
ONZE BELOFTE:

• Kwaliteit – Originele Toro® vervangonderdelen 
zijn dezelfde als die op de oorspronkelijke 
machines gemonteerd zijn: de garantie op 
optimale prestaties en minder uitvaltijd.

• Betrouwbaarheid – De meeste lokale 
distributeurs kunnen onderdelen binnen 
24 uur leveren. 

• Concurrerende prijzen – Toro’s MSRP kan de 
strijd aan met leveranciers van universele 
onderdelen. 

• Zijn geld waard – Originele Toro-onderdelen 
geven u de gemoedsrust van het juiste 
onderdeel met de juiste eigenschappen. U kunt 
ervan op aan dat het onderdeel werkt.

EdgeSeries 
Reels+™
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O RIGINEL E O ND ERD EL EN
EdgeSeries Reels+™ vervangmessenkooien 
presteren op een hoger niveau omdat de lagers 
en dichtingen voorgemonteerd zijn op de 
messenkooi. EdgeSeries Reels+ is verkrijgbaar 
voor Toro Greensmaster® en Reelmaster®  
zit- en loopmaaiers. Ze zorgen voor een langere 
levensduur met minder onderhoud, en leveren 
bovendien een fenomenale maaikwaliteit.

• Controleer het contact tussen ondermes en 
messenkooi dagelijks en stel indien nodig af om 
een licht contact te behouden.

• Controleer de randen om te zien of ze bot, 
ingekeept of gebogen zijn.

• Regelmatig wetten zorgt voor scherpe messen 
tussen slijpbeurten.

• Slijp de achterrand van het mes om de slijtage 
te verminderen die veroorzaakt wordt door het 
contact tussen de messen en het ondermes.

• Voor het beste maairesultaat beveelt Toro aan 
om messenkooien tegelijk te vervangen.

REELS+™

EdgeSeries 
Reels+™



ONDERHOUD VAN MESSENKOOIEN 
VEREENVOUDIGD
Toro’s nieuwe Reels+™ en EdgeSeries Reels+™ helpen u tijd, arbeid en kosten te besparen 
en zorgen dat uw Toro maaier optimaal blijft presteren. De kwaliteit en precisie van 
de messenkooien is de sleutel tot het afleveren van een optimaal maaibeeld door 
de commercial Toro kooimaaiers. Velen wachten echter te lang om messenkooien te 
vervangen, met alle gevolgen van dien voor de prestaties.

PLUS Alles wat u nodig hebt om 
uw messenkooien te vervangen is 
inbegrepen en voorgemonteerd

PLUS Minder tijd en arbeidsuren 
investeren, dat betekent geld en 
arbeidskosten besparen

PLUS Onderdelen door professionals 
gemonteerd in de fabriek

PLUS Gebruikt alleen originele 
onderdelen van Toro

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN Reels+™

EdgeSeries Reels+™

REELS+™

SPAAR TIJD 
SPAAR GELD

RANDDICHTINGEN

LAGERS

AFSTANDSSTUKKEN

•  Professioneel gemonteerde lagers, 
randdichtingen en afstandsstukken

• Minder onderhoud en uitgaven – 
goedkoper dan lagers en dichtingen 
afzonderlijk aankopen

• Bespaar zowat 15 tot 20 minuten per 
messenkooi

FUNCTIES EN VOORDELEN VAN REELS+ EN EDGESERIES REELS+

WAT IS PLUS?


