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Producten die werken op alternatieve energie
Vanaf het begin zijn ons succes en onze positie op de markt gebaseerd op innovatie. 

Zo hebben we recent producten geïntroduceerd die gebruik maken van propaan, 

biobrandstoffen, hybride aandrijvingen, geavanceerde accu’s, elektronische 

brandstofinjectie, brandstofcellen met waterstof, en leds. 

Golf/terreinen
•  In 2015 introduceerde Toro de eerste fairwaymaaier in de sector met een echte hybride aandrijving.  

Met de gepatenteerde PowerMatch™ techiek biedt de Reelmaster® 5010-H een branstofbesparing van 

gemiddeld 20% vergeleken met conventionele fairwaymaaiers, en een nog hogere besparing bij gebruik in 

de zuinige modus. 

•  Toro’s nieuwe GeoLink™ systeem voor Multi Pro® spuitmachines maakt gebruik van gps-technologie om consistenter en nauwkeuriger te 

sproeien en dekkingsrapporten te maken, wat het mogelijk maakt om aanzienlijk te besparen op chemicaliën.

•  De Toro® Greensmaster® eFlex®, de eerste duwmaaier op de markt met een lithium-ionaccu, wordt ingezet op tal van bekende greens en 

sportterreinen overal ter wereld. De eFlex maait tot negen greens in één laadbeurt.

•  De Greensmaster® TriFlex® hybride zitmaaiers van Toro beschikken over een volledig elektrische 

messenkooiaandrijving.

•  Het EnergySmart™ label van Toro draait volledig rond innovatie en aandacht voor het milieu: het is de 

garantie op brandstof- en arbeidsefficiëntie voor milieubewuste klanten.

•  De innovatieve Smart Power® technologie van Toro brengt automatisch vermogen over waar het nodig is. 

Daardoor is het bijna onmogelijk dat de machine vastloopt in zware maaiomstandigheden, en blijven de 

messen bovendien met een optimale snelheid draaien voor een superieure maaikwaliteit.

•  In 2010 heeft The Toro Company samengewerkt met een ruimtevaart- en defensiebedrijf om twee multifunctionele voertuigen te 

ontwikkelen die aangedreven worden met geavanceerde waterstoftechnologie. Prototypes van deze voertuigen werden voor een 

demonstratie van hun werking aan het Defense Logistics Agency in de VS geleverd. Toro heeft ook deelgenomen aan een driejarig project 

met New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) om soortgelijke machines met waterstofaandrijving te 

ontwikkelen.

Particulier/Professioneel
•  Diverse commerciële maaiers van Toro® en Exmark® zijn uitgerust met een gesloten elektronische brandstofinjectie (EFI), wat het 

starten aanzienlijk vergemakkelijkt, de prestaties verbetert en het brandstofverbruik ingrijpend vermindert. Sommige professionele 

groenbeheerders die EFI gebruiken, verbruiken tot 25% minder brandstof dan concurrenten die een vergelijkbare motor met carburator 

gebruiken.

•  Toro’s Horizon™ technologie op bepaalde Z Master® modellen en de Exmark RED™ technologie op bepaalde Lazer Z® modellen voorziet in 

een intelligente regeling aan boord waarmee de gebruiker het vermogen af kan stemmen op de maaiomstandigheden. In combinatie met de 

EFI en E-governor technologieën kunt u hiermee een aanzienlijke brandstofbesparing realiseren. Het brandstofverbruik van onze modellen 

met de Horizon en RED technologieën is tot 40% lager dan dat van modellen met een carburator, zonder verlies aan maaiprestaties. 

•  De FLEX GOLD™ ledlampen van Unique Lighting Systems kunnen het energieverbruik met 85% verlagen, vergeleken met halogeenlampen.

The Toro Company stelt alles in het werk om via toonaangevende innovaties zijn klanten te helpen de schoonheid, 

productiviteit en duurzaamheid van hun land te verbeteren. Deze voortdurende inspanningen hebben geleid tot creatieve 

oplossingen die efficiënter omgaan met brandstof en energie, emissies beperken en water besparen. Daarnaast proberen we 

voortdurend de ecologische voetafdruk van onze wereldwijde fabricageprocessen te verkleinen, en waar mogelijk het water- 

en energieverbruik en de productie van afval in te perken.

Greensmaster® eFlex®

Reelmaster® 5010-H hybride
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•  De draadtrimmer met lithium-ionbatterij van Toro® leveren het vermogen en de prestaties van een 

benzinetrimmer en helpen particulieren zelfs bij de zwaarste tuinklussen. Ze beschikken bovendien over 

een exclusieve opslagmodus die een langere looptijd mogelijk maakt en de levensduur van de batterij 

verlengt.

•  De professionele propaanaangedreven maaimachines van Toro® en Exmark® zorgen niet alleen voor 

minder uitstoot, maar zijn ook brandstofefficiënter, wat op zijn beurt langere looptijden en lagere kosten 

van eigendom over de levensduur van de machine tot gevolg heeft.

•  Als eerste in de gazononderhoudssector keurden Toro en Exmark B20-biodiesel goed voor gebruik met de 

meeste machines voor professionals en groenbeheerders.

•  Ons unieke Recycler® maaisysteem versnippert maaisel in fijne deeltjes die levensnoodzakelijke voedingsstoffen en vocht aan de bodem 

geven. Op die manier wordt minder tuinafval geproduceerd en hebt u minder meststof nodig.

Beregeningsefficiëntie
Water is kostbaar en dus het beschermen waard. Daarom zetten we ons in om innovatieve beregeningsoplossingen te 

ontwikkelen en onze klanten over de hele wereld te helpen om het onderhoud van golfbanen, sportterreinen, openbare 

groenruimtes, landbouwzones en commerciële en particuliere terreinen te vergemakkelijken. Onze vele geavanceerde en 

bekroonde producten dragen bij tot een efficiënter watergebruik, terwijl ze u geld besparen en de gazonomstandigheden 

verbeteren. Als erkenning van onze inspanningen om duurzaam om te gaan met water, werd The Toro Company in 2016 

uitgenodigd in het Witte Huis voor de eerste White House Water Summit, die gericht was op bewustmaking aangaande 

water en manieren om deze levensnoodzakelijke hulpbron te beschermen.

Golf/terreinen
•   The Toro Company ro steunt al geruime tijd het Environmental Institute for Golf (EIFG), de filantropische branche van de Amerikaanse 

Golf Course Superintendents Association, en heeft in totaal meer dan 1,8 miljoen dollar geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar 

gazongras, onderwijs en studiebeurzen voor toekomstige gazonbeheerprofessionals.

•  De PrecisionSense™ technologie voor terreinevaluatie ontving in 2013 de Tekne Award voor landbouwtechnologie van de Minnesota High 

Tech Association, alsook de onderscheiding Best New Product in de categorie golf van de Irrigation Association in 2011. Dit gepatenteerde 

systeem meet de variabiliteit van de belangrijkste eigenschappen van een terrein, zoals bodemvochtigheid, zoutgehalte, compactie en de 

prestaties van planten, en helpt zo klanten efficiënter om te springen met water en andere hulpbronnen, en uiteindelijk een gezondere 

grasmat te verkrijgen.

•  De nieuwste sproeikoppen van Toro presteren veel beter en verdelen het water gelijkmatiger, waardoor 

minder water nodig is.

•  Het Toro® Lynx® centrale besturingssysteem stelt golfterreinen in staat om de staat van het gras 

regelmatig te controleren en beregeningsschema’s daarop af te stemmen, waardoor slechts het nodige 

water aangebracht wordt en de bespeelbaarheid van het terrein verbetert.

•  Het Toro® Turf Guard® draadloze controlesysteem meet en rapporteert de vochtigheid, de temperatuur 

en het zoutgehalte van de bodem. De realtimegegevens stellen klanten in staat om te beslissen wanneer 

en hoeveel ze beregenen. Zo kunnen ze hun gazon in topconditie houden zonder te veel of te weinig te 

beregenen.

Particulier/Professioneel
•  Toro werd door het Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten erkend als WaterSense® Partner of the Year 2015 voor zijn 

innovaties op het vlak van waterbesparende producten. Ons bedrijf was de eerste grote fabrikant van beregeningsproducten die deze eer te 

beurt viel.

Turf Guard® bodemsensors

FLEX armaturen

3



•  Dankzij zijn aandacht voor duurzame oplossingen in waterbeheer werd het departement beregening van Toro in 2014 bekroond met de 

Sustainable Design and Innovation Award van de Californische stad Riverside. Dit is een beloning voor bedrijven die uitmuntend presteren 

inzake groene constructienormen. Toro heeft deze erkenning te danken aan zijn inspanningen met betrekking tot de optimalisatie van 

energiegebruik, waterbesparing en het gebruik van ecologisch verkiesbare producten bij groenontwerp.

•  De bekroonde Toro® EVOLUTION® beregeningscontroller biedt het perfecte evenwicht tussen eenvoud en verfijndheid, met zijn intuïtieve 

interface, usb-functie voor toekomstige waterbesparende upgrades, en slimme bediening. De draadloze verbinding met Toro weersensors 

en bodemvochtigheidssensors maakt het mogelijk om beregeningsprogramma’s onafhankelijk te beheren en automatisch af te stemmen 

op de weers- en bodemomstandigheden, terwijl niet-beregeningsprogramma’s en draadloze relais het beheer van tuinverlichtingssystemen 

kinderspel maken. 

•  Toro’s bekroonde Precision™ bodemsensor beschikt over onze vernieuwende Turf Guard® draadloze 

bodemsensortechnologie die gebruikt wordt op golfbanen en sportterreinen, en helpt particulieren 

hun beregeningsysteem te optimaliseren door te voorkomen dat geplande beregeningscycli uitgevoerd 

worden als de bodem al vochtig genoeg is. 

•  Toro’s gepatenteerde en bekroonde Precision serie sproeikoppen maken besparingen in waterverbruik tot 

30% mogelijk en kunnen eenvoudig op bestaande beregeningssystemen worden aangebracht.

•  Sinds 2014 is Toro partner van de Wyland Foundation®, die het belang van efficiënt waterverbruik 

voorstaat via sociale evenementen, beurzen en hulpprojecten voor scholen, alsook via de National 

Mayor’s Challenge, een project waarbij steden en inwoners proberen zo slim mogelijk om te gaan met 

water.

•  Het programma www.FreeSprinklerNozzles.com werd in 2010 ontwikkeld en gestart door Western Municipal Water District en de 

nutsbedrijven van Riverside, en omvat nu al 28 Californische waterbedrijven die meer dan 75 verschillende woongebieden bedienen. 

Klanten hebben nu al meer dan 1,2 miljoen Toro® Precision™ sproeidoppen ingewisseld, wat volgens de schatting van waterbedrijven 

overeenstemt met een potentiële waterbesparing van bijna 30 miljard liter water over een periode van vijf jaar.

•  In 2015 lanceerde The Toro Company The Water Zone, een wekelijks radioprogramma in Zuid-Californië 

waarin de droogte in de staat aan bod komt en dat informatie biedt aan waterbedrijven en luisteraars 

bewust maakt over producten en manieren die een efficiënter watergebruik in de hand werken.

•  In 2009 was Toro medeoprichter van het Certified Water Manager Program. Dit prestatiegebaseerde 

certificatieprogramma is het eerste en enige van Amerika, en het werd gecreëerd en wordt beheerd 

door de California Landscape Contractors Association (CLCA). Het programma biedt onderwijs en 

middelen om beregeningsprofessionals in staat te stellen groenomgevingen te beheren volgens 

waterhuishoudingsmodellen die opgelegd zijn door de Model Water Efficient Landscape Ordinance in 

Californië.

Landbouw
•  In de landbouwmarkt, die wereldwijd zowat 70% van het zoetwaterverbruik voor zijn rekening neemt, innoveert en produceert Toro 

microirrigatiesystemen die kleine en grote boeren helpt waarde te creëren voor zichzelf en het land beter te beheren. Al decennialang 

vertrouwen landbouwers over de hele wereld op Toro’s Blue Stripe® slang en Aqua-Traxx® irrigatielint om water langzaam, gelijkmatig 

en direct in de wortelzone van het gewas aan te brengen. Daardoor worden de oogst en de kwaliteit verbeterd, grondstoffen efficiënter 

gebruikt, milieuschade aanzienlijk verkleind en waterverspilling zoveel mogelijk beperkt. 

•  Toro’s gepatenteerde nieuwe Aqua-Traxx® FC (Flow Control) irrigatielint is de nieuwste innovatie op het 

vlak van druppelberegening. Het vernieuwende stroombeheer van Aqua-Traxx FC geeft telers het beste 

van twee werelden: de flexibiliteit om algemene beregeningsdosissen aan te passen en een gelijkmatige 

beregening over het hele veld - zelfs op grote oppervlakten en heuvelachtig terrein.

•  Toro’s Micro Irrigation Business helpt telers over de hele wereld door de introductie van 

druppelberegeningssets voor kleine boerderijen, waarmee landbouw ingezet wordt als middel 

tegen honger, ondervoeding en armoede in ontwikkelingslanden. In februari 2016 hielp het 

microberegeningsteam bij de installatie van de eerste Toro druppelset in Oeganda.

Precision Serie sproeikoppen

Precision™ bodemsensor

Druppelberegeningssets voor kleine 
boerderijen
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•  Toro heeft een partnerschap aangegaan met The Western Growers Association om hun nieuwe Technology and Innovation Center te 

ondersteunen, en om huidige en toekomstige landbouwers efficiëntere beregeningsmethoden aan te leren.

•  Toro’s blog www.Driptips.toro.com traint en informeert landbouwers over de voordelen van druppelberegening. Het belicht nieuws uit 

de sector en biedt een uitgebreide bibliotheek met leermaterialen, zoals gevalstudies, handleidingen, software, opnames van webinars, 

filmpjes, leesmateriaal dat kan worden gedownload en nog veel meer. 

•  Toro’s bekroonde Drip Irrigation Owner’s Manual is een van de meest uitgebreide handleidingen over 

druppelberegening. Het maakt telers van rijgewassen, veldgewassen en meerjarige teelten wegwijs 

in de juiste opstelling, de installatie, het gebruik en het onderhoud van druppelberegeningssystemen. 

De handleiding is nu online en in gedrukte vorm beschikbaar, met metrische of imperiale meeteenheden 

en in het Engels, Spaans, Italiaans en Chinees. 

•  Toro’s groeiende serie Solutions Brochures stelt landbouwers in staat om direct te rade te gaan bij 

anderen die voordeel hebben gedaan bij druppelberegening. Dit omvat gevalstudies waarin de voordelen 

van druppelberegening voor rijgewassen, veldgewassen en meerjarige teelten worden onderzocht 

met betrekking tot de verbetering van opbrengst, kwaliteit, gebruik van hulpbronnen, kostenreductie, 

risicovermindering en verbeteringen voor het milieu.

•  Toro Micro Irrigation is medeoprichter, steunpilaar en presentator van webinars via het Grange Network, een forum voor 

landbouwprofessionals dat de landbouwgemeenschap onderwijst over beste praktijken en de integratie van technologie.

•  Toro Micro Irrigation is een leider en actief lid van tal van organisaties die zich inzetten voor efficiënte beregening, zoals California Ag 

Irrigation Association (CAIA), California Irrigation Institute (CII), Irrigation Association (IA), American Society of Agricultural and Biological 

Engineers (ASABE), en American Society of Agronomy (ASA).

•  Toro heeft softwareoplossingen ontwikkeld die landbouwers helpen om over te stappen op druppelberegening en die bepalen wat het 

beste systeem is met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van water en andere hulpbronnen. Bijvoorbeeld: Toro’s softwarepakket 

AquaFlow Design voorspelt de uniformiteit van de waterafscheiding van een gepland druppelberegeningssysteem, terwijl Toro’s Drip 

Irrigation Payback Wizard telers onmiddellijk de besparingen en winsten toont die ze naar verwachting zullen realiseren door geavanceerde 

druppelberegening te gaan gebruiken. Beide tools zijn gratis.

Operationele efficiëntie
The Toro Company zoekt voortdurend naar manieren om efficiënter om te gaan met energie en de milieu-impact van zijn 

productiefaciliteiten overal ter wereld te verkleinen.

•  De productievestiging in Tomah in de Amerikaanse staat Wisconsin produceert professionele machines die wereldwijd verkocht worden 

en voldoet aan ISO-norm 14001:2004. Dit vereist de integratie van milieugerelateerde maatregelen en compliantie in alle aspecten van de 

activiteiten om voortdurende verbetering mogelijk te maken.

•  Onze testfaciliteit voor beregeningsproducten in Riverside, Californië, beschikt over een gesloten circuit 

dat gefilterd, gerecycled water gebruikt om het algemene water- en energieverbruik zo veel mogelijk te 

beperken.

•  The Toro Company heeft in zijn technische testfaciliteit in Bloomington, Minnesota, gaswassers geplaatst 

die de uitstoot van koolmonoxide en andere verontreinigende stoffen met meer dan 90% vermindert.

Toro® druppelberegening
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• Overal ter wereld verminderen de productiefaciliteiten van Toro hun milieu-impact ook door:

 – staal, aluminium, plastic, karton en papier te recyclen

 – poederlak (verf) te hergebruiken

 – water afkomstig uit het productieproces te recyclen via een waterzuiveringssysteem

 – bepaalde reinigingssystemen te vervangen door nieuwe systemen die minder energie en water behoeven

 – inefficiënte verlichting te vervangen om ons energieverbruik en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen

 –  meer dan 90% van het kunststof afval afkomstig uit de productie van druppelaars te recyclen en hergebruiken in onze processen.

•  Het bedrijf heeft een opvang- en verdeelsysteem voor regenwater geplaatst in het Australische Adelaide. Hiermee wordt het terrein 
beregend.

•  Indien mogelijk transporteert Toro productcomponenten van de leverancier naar de eigen faciliteiten in herbruikbare of recyclebare 
verpakkingen.

Gemeenschap

Door de expertise en middelen van The Toro Company en zijn zakelijke partners over de hele wereld heeft het bedrijf een 

unieke mogelijkheid om zowel zijn klanten als de sectoren waar het actief is zinvol te steunen. Concreet komt dat neer 

op het steunen van projecten die open ruimtes willen ontwikkelen uit milieuoverwegingen of voor buitenactiviteiten, en 

efficiënt gebruik van water te stimuleren door te zorgen voor productieve en duurzame werkwijzen. We zijn er ook van 

overtuigd dat we een verschil kunnen maken door toegang tot en onderwijs in specifieke domeinen waar onze merken, 

expertise en producten een rol spelen.

Milieu
•  In 2012 sloot Toro een partnerschap met Audubon International en The First Tee, en werd Live Green in het leven geroepen, een project 

gericht op milieuonderwijs en de verbetering van golfterreinen. Op golfterreinen overal in het land leren studenten van lokale takken van 

The First Tee hoe toezichthouders van golfterreinen hun banen onderhouden en zorgen voor het milieu. Bovendien nemen ze deel aan 

diverse projecten ter verbetering van delen van het golfterrein.

•  Toro steunt het Environmental Institute for Golf (EIFG) en heeft in totaal meer dan een miljoen 

dollar geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studiebeurzen voor toekomstige 

gazonbeheerprofessionals. Een van de recentste projecten is een exclusief partnerschap met het 

project Rounds4Research van EIFG, dat specifiek gericht is op de uitbreiding van de financiering van het 

onderzoek naar zodengras in de Verenigde Staten.

•  Toro ondersteunt van oudsher de European Tour en talrijke milieuorganisaties en -projecten overal ter 

wereld. Daarom verlenen we met gepaste trots onze steun aan het project Green Drive van de European 

Tour, in samenwerking met de Golf Environment Organization. Door duurzame praktijken in de sector 

verder aan te drijven, willen we de golfsport beter afstemmen op het milieu.

Onderwijs
•  Samen met iDE, een non-profitorganisatie die landbouwersgezinnen in ontwikkelingslanden toegang wil geven tot de middelen en kennis 

om een duurzame toekomst op te bouwen, proberen we landbouw in te zetten in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. In dit 

kader worden handelaren van landbouwproducten in Afrika bewust gemaakt van het belang van druppelirrigatie, en worden kleine boeren 

aangezet om deze technologie aan te wenden om kostbaar water zo nuttig mogelijk te besteden en de landbouwopbrengsten verder te 

verbeteren.

•  Om het beroep landschapsarchitect te promoten, is Toro partner geworden van de Landscape Architecture Foundation en ondersteunt 

het bedrijf het Olmsted Scholars Program. Deze studiebeurs erkent uitmuntende studenten uit de geaccrediteerde opleiding tot 

landschapsarchitect in de Verenigde Staten en Canada.
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•  Toro investeert al vele jaren in academische en technische programma’s in agronomie; zo wil het 

bedrijf het onderwijs van toekomstige gazonbeheerprofessionals ondersteunen. Het gaat daarbij om 

studiebeurzen, productondersteuning en samenwerking met studenten en academici om de sector aan 

te drijven en de efficiëntie van het beheer van natuurlijke middelen te verbeteren.

•  In samenwerking met de Irrigation Foundation en NALP kennen wij studiebeurzen toe aan de 

professionals van morgen, en geven we hen de gelegenheid om de belangrijkste handelsbeurzen bij 

te wonen zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen, zakelijke contacten kunnen leggen en waardevolle 

ervaringen kunnen opdoen in hun kerndomeinen.

Toegang
•  Toro is sinds de stichting van The First Tee in 1998 al de voorkeursleverancier van gazonmachines en beregeningsproducten, en heeft 

de missie van de organisatie ondersteund door het leven van jongeren te verrijken met onderwijsprogramma’s en door de drempel van 

de golfsport te verlagen. Sinds 1998 hebben we meer dan een miljoen dollar gedoneerd in de vorm van studiebeurzen en machines 

voor golfterreinen in nood. Daarnaast hebben we diverse unieke projecten opgestart om jongeren bewust te maken van het zakelijke en 

wetenschappelijke aspect van de golfsport.

•  Het Baseball Tomorrow Fund bevordert de deelname van jongeren aan baseball en softbal door programma’s te financieren, terreinen te 

moderniseren en apparatuur aan te kopen. We zijn er trots op deze organisatie te kunnen steunen door begunstigden korting te geven op 

gazononderhoudsmachines en door middel van een jaarlijks machinedonatieprogramma.
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De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd 
voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, 
ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor 
zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, 
ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en 
zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw 
verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.

facebook.com/toro
facebook.com/toro.yard 
twitter.com/TheToroCompany
twitter.com/ToroGolf
twitter.com/driptips
youtube.com/toro
linkedin.com/company/the-toro-company

VOLG ONS!

MEER INFO
NEEM CONTACT MET ONS OP: 800-803-8676

OF BEZOEK ONS OP: toro.com


