
 ORIGINELE TORO ® ONDERDELEN

Maaimessen



Originele Toro 
kwaliteit maakt 
het verschil
Gebruik van een standaard mes op een Toro 
machine kan onverwachte breuken of slijtage 
tot gevolg hebben terwijl het gras gekneusd 
en beschadigd wordt. Voer uw machine altijd 
uit met het juiste Toro maaimes voor een 
mooie en gezonde afsnijding van het gras.

WAT MAAKT HET TORO MES SUPERIEUR?

Toro voert uitgebreide testen uit om ervoor 
te zorgen dat onze originele onderdelen 
topprestaties leveren gedurende de hele 
levenscyclus van uw machine. Al onze messen 
zijn specifiek per maaidek model ontworpen voor 
optimale werking. De messen zijn grondig getest 
om de integriteit van uw machine te kunnen 
waarborgen met een lange standtijd.

Toro ontwerpt de originele messen om u de 
zekerheid te geven dat uw machine ook goed 
werkt wanneer u deze het hardst nodig heeft. 
Behoud de integriteit van de machine door gebruik 
te maken van originele Toro onderdelen.



UW TORO MAAIER IS GEEN GEWONE MAAIER 
DIT IS OOK GEEN GEWOON MES

 O R I G I N E L E TO RO O N D E R D E L E N

VERSCHILLENDE MESSEN VOOR 
VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

Toro ontwerpt niet alleen precies passende messen 
voor het juiste maaidek maar ook voor diverse 
toepassingen. Deze messen zijn aan beide zijden 
geslepen en hebben een opstaande achterkant om 
een luchtstroom te creëren.

Afhankelijk van de toepassing en het ontwerp van 
het maaidek kan de luchtstroom aangepast worden 
door gebruik te maken van het juiste maaimes. Deze 
variërende luchtstromen zorgen ervoor dat het gras 
rechtop staat voordat het afgesneden, en afgevoerd 
wordt met de juiste snelheid.

Originele Toro messen passen precies en zorgen voor een optimale werking van uw maaimachine. Een generisch maaimes is niet 
specifiek voor uw Toro maaier ontworpen en dit kan resulteren in slechte maaikwaliteit door een incorrecte hoek of hoogte van het 

mes. Het kan zelfs leiden tot onnodige slijtage aan uw maaier door snel bot wordende maaimessen. 
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UW TORO MAAIER IS GEEN GEWONE MAAIER 
DIT IS OOK GEEN GEWOON MES

 O R I G I N E LE TO RO O N D E R D E LE N Messen

BEWIJS HET

Hier bij Toro zijn wij erop gericht om producten te 
maken die exceptionele resultaten neer zetten. Om 
te bewijzen dat onze originele onderdelen hierin 
voorzien, worden er meerdere testen uitgevoerd 
voordat wij ze vrij geven. Onze messen zijn aan 
strenge testen onderworpen om te voldoen aan 
onze maai- en kwaliteitsnormen voor:

• Hardheid
• Object verwijdering
• Levensduur
• De beste maaikwaliteit
• Grassnipper verspreiding in het maaidek

Originele Toro messen passen precies en zorgen voor een optimale werking van uw maaimachine. Een generisch maaimes is niet 
specifiek voor uw Toro maaier ontworpen en dit kan resulteren in slechte maaikwaliteit door een incorrecte hoek of hoogte van het 

mes. Het kan zelfs leiden tot onnodige slijtage aan uw maaier door snel bot wordende maaimessen. 

A. Lage vleugel
•  Laag geluidsniveau
•  Gebruikt minder vermogen
•  Reduceert de verspreiding van grassnippers

B. Medium vleugel
•  Heeft een betere maaikwaliteit
•  Betere prestaties in de meeste omstandigheden

C. Hoge vleugel
•  Heeft de beste maaikwaliteit in de meeste omstandigheden
•  Aanbevolen wanneer het gras opgevangen moet worden

D. Atomic vleugel
•  Agressieve vertanding voor het versnipperen van het    
    gemaaide gras.



Maaimes 
inspectie
PRAKTIJK VOORBEELDEN

INCORRECT – Veroorzaakt 
een slechte maaikwaliteit en 

kost meer vermogen

INCORRECT – Veroorzaakt een slechte maaikwaliteit 
en kost meer vermogen

CORRECT

CORRECT

PLATTE DEEL 
VAN HET MES

VLEUGEL

SLIJTAGE

VLEUGEL

SLIJTAGE PLEK

SAIL

Een mes moet worden gecontroleerd om ervoor te 
zorgen dat het niet is gedraaid of gebogen. Gebogen 
of gedraaide messen vereisen meer Pk’s, beschadigen 
het gras, veroorzaken trillingen en lawaai en 
verkorten de levensduur van de lagers en maaimesas.

Controleer zorgvuldig de uiteinden van het mes 
vooral daar waar de vleugel begint. Voor de veiligheid 
is het belangrijk het mes te vervangen als slijtage 
geconstateerd wordt. Er kan eventueel een stukje van 
de vleugel afbreken en onder het maaidek vandaan 
geworpen worden, en dit kan mogelijk resulteren in 
een serieus letsel aan uzelf of omstanders.

Zorg ervoor dat het blad aan de uiteinden niet 
omhoog gebogen is. Als het midden van het mes lager 
is dan de snijkant, kan dit resulteren in schade aan de 
grasplant.



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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