Hydrauliek
Filters

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Er wordt
verondersteld dat
meer dan 75% van
alle hydraulische
storingen wordt
veroorzaakt door
vervuiling.
Deze storingen kosten uw bedrijf geld
— niet alleen door het vervangen van
onderdelen, maar ook door productieverlies
wanneer uw machine stil staat. Ook
wanneer de olie door vervuiling, eerder dan
gepland, vervangen moet worden, heeft dit
een nadelig effect op de onderhoudskosten.
Al deze kosten kunnen voorkomen worden
door het juiste onderhoud aan uw machine
en het schoon houden van de hydrauliekolie.
ORIGINELE TORO KWALITEIT
De originele Toro filters behoren tot de hoogste
kwaliteit filters die u kunt kopen. Van hoogwaardig
filter materiaal tot aan duurzame behuizing zorgen
de Toro filters ervoor dat uw machine soepel
blijft draaien. Ieder filter is ontworpen voor een
specifieke toepassing.
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VOORKOM DURE HYDRAULIS

WAAROM IS VERVUILING ZO’N GROOT
PROBLEEM?
Verontreiniging — water, vuil of metaal — beperkt de olie
om de vier belangrijkste functies uit te voeren:
1. Olie transporteert de energie door het systeem.
2. Olie is nodig om alle bewegende delen in het systeem
te smeren.
3. Olie fungeert als warmtedrager en voert de warmte af.
4. Olie dicht kleine toleranties in het systeem af.
Hydraulische systemen laten geen fouten toe. Een
elektrische spoel heeft een speling van 0,01-0,022mm
— te klein om verontreinigingen in de olie te verdragen
zonder dat dit voor problemen zorgt. Dit is maar een
voorbeeld waarom schone olie zo belangrijk is.
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MICRON WAARDEN
Micron waarden worden vaak gebruikt om
het filterend vermogen van een vloeistoffilter
aan te geven. Micron waarden kunnen echter
misleidend zijn als men niet weet hoe dit gebruikt
wordt. Bijvoorbeeld een typisch Toro hydrauliek
filter van een Reelmaster 4500 zal 50% van 2
micron delen afvangen en 95% van alle 3 micron
deeltjes, in vergelijking tot een concurrerend
filter, die is gewaardeerd op 96% van 4 micron
deeltjes en 98% van 20 micron deeltjes (hier
wordt 2 en 3 micron niet eens genoemd).

Relative Size of Particles
100 micron
= een korrel tafelzout
70 micron
= een menselijke haar
40 micron
= niet met het blote oog zichtbaar
8 micron
= een rode bloedcel
2 micron
= een bacterie

Kwaliteit telt
Bij originele Toro
hydrauliek filters

Hoewel filters er hetzelfde uitzien en boeken
met vervangers aangeven dat deze hetzelfde
zijn, moet u toch nog eens preciezer kijken wat
er in de doos zit.
• Stijve stalen basis – Goedkope filters
kunnen uitgevoerd zijn met een gestanst
stalen montageflens (basis). Dit type basis
kan bewegen en intern lekken, zodat er olie
ongefilterd weg lekt.
• Filterelement afdichting – Toro filters
hebben een rubberen keerring, welke vast
zit op basis van het filter. Concurrerende
filters kunnen uitgevoerd zijn met een losse
keerring die bij hogere druk kunnen gaan
lekken.
• Geen bypass kleppen – De meeste Toro
hydrauliek filters hebben geen bypass
klep omdat deze het mogelijk maakt om
ongefilterde olie terug te laten gaan naar het
reservoir. U kunt een bypass klep aantreffen
in een vervangend filter omdat deze ook
geschikt is voor een andere toepassing. Dit
betekent echter dat dit filter niet geschikt
is voor de specificaties die wij eisen en het
systeem kan vervuilen.
• Filterelement – Ons filterelement heeft
stalen eindkappen en is volledig vast gelijmd
aan het filter materiaal. In andere filters kan
het element niet, of niet goed vastgelijmd
zijn.
• Micron waarde – Met een Toro filter weet u
dat het papieren element de juiste micron
waarde heeft.
• Schroefveer – Onze schroefveer weerstaat
hitte deformatie, daar waar het vervangend
filter vaak gebruik maakt van een bladveertje
waarvan de spanning enorm kan veranderen
bij verschillende temperaturen.

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 van 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 FILTERS.
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