Brandstof
Filters

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Huidige motoren
worden gebouwd
volgens strenge
specificaties met
kleine toleranties.
Brandstofsystemen vereisen schonere
brandstoffen om tot een betere verbranding
en een lagere emissies te komen. Dat is
waarom de nieuwste filter constructies
het verschil kunnen maken tussen motor
vermogen en motor problemen.
WAT MAAKT DE TORO FILTERS SUPERIEUR
Elk filter is ontworpen voor specifieke
toepassingen. Door uitgebreid onderzoek
en product ontwikkeling zorgen wij ervoor
dat onze filters voldoen aan onze ontwerp en
kwaliteiseisen. Veel fabrikanten maken filters
die werken maar waarvan de constructie niet
is geschikt om in alle toepassingen te voldoen.
Toro ontwerpt alle originele filters zelf. Hierdoor
kunt u er zeker van zijn dat zij gemaakt zijn
om de machine standaard te halen of zelfs te
overschrijden.

ORIGINELE

Het verschil tussen motor
motor problemen
Filter eindkappen zijn ontworpen om
het filtermateriaal te beschermen en de
structurele integriteit te waarborgen.

Eigen filter media formulering – In het
lab getest en bewezen in de praktijk.
Onze materiaal technologie geeft uw
motor een hogere mate van bescherming
en helpt de levensduur te verlengen.
Zware behuizing – Ons
gecoate, zware omhulsel
met ronde hoeken en bolle
onderkant geeft onze filters
superieure prestaties tegen
metaal moeheid.

TORO® ONDERDELEN

Brandstof Filters

motorvermogen en

Pakkingen – Brandstof filters hebben hun eigen
unieke chemische eigenschappen die effect kunnen
hebben op de pakking. Toro gebruikt specifieke
materialen en vormen die ervoor zorgen dat de
pakking correct op het filterhuis past.
Centrale buis – De centrale buis met lamellen en
het spiralen sluitnaad ontwerp zorgen voor extra
sterkte en meer stroming. De lamellen wijzen
naar het midden van het filter en houden het
filtermateriaal glad en voorkomen slijtage hiervan.

Praktijk voorbeelden van
onderhoud aan brandstof
filters
• Tap dagelijks water af. Tap water af van het
primaire filter tijdens de tankbeurt
• Neem een set extra filters mee. U wilt
niet zonder filters zitten als u een keer vuile
brandstof getankt heeft.
• Stap nooit over naar meer open filters.
Sommige mensen denken dat overstappen
naar meer open filters de standtijd
verlengt. Dit is niet het geval, sterker
nog, het reduceert de levensduur van de
brandstofpomp en de verstuivers.

EIS

De juiste filters voor
TORO apparatuur

Om uw investering te beschermen en een
lange levensduur van uw motor te verzekeren,
moet u originele Toro brandstof filters en
Toro onderdelen eisen. Wanneer het gaat om
vermogen en betrouwbaarheid, levert Toro
dit, zodat u de ultieme gemoedsrust kunt
hebben.
ECHTE TORO KWALITEIT
Originele Toro brandstof filters geven een
consistente prestatie gedurende de levensduur
van de motor. Toro brandstoffilters zijn
scherp geprijsd en zorgen voor maximale
motorprestaties en bescherming tussen de
geplande onderhoudsbeurten.

Onze belofte aan U
Voor optimale bescherming van uw investering
en het handhaven van optimale prestaties van
uw apparatuur kunt u rekenen op originele Toro
onderdelen. Als het gaat om betrouwbaarheid,
levert Toro vervangende onderdelen die
ontworpen zijn volgens de exacte technische
specificaties voor onze apparatuur. Sta erop dat u
originele Toro onderdelen krijgt.
Toro biedt:
• Hoog uitleveringspercentage – Uw locale
dealer en importeur worden ondersteund door
het Toro onderdelen netwerk en leveren de
onderdelen die u nodig heeft wanneer u ze nodig
heeft.
• Beschikbaarheid – Uw locale dealer en
importeur leveren de onderdelen binnen 24 - 48
uur.
• Concurrerende prijzen – Toro onderdelen
prijzen zijn marktgericht en vergelijkbaar met de
imitatie onderdelen.
• Kwaliteit – De originele Toro service onderdelen
zijn dezelfde die initieel gebruikt zijn op de
machine en zorgen voor maximale prestaties
met minder stilstand.
• Ongeëvenaarde klantenservice – U kunt
rekenen op toegewijde hulp voor al uw
onderdelen behoeftes.
• Gemoedsrust – Met originele Toro onderdelen
krijgt u het juiste onderdeel volgens de correcte
specificaties. U hoeft zich niet af te vragen .of het
onderdeel wel zal functioneren.
EIS HET BESTE.
EIS ORIGINELE TORO MAAIMESSEN.
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