
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.

EdgeMax™ 
ondermessen 
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Ondermessen

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

Het EdgeMax ondermes is precies 
wat u nodig hebt om uw fairway- en 
greensmaaiers nog efficiënter te 
gebruiken. Fairway EdgeMax ondermessen 
zijn gemaakt met een inzetstuk van gehard 
gereedschapsstaal dat langer scherp blijft 
en op die manier zorgt voor een frisser 
maairesultaat en minder slijtage van uw 
machines. Minder slijpen, dat betekent niet 
alleen minder onderhoudstijd, maar ook 
besparingen op lange termijn. EdgeMax 
ondermessen gaan tot drie maal langer 
mee dan gewone ondermessen zonder 
in te boeten op de maaikwaliteit of de 
gezondheid van het gras.

• Gehard gereedschapsstaal zorgt ervoor 
dat de rand tot 3 maal langer meegaat 
dan die van een standaard fairway-
ondermes en tot 2 maal langer voor 
greens

• 50% minder tijd nodig voor afstellen, 
wetten en slijpen

• Superieure prestaties met een schoner 
maairesultaat en gezonder gras

• Leverbaar voor Toro Greensmaster® en 
Reelmaster® maaiers



ORIGINELE TORO ® ONDERDELEN Ondermessen

Toro ondermessen worden zorgvuldig vervaardigd 
op basis van dezelfde strenge specificaties en met 
hetzelfde superieure materiaal als onze originele 
machines, zodat u er zeker van bent dat u met elk 
nieuw ondermes betrouwbare resultaten blijft 
krijgen. Elk ondermes is door Toro ingenieurs 
ontworpen voor een specifieke toepassing en voldoet 
aan de strenge Toro standaarden.

HET PRODUCTIEPROCES VAN TORO GARANDEERT:

• dat de openingen van elk ondermes constant zijn 
uitgelijnd

• gecertificeerde en traceerbare stalen windingen

• computergestuurde machinale productie en 
afwerking

• uitstekende reputatie van technische experts

Zijn geld waard
Sommige fabrikanten van universele messen 
beweren dat hun producten meer waarde 
opleveren, sommige zelfs dat hun ondermessen 
beter zijn. Ons onderzoek toont aan dat de 
Toro ondermessen het beste scoren. In een 
poging om een goedkoper alternatief te bieden, 
maken fabrikanten van universele onderdelen 
opofferingen in hun fabricageproces; ze beseffen 
niet hoe Toro zijn onderdelen maakt. Universele 
onderdelen voldoen vaak niet aan de normen 
van Toro omdat het imitaties zijn van oudere 
onderdelen van Toro die we niet meer leveren. 

TORO ONDERMESSEN BIEDEN:

• Een perfect vlak oppervlak van het mes 
waardoor de levensduur wordt verlengd en de 
maaikwaliteit optimaal is

• Betrouwbare standen op de montage-openingen

• Minder afstelwerkzaamheden

• Excellente prestaties qua maat, pasvorm en 
werking

• Exacte overeenstemming met de specificaties, 
wat een uitmuntende maaikwaliteit waarborgt

• Een mes dat zo recht is dat u er meteen mee aan 
de slag kunt

Betrouwbaarheid
In elk ondermes investeert Toro de tijd en moeite om 
ervoor te zorgen dat u altijd een zo recht mogelijke 
snijrand krijgt en een consistente pasvorm op de 
machine; geen extra afsteltijd nodig zoals bij een 
universeel mes. Bovendien gaat de snijrand van Toro 
ondermessen langer mee dan die van universele 
messen, waardoor u een consistentere maaikwaliteit 
verkrijgt. Dat betekent minder tijd spenderen aan het 
vervangen van messen, en meer aan het in ontvangst 
nemen van complimenten over het gras.

VERBETERDE MONTAGE-
OPENINGEN:
Gelijkmatige diepte bij  
elk gat.

HEAVY-DUTY:
Constructie uit 
koolstofstaal.

VOOR SUPERIEURE 
MAAIKWALITEIT  
MOET U BIJ DE EXPERTS ZIJN
Als u superieure maaikwaliteit wenst, gebruik dan de ondermessen die de topprofessionals 
in de branche gebruiken: originele Toro ondermessen. Elk ondermes dat Toro vervaardigt, 
voldoet aan strikte fabricagevoorschriften naargelang de beoogde toepassing ervan.  
Dat garandeert de beste maaikwaliteit en het mooiste maairesultaat.

KWALITEIT 
VAN ORIGINELE 
ONDERDELEN

SNIJRAND:
Overtreft de 
industriestandaarden. 


