
 oriGinele toro® onderdelen

Luchtfilters



Schone lucht is 
essentieel om uw 
motor soepel en 
efficiënt te laten 
draaien. 
In	feite	kan	slecht	gefilterde	lucht	meer	
schade	aan	een	motor	veroorzaken	dan	
slecht	gefilterde	smeerolie.	Ineffectieve	
filtratie	kan	serieuze	slijtage	aan	de	motor	
en	componenten	veroorzaken	wat	zal	leiden	
tot	vermogensverlies	van	de	motor,	hoger	
brandstofverbruik,	en	uiteindelijk	tot	dure	
reparaties.	De	Toro	luchtfilter	systemen	
kunnen	stilstand	en	onderhoudskosten	
reduceren	en	de	levensduur	en	prestaties	
van	uw	motor	verhogen.

ECHTE TORO KWALITEIT
Originele	Toro	luchtfilters	geven	u	consistente	
prestaties	gedurende	de	levensduur	van	de	motor.	
Toro	luchtfilters	zijn	scherp	geprijsd	en	zorgen	voor	
maximale	motorprestaties	en	bescherming	tussen	
de	geplande	onderhoudsbeurten.



SCHOnE LuCHT WAnnEER uW mOTOR  
dit echt nodiG heeft

 G e n u i n e to ro® Pa r t s

Zware bekleding – 
Corrosie	bestendig,	
gecoat	stalen	
bekleding	ondersteunt	
het	filter	media	
tijdens	de	werking	
en	maximaliseert	de	
luchtstroom.

Propriëtaire  filter media formulering –
in	het	lab	getest	en	bewezen	in	het	veld.

radialseal™ filter – glijdt	gemakkelijk	in	
en	uit	de	uitlaatbuis	tijdens	de	installatie	
en	service.	Dit	ontwerp	maakt	de	
afzonderlijke	pakkingen	die	worden	
gebruikt	met	metalen	eindkap	filters	
overbodig.

Kraallijst –
is	toegepast	op	
zowel	de	binnen	als	
buiten	bekleding	
voor	stabiliteit	en	
het	voorkomen	
van	slijtage	aan	de	
plooipunten.	

Axiale filter dichting – 	
sterke,	plooibare	
pakking	voor	een	
lekvrije	afdichting,	
indien	correct	
geïnstalleerd.	
De	pakking	zal	
niet	verharden	
of	verslechteren	
gedurende	de	
gebruiksduur	van	het	
filter.

Pleatloc™ medium afstand 	
voorkomt	opeenhoping	tijdens	de	
werking	en	verhoogt	de	levensduur	
en	service	interval.

Filter eind kappen	
zijn	ontworpen	om	
het	filter	materiaal		
te	beschermen	en	
zorgen	voor	structurele	
integriteit.



WAT mAAKT TORO FI LTERS SuPERIEuR?
Elk	filter	is	ontworpen	om	te	voldoen	aan	
specifieke	toepassingen.	Vele	imitatie	filters	zullen	
passen	maar	de	opbouw	van	die	filters	is	niet	
geschikt	voor	alle	feitelijke	omstandigheden.	
Toro	ontwerpt	alle	originele	Toro	filters	zelf,	
hierdoor	kunt	u	er	zeker	van	zijn	dat	deze	
vervaardigd	zijn	om	te	voldoen	aan	de	specifieke	
motor	en	toepassingseisen.	

HET VERSCHIL IS duIdELIjK 
Testen	tonen	aan	dat	imitatie	filters	tot	10	keer	
meer	stof	kunnen	doorlaten	naar	de	motor	dan	
originele	Toro	filters.	Deze	illustratie	geeft	de	
hoeveelheid	Arizona	fijne	teststof	weer,	die	
doorgelaten	wordt	door	het	filter,	wanneer	er	1	
kilogram	stof	aan	het	filter	“gevoerd”	werd	tijdens	
de	test	(equivalent	van	100	draaiuren*	).

*Schatting	op	basis	van	(typische)	gemiddelde,	stoffige,	
bedrijfsomstandigheden	met	een	voorfilter	rendement	van	
92%.	Werkelijke	resultaten	kunnen	variëren
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toro luchtfilters
99.9 % filtratie
Efficiëntie 1

ImITATIE LuCHTFILTERS
99 % filtratie
Efficiëntie 10



Aanbevolen procedures 
voor onderhoud aan 
luchtfilters
•	 Geen vervangers.	Filters	kunnen	er	
bijna	hetzelfde	uitzien,	maar	het	kleinste	
verschil	kan	al	effect	hebben	op	een	goede	
afdichting	en/of	de	luchtstroom.	Selecteren	
op	afmetingen	alleen	geeft	geen	aanwijzing	
over	het	gebruikte	filter	materiaal.

•	 Verwijder een luchtfilter niet om het alleen 
te inspecteren. Verwijderen	en	herplaatsen	
van	hetzelfde	filter	kan	tot	gevolg	hebben	
dat	er	stof	achter	de	afdichting	terecht	komt	
tijdens	het	verwijderen.

•	 Sla nooit op een filter om het schoon 
te maken.  Door	het	stof	van	het	filter	te	
kloppen,	kan	deze	beschadigen,	waardoor	
men	riskeert	dat	er	stof	de	motor	ingezogen	
wordt.

•	 Vervang het filter i.p.v. het schoon te 
maken.  Elke	schoonmaakbeurt	vermindert	
het	filterend	vermogen	met	20-40%.	
De	potentiële	besparingen	door	het	
schoonmaken	komen	niet	in	de	buurt	van	
de	kosten	van	eventuele	schades	die	kunnen	
ontstaan	aan	motor	componenten.

•	 Laat het luchtfilterhuis nooit langer 
open dan strikt noodzakelijk.  Een	open	
luchtfilterhuis	zonder	filter	is	een		open	
verbinding	met	de	motor.	Zelfs	vuil	dat	men	
met	het	blote	oog	niet	kan	zien,	kan	de	
motor	beschadigen.

•	 Volg de onderhoudsrichtlijnen.  Zorg	
ervoor	dat	u	de	aanbevelingen	van	Toro	volgt	
voor	het	onderhoud	aan	het	filter.	Dit	zal	
helpen	om	uw	machine	als	nieuw	te	laten	
blijven	werken.

•	 Leg het onderhoud vast.  Zorg	ervoor	dat	u	
een	onderhoudsrapport	kunt	overleggen	als	
er	eventueel	sprake	is	van	een	garantieclaim.	
Toro	heeft	een	online	programma	
ontwikkeld,	myTurf,	om	preventief	
onderhoud	te	kunnen	reguleren..
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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 filters


