijwillig hun tijd en talent 
in voor geavanceerde waterbesparingsprojecten, plaatselijke 
liefdadigheidsorganisaties en burgerinitiatieven die het 
verfraaien en behouden van de groenomgeving ondersteunen en 
een actief buitenleven promoten.

We zetten de expertise en middelen van ons bedrijf en onze 
zakenpartners in de hele wereld graag in om de interesses van 
de branche en de klanten die we bedienen aan te wakkeren. 
Daarbij richten we ons vooral op trainingen geven, het verrijken 
en genieten van groenlandschappen en efficiënt gebruik 
van water en andere duurzaamheidsprojecten. Bezoek voor 
meer informatie over onze inspanningen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen de website  
www.toro.com/community.

NETTOVERKOOP PER LOCATIE
(voor fiscaal jaar 2017)

NETTOVERKOOP PER PRODUCT
(voor fiscaal jaar 2017)

NETTOVERKOOP PER MARKT 
(voor fiscaal jaar 2017)

Particulier: 27%

Overige: 1%

Professioneel: 72%

• Landschappen en terreinen: 43%

• Golf: 24%

• Agr. beregening: 5%

Machines: 82%

Beregening: 18%

Verenigde Staten: 76%

Internationaal: 24%

• Europa, Midden-Oosten en Afrika: 10%

• Canada/Latijns-Amerika: 6%

• Australië/Nieuw-Zeeland: 5%

• Azië: 3% 



ONZE KLANTEN

GOLF  Toro zette zijn eerste stappen in de sector van golfbaanbeheer in 1919 toen we vijf 
messenkooien op een Toro tractor monteerden en zo de fairways van de Minikahda Club in Minneapolis 
onderhielden. Vandaag is Toro een merk met wereldfaam in meer dan 125 landen en zijn we 
marktleider in bijna elke categorie waarin we producten aanbieden. Onze producten van hoge kwaliteit, 
voorbeeldige service en ondersteuning plus de grote hoeveelheid vertrouwde partnerschappen 
in de branche hebben van Toro de wereldleider op het gebied van innovatieve producten voor 
gazononderhoud en beregeningstechnieken voor de golfmarkt gemaakt. 

PROFESSIONELE GROENBEHEERDERS  Of het nu gaat om het maaien van particulier of 
openbaar grasterrein tijdens het groeiseizoen of om sneeuwruimen in de winter, professionele 
groenbeheerders kunnen rekenen op de productiviteit, duurzaamheid en verbeterde efficiëntie van 
onze vertrouwde merken. Voor landschapsinrichting en -onderhoud verzorgt onze lijn met compacte 
multifunctionele laders, sleuvengravers en producten voor gazonrenovatie en boomonderhoud het 
zware werk met een minimale impact op het gazon. Ook voor beregening en verlichting kunt u bij ons 
terecht: ons complete aanbod aan beregeningssystemen zorgt voor een efficiëntere waterafgifte en 
onze professionele verlichtingsoplossingen maken uw groenomgeving mooier en veiliger. 

HUUR- EN SPECIALE BOUWMACHINES  Groenaannemers en verhuurlocaties vertrouwen 
op Toro om productieve, gebruiksvriendelijke machines te leveren die jaar na jaar bestand blijven 
tegen veeleisend gebruik. De afdeling huur- en speciale bouwmachines van Toro biedt producten om 
ondergrondse voorzieningen aan te leggen, voor afgravingen en voor het verplaatsen van materialen, 
om mortel te mengen en beton af te werken in de bouw van structuren, en om de grond aan te stampen 
voor een veilige fundering. Onze producten staan ook hoog aangeschreven bij boomverzorgers, 
groenbeheerders en particulieren die hun gazon willen beluchten, doorzaaien of er gewoon onderhoud 
aan willen uitvoeren. 

SPORTVELDEN EN TERREINEN  Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om sportvelden gezond 
en veilig te houden voor professionele sportteams, studenten- en scholierensport en recreatieve 
evenementen. Dit geldt ook voor groenbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud 
van parken en openbare groenvoorzieningen. Voor dergelijke professionele toepassingen hebben 
we zeer productief en betrouwbaar materiaal om snel te kunnen werken. Onze waterbesparende 
beregeningsoplossingen schakelen alleen in op de momenten en de locaties waar dit nodig is. 
Toro biedt een brede reeks aan producten en diensten die perfect aansluiten op de behoeften van 
deze klanten. 

LANDBOUW  Vanwege de toenemende bevolking zoeken landbouwers en kwekers naar 
technologieën voor meer productiviteit met dezelfde hoeveelheid land en water. De oplossingen voor 
druppelberegening van Toro zorgen ervoor dat landbouwers en kwekers wereldwijd een maximale 
opbrengst en kwaliteit krijgen en tegelijk op water en voedingsstoffen kunnen besparen, of het nu om 
blijvende gewassen, akkerbouw of rijenteelt gaat. 

PARTICULIEREN  Voor het onderhoud van hun tuin willen particulieren gereedschap waarvan ze 
weten dat het de klus zal klaren. Daarom kiezen ze voor onze talrijke merkproducten voor gazon- en 
landschapsonderhoud, en voor onze slimmere manieren om de tuin het hele jaar door baas te blijven. 
Van loopmaaiers en maaiers met een nuldraaicirkel tot beregeningstechnologieën, sneeuwfrezen en 
tuingereedschap: onze producten zijn voorzien van slimme functies en zijn zeer betrouwbaar.
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