
Originele  TOrO® Onderdelen

Olie Filters



Weinig dingen zijn voor de algehele 
prestaties van uw Toro ® apparatuur 
belangrijker dan de olie die erin gaat, en 
het filter dat het schoon houdt. Ineffectieve 
filtratie kan leiden tot ernstige slijtage aan 
de motor en onderdelen ervan, wat leidt 
tot laag motor vermogen, buitensporig 
brandstofverbruik en uiteindelijk, dure 
reparaties.

Toro filtratie systemen kunnen stilstand en 
onderhoudskosten reduceren en de werking 
en levensduur van uw motor verhogen. 
Anders dan vele andere olie filters, zijn 
de originele Toro filters grondig getest en 
ontworpen om de specificaties van de motor 
te halen of zelfs te overtreffen.

Originele TOrO Olie FilTerS zOrgen 
VOOr:

•  Hoge efficiëntie in het verwijderen van 
verontreinigingen en behouden van de 
capaciteit.

•  Specificaties die voldoen aan motor en 
toepassingseisen.

•  Een olie filter die ontworpen is om de motor 
optimaal te laten presteren.

•  Interne onderdelen die zijn ontworpen om te 
voldoen aan een specifieke functie van het filter.



gepATenTeerd Serie OnTWerp
Biedt maximale capaciteit en efficiëntie voor de 
verwijdering van verontreinigingen terwijl er minimale 
weerstand in de oliestroom optreedt tijdens de normale 
werking of koude start.
zware, volledig 
stalen behuizing biedt 
ongeëvenaarde uitzetting - en 
pulsweerstand.

Spiraalvormige binnenhuls 
met ribben zorgt voor 
maximale stroming en is 
bestand tegen piekdrukken.

Cellulose/synthetische 
media is ontworpen om 
sterkte, efficiëntie en 
verzuilingscapaciteit te 
verhogen.

zwaar stalen houder 
en eindkap is gelast om 
te voorkomen dat de 
houder met de keerring 
lost komt.

Stalen schroefveer 
behoudt zijn vorm en 
blijft de juiste druk op het 
element uitvoeren.

zwaar stalen basisplaat
is verbonden met de behuizing 
d.m.v. een dubbele velsrand 
die lekkages bij hoge drukken 
voorkomt.

Hoge snelheid “dual-flow” 
tromp heeft een kegel vorm 
om de stroming tussen 
de elementen in balans 
te houden zodat beiden 
maximaal kunnen filteren.

de perFeCTe MATCH VOOr UW AppArATUUr 

 O r i g i n e l e TO rO ® O n d e r d e l e n



geTeST en SUperieUr gebleKen
Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd 
om van het Toro 108-3841 filter de efficiëntie 
en capaciteit functie te meten ten opzichte van 
concurrerende equivalenten met behulp van 
industriestandaard testprocedures.

De resultaten waren duidelijk. Toro heeft 
de specificaties van efficiëntie voor capaciteit 
overschreden. Het gelijkwaardige concurrerende 
filter heeft bijna de helft meer vervuiling 
doorgelaten.
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Toro 108-3841* 7.4

Concurrerend filter 4.3

CApACiTeiT KAArT

SAE HS806 – Regelt de procedure en materialen tijdens filter testen.
*  Gebruikt op meerdere Groundsmaster, Reelmaster en Workman 

machines.

Zorg ervoor dat u het beste filter gebruikt om 
de levensduur van uw motor te maximaliseren. 
Tests wijzen uit dat de Toro filters superieur zijn 
aan standaard filters. Ons doel is het bevorderen 
van de levensduur met filters die essentiële 
componenten tegen schadelijke vervuiling 
beschermen. Veel standaard filters werken, maar 
zijn niet gemaakt om onder alle omstandigheden 
te voldoen. Toro ontwerpt alle originele filters zelf 
zodat u er zeker van kunt zijn dat ze uitstekend 
zullen presteren.

de perFeCTe MATCH VOOr UW AppArATUUr 
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Eis 
Originele TOrO® 
Onderdelen
de JUiSTe FilTerS VOOr UW TOrO 
MACHineS

Om uw investering te beschermen en  voor 
een lange levensduur van de motor te 
zorgen,  moet u aandringen op het gebruik 
van  originele Toro onderdelen en filters. 
Wanneer het aankomt op prestaties en 
betrouwbaarheid levert Toro dit, dus heeft u 
ultieme gemoedsrust.

Originele TOrO KWAliTeiT

Echte Toro filters behoren tot de hoogste 
kwaliteit filters die u kunt kopen. Van 
hoogwaardig filtratie materiaal tot duurzaam 
gietwerk, Toro filters laten uw machines 
soepel draaien. Ieder filter is speciaal 
ontworpen voor de specifieke
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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.




