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Vi lytter til dig og dine behov og tilbyder markedets højeste 
service før, under og efter købet. Vi respekterer din tid og dine 
udfordringer, derfor sikrer vi dig hurtig reservedelsforsyning, 
vejledning, service og reparation. Vi hjælper dig altid med at 
finde den bedste løsning.

Vi passer på miljøet og arbejder målrettet efter at mindske 
vores CO2 aftryk. Vi er konstant på udkig efter nye partnere, 
der tilbyder miljørigtige kvalitetsprodukter. Gennem vores 
store internationale netværk har vi adgang til +500 brugte 
maskiner, som vi istandsætter og giver nyt liv. 

Vi har ét af de største internationale netværk i ryggen. Vi er 
stolte af vores lange historie og brede vifte af A-brands i 
vores portefølje. Vi er engagerede i vores kunder og de brands 
vi arbejder med. Vi sætter en ære i vores arbejde og er 
passionerede for at gøre en forskel hver dag.

Vi er en stærk virksomhed med store ambitioner. Vi tilbyder 
kun markedets bedste produkter og garanterer høj kvalitet. Vi 
investerer i vores medarbejdere og sikrer dem den sidste nye 
viden, så de kan tænke fremad og være innovative 
problemløsere. Vi indgår i tætte relationer med fokus på 
gensidig vidensdeling. 

Vi arbejder dedikeret for at være din foretrukne samarbejds-
partner. Erfaring, kompetencer, tillid, troværdighed og kvalitet 
er vores fundament; alle kunder skal have tillid til os, vores 
produkter og services. En tæt og personlig kunderelation samt 
vores udvalg af A-brands er hjertet i vores forretning.
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Vi sætter en ære i at yde markedets bedste rådgivning og service før, under og efter 
købet således, at du kan føle dig tryg ved at handle med os. Den personlige relation er 
mindst lige så vigtig for os, som de kvalitetsprodukter vi sælger. 

Virksomheden bliver 
opkøbt af Royal Reesink 
N.V og skifter navn til 
Reesink Turfcare DK A/S 

2016

Svend Carlsen startede et 
værksted til reperation og 
salg af brugte biler.  
Virksomheden bliver døbt 
SC Svend Carlsen A/S.

1947

Svend Carlsens søn, Søren 
Carlsen, overtager virksom-
heden og samarbejdet med 
TORO bliver omdrejnings-
punktet i virksomheden.

1966 Efter 44 år overlader Søren 
Carlsen virksomheden til 
Carsten Brandt, der  
overtager rollen som Adm. 
Direktør.

2010

Siden 1966 har Reesink Turfcare DK A/S, beliggende i Odense, specialiseret sig i at 
være din fortrukne partner i professionel græspleje. Vi er en landsdækkende maskin-
handel med et klart mål om, at være den bedste samarbejdspartner indenfor græspleje. 

Vores vision, mission og mål er, at tilbyde vores kunder markedets højeste 
kvalitetsprodukter. 

Siden 1966 har vi udvidet vores produktportefølje til at inkludere alle markedets 
ledende brands, så du kun behøver at kigge ét sted efter markedets bedste maskiner 
og tilbehør.
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Vores hold

Carsten Brandt

Administrende direktør
+45 4016 7374

carsten.brandt@reesinkturfcare.dk

Thomas Nielsen

Eftermarkedschef
+45 6315 6209

thomas.nielsen@reesinkturfcare.dk

Mogens Lauritzen

Regnskabsansvarlig
+45 6315 6201

bogholder@reesinkturfcare.dk

Mikael Lundsgaard

Teknisk rådgiver & 
salg reservele

+45 6315 6205
mikael.lundsgaard@reesinkturfcare.dk

Benny Rasmussen

Teknisk rådgiver & 
salg reservele

+45 6315 6206
benny.rasmussen@reesinkturfcare.dk

Administration 

 Reservedele 

Salg & Marketing 

Lars Frederiksen

Salgs- & Produktspecialist - 
Golf

+45 4016 9200
lars.frederiksen@reesinkturfcare.dk

Brian Kjær

Salgs- & Produktspecialist - 
Grounds

+45 4016 9211
brian.kjaer@reesinkturfcare.dk

Christian Lok 

Studentermedarbejder
+45 2893 1840 

christian.lok@reesinkturfcare.dk

Line Frænde

Marketingchef & 
Salgskoordinator

+45 6315 6203
line.fraende@reesinkturfcare.dk
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Vores hold

Enedistrubtør af TORO i Danmark 
TORO blev grundlagt i 1914 Bloomington, Minnesota, USA. Siden 1919 har TORO 

banebrydende produkter af høj kvalitet, som er uden sammenligning  
indenfor markedet for vedligeholdelse af golfbaner, idrætsparker og grønne anlæg. 

Dette inkluderer ligeledes vanding af disse arealer.
Produkterne er udviklet med fokus på brugervenlighed, effektivitet, produktivitet, 

kvalitet og exceptionel klippekvalitet!

Produkter til alle
TORO’s produkter er lige så forskellige som kundekredsen.  

I den ene ende finder du greenkeepere, anlægsgartnere og groundsmen – og modsat er 
der slotte, herregårde og privatforbrugere.  

Jannik Olsen 

Servicetekniker 

Brian Stubkjær Nielsen

Servicetekniker & Chauffør 

Bjarne B. Nielsen

Værkfører

Peter J. Kristensen

Servicetekniker

John Christiensen

Chauffør & Assistent

Værksted
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Greens & Tees

RADIUS DEPENDENT SYSTEM (RDS)

Store besparelser på vedligeholdelses- og driftsomkostninger
GR e3370’s 100% elektriske komponenter til styring, løft, klip og trækkraft reducerer  
serviceomkostningerne markant! Et service på e3370 inkluderer kun et skift af 0,8 liter 
hjulmotorolie på de to hjulmotorer. Et sådant service finder sted for hver 800 timers 
kørsel. 
Nemt og billigt! 

Kraftigt batteri som trækkræft
eTriflexens Lithium-Ion batteripakke reducerer støjniveauet med mere end 50%!  
Hvilket gør det muligt, at påbegynde arbejdet tidligt om morgenen uden at genere naboer 
og starte dagen uden høreværn! 

Batteriets kapacitet imponerer danske ejerne  
Danske golfklubber melder, at de let kan klippe en hel arbejdsdag på én fuld opladning! 
Andre oplever at klippe 1,4 hektar greens i ét stræk og have 40% strøm tilbage.  
Med andre ord har GR e3370 masser af batterikapacitet!

Infocenteret sikrer at du aldrig løber tør
GR e3370 er udstyret med et nødprogram således, at du aldrig løber tør for strøm langt 
fra maskinhuset! Nødprogrammet indstilles ganske enkelt i infocenteret med et interval 
mellem 0,8 og 8 km, så du får besked når det er tid til, at indstille klipningen og vende 
hjem til en opladning. Ved den første melding er det muligt at ”overrule” infocenteret og 
klippe greenen færdig, men næste gang forhindrer maskinen føreren i at klippe videre.

Forbedret arbejdsmiljø og regnskab
GR e3370 er specialdesignet til, at forbedre arbejdsmiljøet for greenkeeperen ved at 
reducere støjniveauet og vibrationerne i førerplatformen. GR e3370 bidrager positivt til 
klubbens regnskab, såvel i reduktionen af driftsomkostninger som det grønne regnskab. 
GR e3370 er 100% emissionsfri og det miljørigtige valg!

Lift-In-Turn og RDS™
TORO’s anerkendte Lift-In-Turn teknologi er kombineret med det nye Radius Dependent 
Speed (RDS™) System, og gør det endnu lettere at klippe med fuldkommen nøjagtighed!  
Systemerne balancerer klippeleddene og fremdrift perfekt, så hastigheden justeres på  
hjul og klippeled, når der drejes, hvilket sikrer et overlegent slutresultat! 

Greensmaster eTriflex 3370 - Fremtiden er her!

Den første 100% eldrevne Greensklipper fra TORO
GR e3370 er udviklet med udgangspunkt i alle hybridteknologiens fordele og leverer et 
sublimt quality of cut og after cut appearance. Maskinens 100% elektriske komponenter til 
styring, løft, klip og trækkraft giver på én gang overlegen performance, markedets laveste 
driftsomkostninger, kraftigt reduceret støjniveau, ingen CO2-udledning, samt 100% 
eliminering af risikoen for lækage af hydraulikolie! 

Ingen slid på græsset under æresrunden!
Kombinationen af TORO’s innovative A-Arm system, Flex teknologi, Lift-In-Turn og nye 
RDS™ system øger brugervenligheden, lader klippeleddene følge konturerne selv over 
stærkt ondulerede greens og eliminerer slid på underlaget, når æresrunden klippes! 

Hvad end du er til ride-ons eller singleklippere, så har TORO den perfekte klipper til dine  
greens og tee områder! De fås med en trækkraft, der er 100% eldrevet, hybrid eller diesel!

Scan QR-koden nederst på siden og se vores udvalg af markedets bedste greens- og 
teeklippere. 

TORO Greensmaster serien
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GR 3250-D er støjsvag og udstyret med DPA-
klippeled, der giver et rigtig flot og ensartet 
klipperesultat. Maskinens græsdeflektorer sørger 
for, at det afklippede græs altid kastes ned i 
græskasserne for perfekt opsamling! 

Greensmaster 3250-D - Den levende legende

TORO GreensPro 1260 er i en liga for sig, når det  
kommer til at levere exceptionelt jævne greens. De opdelte, 
overlappende ruller følger banens konturer til perfektion og  
efterlader den ideelle overflade til putting! 
Med QuickLatch-kobling er overgangen fra transport til  
rulning af dine greens hurtig og enkel, hvilket giver dig mere 
tid til andre arbejdsopgaver. 

GreensPro 1260 - Exceptionelt jævne greens

TORO tilbyder også den populære GR 3250-D. GR 3250-D har 
været den mest solgte greensklipper i TORO’s program i årtier 
og er en ekstremt driftssikker maskine, ja nærmest en levende 
legende! Maskinen er helt traditionelt dieseldrevet. 

GR eFlex™ 1021 singleklipper er drevet af et Lithium-Ion batteri, så den er 100% 
emissionsfri, næsten helt vedligeholdelsesfri og utrolig lydløs! 

Undgå skader på underlaget med TORO’s automatiske EZ-Turn™
Singleklipperens automatiske EZ-Turn™ slår til, når du drejer ved at sænke farten og  
speeder op igen, når du går lige ud - helt uden det skader underlaget. Det giver en større 
kontrol og et perfekt quality of cut og after cut apperance! 

Enorm klippekapacitet på én opladning
Ved optimal udnyttelse af teknologien kan eFlex 1021 klippe op til 3.250 kvadratmeter 
på én enkelt opladning! 

Ergonomisk korrekt håndtag
Singleklipperen er udstyret med et teleskophåndtag, der er let og hurtigt at justere efter 
førerens højde, hvilket giver en bedre arbejdsstilling og øger kontrollen. 

Alle informationer lige ved hånden
I infocenteret har du let adgang til al information om maskinen. Se f.eks. batteriets  
overordnede tilstand, opladningsindikator, timetæller eller indstil let klippehøjden.  

Greensmaster eFlexTM 1021

Greens & Tee - Ride-ons Greens & Tee - Singleklippere

Er du til hybridteknologien skal du vælge en TORO GR 3420-H. 

GR 3420-H byder også på TORO’s innovative A-Arm system, 
Flex teknologi og Lift-In-Turn. Hybridteknologien medfører 
mindre vedligeholdelse, ingen risiko for lækage, reducering af 
støjniveauet og brændstofforbruget!

Greensmaster 3420-Hybrid - Perfekt quality of cut

Perfekt quality of cut og after cut apperance!
Med TORO’s Flex-ophæng svæver klippeleddene frit 
over greenens konturer og onduleringer, hvilket giver 
det perfekte klipperesultat.
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100% elektrisk klippekreds – ingen lækager på græsset
TORO RM 5010-H er en hybrid fairwayklipper med 5 klippeled  
(arbejdsbredde 254 cm), og TORO’s mest avancerede model. Klippekredsen er 
100% elektrisk, og dermed er risikoen for hydraulikolie-lækager ikke længere 
noget, du skal bekymre dig om!

Reducér dit brændstofforbrug med 25-30%
Hybridteknologien sikrer endvidere en reduktion af dit brændstofforbrug med 
op til 30%! Teknologien reducerer også støjniveauet markant, så du kan klippe 
uden at forstyrre dine omgivelser.

Reelmaster 5010-H

TORO Fairwayklippere

Klippeleddene er utrolig lette at arbejde 
med, og indstilling af klippehøjde klares på 
et splitsekund, så du hurtigt kan komme 
videre! 

Scan QR-koden og se hele vores 

udvalg af fairwayklippere fra 

TORO.

TORO Reelmaster fås med to typer klippeled: Reels+™ eller EdgeSeries Reels+™.  
Begge typer er designet i absolut højeste kvalitet, og med længere levetid samt mindre  
vedligeholdelse for øje. Med Reels+™ klippeled får du:

 ✓ Hurtig udskiftning af udtjente knivcylindere
 ✓ Lejer, pakninger og bøsninger monteret af TORO
 ✓ Færre udgifter på vedligeholdelse og nedsat tid – spar 15-20 minutter 
     pr. knivcylinder!

Reelmaster 3555-D/3575-D

Reelmaster 5610-D

Reelmaster 7000-D

Gør dine grønne arealer til en sand fryd for øjet! TORO Reelmaster serien leverer et 
suverænt quality of cut og et fantastisk after cut appearance!

Reelmaster serien byder på flere forskellige modeller således, at du helt sikkert kan finde 
en model, der passer perfekt til dine behov! 

Vælg imellem RM 3555-D/3575-D, RM 5010-H, RM 5610-D og RM 7000-D.

TORO Reelmaster serien 
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TORO Roughklippere

TORO GM 4700-D er ganske enkelt markedets stærkeste kort, når det gælder styrke, 
produktivitet og ydeevne! GM 4700-D er udstyret med 7 uafhængige konturfølgende 
klippeenheder og giver let adgang til service og vedligehold.  
Denne kraftfulde rotorklipper leverer et kontinuerligt quality of cut og det perfekte after 
cut appearance!

Smart Power™ sparer dig brændstof
TORO Smart Power™ giver maskinen den optimale knivhastighed i forhold til 
omgivelserne og sikrer samtidig, at der bliver brugt en minimal mængde brændstof. 
Det gør dit job lettere og billigere!

SmartCool™ giver konstant produktivitet
TORO’s eksklusive SmartCool™ holder maskinen afkølet og kørende. Systemet vender  
automatisk retning på blæsevingerne for at eliminere overophedning. SmartCool™ er  
automatisk, men det er også muligt manuelt at blæse græsklip ud af kølegitteret efter  
behov. 

Groundmaster 4700-D - Markedets stærkste kort!
Er du på udkig efter kvalitetsmaskine til dine rough- og semirough-arealer?  
Så er en TORO Groundsmaster lige løsningen for dig!

Sublimt quality of cut og after cut apperance
TORO’s Groundmaster serie er specialdesignet til at følge landskabets konturer. De 
individuelle klippeenheder følger terrænet perfekt, og efterlader et sublimt quality of cut 
og after cut appearance. I maskinens infocenter finindstiller du let fremdriftshastigheden 
i forhold til den ønskede klippehøjde (13-127 mm), så du opnår det perfekte klip på dine 
rough-arealer!

TORO Groundsmaster serien 

Robuste klippedæk sikrer ekstra lang levetid
For at sikre klippeenhedernes styrke og holdbarhed er hvert enkelt klippedæk svejst  
sammen, hvilket gør dem stærkere og mere modstandsdygtige end f.eks. udstansede  
klippedæk. Klippeenheden er dermed bedre beskyttet mod påkørsler og lignende. Desuden 
er hvert klippedæk udstyret med antiskalperingsruller, så de følger terrænet perfekt.

Jo større klippebredde, jo større produktivitet!

Scan QR-koden og se 
hele vores udvalg af 
rough-og semirough 
klippere fra TORO.

Pålidelig trækkraft uanset forhold
Fælles for TORO Groundsmaster serien er det permanente 4WD der slår til, uanset om du 
kører fremad eller baglæns. Det parallelle hydrauliske træk mellem for- og baghjul gør det 
lettere at klippe rundt om objekter, og minimerer skadepåvirkninger på græsoverfladen. 
Derudover giver det dig en pålidelig trækkræft, uanset om du kører i vådt terræn eller op 
ad bakke.
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Groundsmaster 4000-D
TORO GM 4000-D sikrer dig optimal produktivitet med sin klippebredde på  
335 cm! Maskinen efterlader et klipperesultat i topklasse! GM 4000-D har den sjældne 
egenskab at kunne klippe en halvcirkel uden at beskadige græsset! 

Smart Power™ sikrer optimal drif
Det intelligente hydrauliksystem, TORO Smart Power™, sikrer optilmal knivhastighed ved 
selv at regulere fremdriftshastigheden i forhold til omgivelserne. Endvidere reducerer 
sytemet brændstofforbruget. Det gør dit job lettere og billigere!

SmartCool™ sikrer konstant produktivitet
TORO’s eksklusive SmartCool™ holder maskinen afkølet og kørende. TORO’s eksklusive 
SmartCool™ system vender automatisk retning på blæsevingerne for at eliminere 
overophedning, så du er sikret konstant produktivitet.

TORO Roughklippere

GM 3500-D giver dig utrolig høj klippekvalitet i en lille og manøvredygtig maskine! 
Maskinen er udstyret med permanent 3WD og 3 uafhængige klippeenheder for optimal 
flydeevne, og med bagruller på hver af disse. 
Særligt for GM 3500-D er, at den er udstyret med TORO’s Sidewinder-teknologi, der gør 
det muligt at sideforskyde klippeaggregatet.

TORO’s Sidewinder-teknologi lader dig klippe hvor andre ikke kan nå
Sidewinder-teknologien gør, at klippeenhederne kan forskydes med 30,5 cm til hver side. 
Herved kan maskinen klippe områder, som andre maskiner ikke kan nå. Dette giver en 
langt bedre kontrol og muligheden for at klippe helt tæt på bunkerkanter, under træer, 
buske o. lign. 
Systemet gør det også muligt at undgå kørespor, slitage og komprimering af 
græsset – selv hvis der konsekvent klippes i samme mønster!

Groundsmaster 3500-D Sidewinder - Den ideelle trim og områdeklipper!
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TORO HoverPro Serien 

Hoverpro 550Hoverpro 450Hoverpro 400

Mere end bare en bunkerrive 
Med en TORO Sand Pro, får du mere end bare en bunkerive! 
Det eksklusive Quick Attach System™ (QAS) tilbyder hurtig udskiftning af over 25 
redskaber - helt uden brugen af værktøj! 
Sand Pro 3040 og 5040 er dermed utroligt alsidige brugskøretøjer med lige så mange  
anvendelsesmuligheder uden for bunkeren, som i den!

Quick Attach System™ (QAS) 
QAS tilbyder over 25 værdifulde redskaber – f.eks. Tooth Rake, Tooth Rake Broom, Spring 
Rake eller Flex Tooth Rake, samt et hav af andre nyttige redskaber. Redskaber, der  
alle sammen er med til at øge produktiviteten i og uden for bunkeren!  
F.ek.s øger QAS Flex Tooth Rake produktiviteten i din daglige grooming, da denne fleksible 
gummi groomer er specialdesignet til brug ved overgangen fra bunkerkant til græs.   

Ekstra fleksibilitet og effektivitet  
På Sand Pro 5040 kan der monteres en front QAS, så du får ekstra fleksibilitet og smart 
fronttilbehør til exceptionel effektivitet og præcision. 

Sand Pro 3040/5040

Sand Pro serien
HoverPro er den perfekte luftpudeklipper til vedligeholdelse af græs på stejle skråninger, 
små ondulerede områder, samt områder i nærheden af vand eller bunkerkanter.  
TORO’s luftpudeklippere er lette at anvende og deres robuste design sikrer mange års  
levetid uden nedgang i kvalitet og ydeevne! HoverPro fås med enten nylonline eller knive. 

Vælg mellem klippebredder på 40 cm, 46 cm eller 53 cm.

TORO Luftpudeklippere TORO Bunkerivere

Med Series/Parallel™ sidder du aldrig mere fast 
Med Series/Parallel™ 3WD forbedres trækkraften under våde eller krævende  
arbejdsforhold, så opgaven kan udføres hurtigst muligt. Traditionelle 3-hjulstrukne 
enheder taber trækkraft, hvis et enkelt hjul mister grebet. Men Series/Parallel™ 
sikrer, at du altid har trækkraft på mindst ét hjul, hvilket afholder din Sand Pro fra 
at sidde fast, så du ikke taber unødig tid, og kan komme videre med dagens opgaver. 

Scan QR-koden og læs mere 

om HoverPro produkterne 

fra TORO.

Scan QR-koden og læs mere 

om bunkerriverne fra TORO.
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TORO Z-Master

TORO Z-Master serien
Leder du efter en hårdtarbejdende plæneklipper, der er nem at betjene og får arbejdet 
gjort hurtigt og effektivt? Så finder du den perfekte maskine blandt TORO’s Z-Master 
maskiner!  

TORO’s Z-Master klippere er enormt effektive med deres store arbejdsbredde fra 122 cm 
til 183 cm. Z-Master maskinerne er kraftigt bygget og er en fuld professionel maskine!  

Overlegent klip og øget produktivitet
Med et TORO TURBO FORCE-klippedæk kombineres høj kapacitet med uovertruffen 
styrke, hvilket giver et overlegent klip og øget produktivitet under udfordrende 
klippeforhold.  
 
Ekstra beskyttet klippedæk  
Det fuldsvejste klippebord på Z-Master er udstyret med en ekstra forstærket Bull Nose 
forkant, så fronten af klipperen skånes i tilfælde af påkørsel.
 
Komfort i særklasse
TORO’s Z-Master tager komforten til det næste niveau! Med TORO’s MyRide 
affjedringssytem kan hårdheden af affjedringen tilpasses efter førens vægt, så 
førerkomforten bliver optimal. 

Z-Master 7500-D
Z-Master 7500-D kombinerer den overlegne klippekvalitet du forventer af TORO, med  
hastigheden og manøvredygtigheden du forventer fra en Zeroturn maskine! 

Minimale viberationer!
For at optimere din komfort har TORO Z-Master 7500-D de laveste viberationer! Niveauet 
for helkropsviberationer er helt nede på 0,32 m/s2 og 1,6 m/s2 for hænderne! Kombineret 
med TORO MyRide får du den bedst mulige komfort!

Maksimal produktivitet 
TORO Z-Master 7500-D leverer maksimal produktivitet med et 152 cm eller 183 cm  
klippedæk! Horizon®-teknologien, lader dig vælge den rigtige driftstilstand til forholdene, 
hvilket sparer brændstofomkostninger samtidig med, at ydeevnen bevares. 

Scan QR-koden og læs mere.
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Multi Pro 5800 Multi Pro 1750

TORO Multi Pro 

Er du på udkig efter en dedikeret sprøjtemaskine med den højeste præcision, så du undgår 
spild? Så er TORO Multi Pro noget for dig! Maskinerne anvender den mest avancerede  
teknologi på markedet, hvilket giver dig det bedst mulige resultat! 

Markedets mest nøjagtige sprøjtesystem 
Ved hjælp af sit avancerede system byder Multi Pro på en exceptionel og 
bemærkelsesværdig nøjagtighed af sprøjteopgaven!

Optimal transport, opbevaring og førerkomfort 
Bommen på en Multi Pro har hydraulisk løft samt affjedring, og bommene kan hæves op i 
krydsposition for pladsbesparelse under opbevaring og transport. Hvilket også øger din 
komfort under kørsel!

Enorm tankkapacitet giver høj produktivitet 
Multi Pro 1750 har en tankkapacitet på 662 liter, mens Multi Pro 5800 byder på en  
tankkapacitet på hele 1.136 liter. Således når du hurtigt i mål med dit sprøjtearbejde!

Al information lige ved hånden 
Sammen med Quick Find Console® er infocenteret, samt alle øvrige kontroller, placeret i  
instrumentbrættet lige ved hånden. Så du har alle vigtige informationer indenfor dit  
synsfelt i førersædet.

Multi Pro serien
Avanceret præcision og førerkontrol for perfekt resultat
Hvert aspekt af Multi Pro er designet til at give føreren 
let kontrol over funktionerne. Maskinens Quick Find 
Console® øger førerens brug af sprøjtefunktionerne, så 
systemet sprøjter med den præcise mængde og  
perfekt nøjagtighed!

Sonic Boom 
Sikrer automatisk den  

optimale højde på 
 bommen.

Cleanload Eductor
Mix sprøjtemidler sikkert 

og nemt direkte på 
maskinen.

Covered Boom Shroud
Sikrer præcis sprøjtning 
under blæsende forhold.

Skal dit sprøjtearbejde optimeres?
Så skal du vælge en TORO Multi Pro! Scan QR-koden og bliv klogere på 
hvilken Multi Pro, der passer til dig!

Multi Pro Tilbehør 
Der findes et stort udvalg af tilbehør til Multi Pro, f.eks.:
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TORO Arbejdskøretøjer

Med TORO’s linje af arbejdskøretøjer er du sikret komfort, lang levetid og den  
arbejdshastighed, der er nødvendig for at udføre dit arbejde hurtigt og effektivt!

De 3 forskellige serier af Workman har hver deres kapacitet, så du kan vælge præcis den 
model, der passer til opgaven. Scan QR-koden og se mere. 

Stærk trækkraft og optimal førerkomfort
Alle TORO’s arbejdskøretøjer er udstyret med SRQ-affjedringssystem inkl. 
Shock Absorber-affjedring foran med uafhængigt forhjulsophæng, samt  
aktiv rammeaffjedring. SRQ-systemet sikrer optimal trækkraft i kuperet  
terræn, og giver en fantastisk førerkomfort, så dit arbejde bliver mere  
behageligt. 

TORO Workman Serien
De højeffektive Lithium-Ion batteripakker, der driver denne Workman, leverer timevis af 
pålidelig ydeevne dag-efter-dag, og fordi de er vedligeholdelsesfrie, er maskinen altid klar 
til brug! GTX Lithium-Ion er næsten 180 kg lettere end traditionelle Workman GTX 
modeller. 

TORO’s nye elektriske GTX Lithium-Ion kræver minimal vedligeholdelse og er udstyret 
med ekstra frihøjde på i alt 7,6 cm i forhold til de øvrige GTX-modeller. Derved kan du 
køre i mere udfordrende terræn, uden at beskadige undervognen eller underlaget, så 
produktiviteten og effektiviteten er i top!

Workman GTX Lithium-Ion

Minimal vedligeholdelse
Lithium-Ion batteriet  
medfører minimal 
vedligeholdelse.

Stor kapacitet
Udstyret med 2 sæder og 
en lastkapacitet på  
544 kg. 

Onboard lader
Opladeren er indbygget i 
selve maskinen, så du aldrig 
behøver at bekymre dig om at 
finde den.

Større effektivitet 
GTX-Ion kan kører op til 26% 
længere på én opladning, end 
en GTX-E. TORO yder 5 års 
garanti på batteriet, som i 
gennemsnit har en levetid på 
6-8 år.
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TORO Arbejdskøretøjer 

Med en TORO Workman får du muligheden for at konfigurere arbejdskøretøjet, 
så det passer præcis til dine behov. Vælg mellem udstyret på denne side eller 
scan QR-koden for at lære mere om de mange forskellige muligheder en 
Workman fra TORO har at tilbyde. Du vil blive overrasket over, hvor alsidig en 
Workman er!

Utallige muligheder

Canopy Soltag Winshield

Hard Cap Brush Guard

Pro Force Debris Blower

ProPass 200 TM

MDX serien kombinerer komfort og produktivitet. 
MDX er et højtydende arbejdskøretøj, der er ideel 
til at transportere store læs affald eller sand til 
renoveringsprojekter o.lign. Så kræver 
opgaven transport af store læs igennem tætte og 
mudrede områder er MDX designet til dig.  
MDX serien får det gjort hurtigt og effektivt! 
Fås med benzin eller diesel motor. MDX har en 
bredde på 150 cm og en lastkapacitet 657 kg.

Workman MDX - Perfekt til store læs

Med en uovertruffen kombination af komfort,  
anvendelighed og kontrol er GTX modellerne
ideelle til mindre vedligeholdelses opgaver. 
GTX er udstyret med automatisk start og stop, 
så den kan stå lydløst på banen, når du slipper 
speederen. Med en bredde på kun 120 cm, 
kommer GTX’en ind nærmest overalt. GTX 
har en lastkapacitet på 363 kg. GTX fås som 
benzin, diesel og i to batteri varianter. 

For maksimal træk- og bugseringskraft skal du 
vælge Workman HDX serien. Med en aksel, der er 
syv gange stærkere end et rørformet design og et 
lad, der kan laste op til 1.256 kg, er dette den 
ultimative arbejdshest! 

Den højeffektive dieselmotor giver dig alt den 
kraft, du har brug for og gør, at du kan køre 
længere imellem optankningerne.  
Modellerne fås som 2WD og 4WD.

Workman HDX - Den ultimative arbejdshest

Workman GTX - Kom rundt overalt
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TORO Hurtigprikkere TORO Dybdeluftere

TORO’s ProCore SR modeller er alle liftophængte dybdeluftere, der er designet til at 
afhjælpe komprimeringsproblemer på sportsbaner og andre større arealer. Disse maskiner 
udmærker sig ved nem hydraulisk dybdejustering og en kraftig konstruktion.  

Opnå en effektivitet på 3.345 eller 4.460 kvadratmeter i timen  
ProCore SR52 modellerne har en arbejdsbredde på 137 cm hvorved du kan lufte 3.345 
kvadratmeter i timen! Behov for større effektivitet? Så vælg SR70 modellerne og luft 4.460 
kvadratmeter i timen! 

Både SR52 og SR70 modellerne giver dig en arbejdsdybde mellem 2,5 cm og 25,4 cm som 
du let kan justere.  

Effektivitet på 3.530 kvadratmeter i timen men dybere lufttilføring  
SR72 giver dig en kapacitet midt i mellem SR52 og SR70 modellerne. SR72 lader dig lufte 
3.530 kvadratmeter i timen, og har en arbejdsbredde på 178 cm. Denne dybdelufter giver 
dig mulighed for at nå dybere ned i det komprimerede underlag, og tilfører rodnettet luft i 
valgfrie dybder mellem 2,5 og 40 cm.   

PC 648’s popularitet skyldes den innovative placering 
af hjulene og præcise prikkedybde. Hjulene er 
placeret indenfor prikkerens arbejdsbredde, hvilket 
eliminerer hjulspor på de prikkede arealer. PC 648’s 
122 cm arbejdsbredde medfører høj produktivitet og 
de seks tines-holdere gør luftningen bemærkelses-
værdig ensartet! 

Effektivitet, produktivitet og innovativt design
Det er dét, der gør ProCore 648 til en sand legende på 
sit felt og det bedste valg!

ProCore 648 - Den mest populære hurtigprikker på verdensplan!  ProCore SR serien

Skift tines med et snuptag! 
Som ekstraudstyr til PC 648, PC 864 og PC 1298 
findes Tine Quick Change, som gør det let, enkelt 
og hurtigt at skifte tines – selv ude på banen! 

Kæmpe udvalg af tines 
TORO tilbyder et enormt udvalg af TITAN® tines, 
som findes i et hav af udformninger.  
I det store TITAN® tines udstyrsprogram kan du 
bl.a. vælge mellem hugpiber, massive, cross, 
og ovale tines m.m. 

Scan QR-koden og læs mere 

om alle ProCore modellerne 

fra TORO. 

TORO ProCore 864 er udviklet på samme teknologi som ProCore 648, men er liftophængt. 
PC 864 er beregnet til sportsbaner og andre større arealer, og er kendetegnet ved høj  
produktivitet med sin arbejdsbredde på 162,5 cm.  
Skal du bruge endnu større arbejdsbredde er ProCore 1298 det rette valg! 
PC 1298 har alle de samme fordele som PC 648 og PC 864, men effektiviteten øges med 
dens arbejdsbredde på hele 248,9 cm.   
Arbejdsdybden skal du selvfølgelig også tage højde for. PC 864 og PC 1298 prikker ned til 
127 mm i dybden, hvor PC 648 går ned til 102 mm.

ProCore 864 & 1298

ProCore 864

ProCore 1298
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TORO Flex-Force

TORO’s batteridrevne kædesav lader dig  

skære gennem store grene og træstammer 

uden problemer! 

Kædesav

Spar tid, gør dit arbejde nemmere og 

afslut jobbet hurtigere med TORO’s 55 cm 

batteridrevne plæneklipper!

GangmodelTORO’s trimmer løser ethvert job let og  

enkelt! Skærelængden justeres let ved et tryk 

på underlaget. 

Trimmer

✓ To hastighedsområder 

✓ Ingen spoler påkrævet!

✓ Variabel hastighedsudløser

✓ Nem at anvende 

✓ Stærk og pålidelig

✓ Let at vedligeholde

✓ 41 cm sværd

✓ Let at anvende 

✓ Let at vedligeholde  

TORO® 60V Flex-Force Power System lader dig udføre mere, hurtigere 
og på bæredygtig vis! TORO’s legendariske pålidelighed, holdbarhed 
og ydeevne er nu tilgængelig i en række haveredskaber, som alle er 

drevet af batteri!

Flex-Force Familien

TORO’s batteridrevne stangsav lader dig  

beskære træer og buske hurtigt og  

effektivt! 

Stangsav

✓ Let at anvende  

✓ Let at vedligeholde

✓ 25 cm sværd og kæde

Spar tid, gør dit arbejde nemmere og afslut 

jobbet hurtigere med TORO’s batteridrevne 

hækkeklipper!

Hækkeklipper

✓ Effektiv

✓ Nem at anvende

✓ Let at vedligeholde  

TORO’s 60V batteridrevne løvblæser lader dig 

afslutte arbejdet i en fart med fuld kontrol 

lige ved hånden!

Løvblæser

✓ Fartpilot

✓ Turbo boost

✓ Varibel hastighed 

Scan QR-koden og gå på opdagelse 

blandt TORO’s Flex-Force produkter.

✓ 2,5Ah

✓ 6,0Ah  

✓ 7,5Ah

Vælg mellem lader på 2,0Ah eller turbolader på 

5,0Ah! Batterierne fås i følgende størrelser:

Batteri & Lader

Med Flex-Force får du endelig ledningsfrie haveredskaber 
uden, at du behøver at gå på kompromis med kvaliteten!
Du kan anvende det samme batteri til alle redskaberne.  

Batteriet skiftes let og hurtigt, så du hurtigt er klar til næste opgave!

The Power of Easy
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Nyheder på vej fra TORO

TORO’s ProCore 648 har i mange år været den markedsledende hurtigprikker og 
operatørernes klare favorit. Nu videreudvikler TORO på den legendariske model. 
Den nye PC 648s opdateres med 10 nye patenterede features, der forbedrer 
produktiviteten, brugervenligheden, øger ensartetheden og vigtigst af alt, forbedrer 
luftningsresultatet, med et sundere underlag til følge! 

Nyt elektrisk Drive Control
Denne feature forbedrer ensartetheden i hulafstanden mellem tines eller hugpiber, når der 
prikkes på ujævnt og udfordrende terræn, såsom hældninger og lignende.  
Med Drive Control kan du dreje i højere fart og mindske venderadiusen, med minimal  
belastning på de forreste hjul. 

Nyt Delayed Mode
Dette minimerer overfladeforstyrrelsen, så du hurtigt er tilbage til spilbare forhold!  
Delayed Mode overvåger konstant nøgleparametrene under arbejdet for, at sikre den  
korrekte prikkedybde fra første prik i underlaget. Delayed Mode gør det også lettere at 
undgå f.eks. vandingsanlæg monteret i jorden. 
 
Dette er blot nogle af de mange nye fantastiske features TORO’s ProCore 648s byder på. 
Hold dig opdateret via QR-koden til højre. 

TORO’s nye Workman UTX er specifikt designet til hårdt arbejde!  
Stor holdbarhed, alsidighed og robusthed – den ideelle kombination til store og krævende 
vedligeholdelsesområder! 

Køretøjet kan bl.a. anvendes til:  
✓ Snerydning og saltning. 
✓ Vedligeholdelse af træer og landskab 
✓ Transport af mennesker, materialer til events (f.eks. telte, borde og stole), værktøj og  
   indsamling af skrald, mv. 

Der er ikke dét, en TORO Workman UTX ikke kan bruges til! Desuden er UTX’eren udstyret 
med kabine, så arbejdsdagen er komfortabel, uanset hvilke vejrforhold dagen måtte byde 
på.  

Workman UTX ProCore 648s

Scan QR-koden og hold dig  
opdateret om nye produkter 
og andre relevante nyheder!

* Forventes at ankomme i 2023. 

  Endelig pris og leveringstid kendes endnu ikke. 

* Forventes at ankomme i 2023.  

  Endelig pris og leveringstid kendes endnu ikke. 
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GreenTek blev grundlagt i 1969 i England. GreenTek er specialister i at producere og 
levere innovative løsninger til græspleje, med fokus på brugervenlighed,  
funktionalitet og effektivitet. GreenTek arbejder målrettet mod deres vision om at være 
golfklubbernes foretrukne valg.

GreenTeks Thatch-Away Supa-System giver dig utallige muligheder!
Alt du behøver er et sæt chassis rammer, der passer på netop din klipper og så er udvalget 
af redskaber utallige! Herunder vertikalskæreled, spikere, børster i flere versioner til både 
hvene og rødsvingel græstyper m.m. 

Skift udstyr helt uden brug af værktøj!
Med Thatch-Away Supa-Systemet kan de forskellige redskaber udskiftes uden at 
afmontere chassis-rammen - helt uden brug af værktøj!  
Du åbner blot chassis-rammen og skifter rundt på de 
ønskede redskaber, så er du klar til at behandle dine 
greens eller tees!

GreenTek Nordic Plow

Nordic Plow blev grundlagt i 2010 i West Chicago, Illinois. Med udgangspunkt i at gøre 
hverdagen lettere for greenkeepere, har Nordic Plow specialiseret sig i udviklingen af top-
kvalitetsprodukter, der minimerer den fysiske anstrengelse under udførelse af 
udfordrende opgaver. 

Kombiner din ProCore 648 med Nordic Plow
Tilføj Nordic Plow opsamlingsaggregattet til din TORO ProCore 648, 
og halvér den tid det tager at opsamle optagne propper fra dine greens. 
Propperne skrabes sammen i samme arbejdsgang, og lægges af uden for 
greens-arealet. To fluer med ét smæk! 

Scan QR-koden og se mere om 
mulighederne med GreenTek.

Scan QR-koden 
og se mere.
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The Foley Company blev grundlagt i 1926 og er lokaliseret i Rivers Falls, USA. 
Foley er markedsledende indenfor slibeteknologi. Med fokus på innovation, teknologi, 
brugervenlighed, kvalitet, holdbarhed og effektivitet udvikler og producerer Foley 
topkvalitets slibemaskiner til dig! 

Når klippekvalitet og dine maskiners ydeevne er prioritet nummer ét 
Netop dette fokus er første prioritet hos Foley, hvilket har resulteret i konstruktionen af 
brugervenlige slibemaskiner, specifikt designet til at opnå det ypperste resultat! Uanset om 
du vil lave et hurtigt “touch up” eller slibe dine klippeled efter  
OEM-specifikationer, så de er så gode som nye, kan de markedsledende slibemaskiner fra 
Foley klare opgaven!

The Foley Company

ACCU-Master 653ACCU-Pro 673
ACCU-Pro 633

Læs mere via  
QR-koden.

Brugervenlig, funktionel og produktiv
Opsætning af klippeled og programmering af slibemaskinerne fra Foley er både let og 
intuitiv. Du behøver ikke spilde din tid med at overvåge slibeprocessen, da du let 
opsætter dine egne programmer, som derefter kører helt automatisk og selv stopper, når 
programmet er fuldendt.
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AIR2G2 

AIR2G2 giver ingen forstyrrelse af spiloverfladen!  
Luft greens om morgenen og spil turnering om 
eftermiddagen, helt uden problemer!

LUFT TILFØRES I 2 STEPS & 
OP TIL +30 CM ARBEJDSDYBDE  

AIR2G2 anvender tre spyd, der i to steps skydes 
lodret ned i vækstlaget, først i en dybde af 15 
cm og derefter i +30 cm. 

Her sender spyddene atmosfærisk luft, under 
højt tryk, vandret ud i jordprofilen i en  
diameter helt op til 2,7 meter.

FÅS MED HÅNDSPYD 
& TRAILER
AIR2G2 kan leveres med et håndspyd som tilbehør. 
Dette kan anvendes på områder, hvor maskinen fysisk 
ikke kan nå frem, f.eks. til at løsne et kompakt  
underlag i bunkere eller andre svært tilgængelige 
områder.

Traileren gør det muligt let og hurtigt at transportere 
AIR2G2 fra A til B.

MINIMERER
KOMPRIMERING

FØR EFTER

ØGER 
PRORØSITETEN

FØR EFTER

ØGER
ILTTILFØRSLEN

FØR EFTER

AIR2G2 er den perfekte lufter til befærdede 
områder, da den hverken ødelægger eller forstyrrer 
spilleoverfladen eller rodnettet!

AIR2G2 kan derfor anvendes gennem hele sæsonen, 
uden at efterlade synlige spor på eksempelvis 
greens og andre områder, hvor trafik fra spillere 
og maskiner medfører komprimering, der hæmmer 
græssets vækstbetingelser og overfladens evne til 
at dræne vand.

BESTIL EN DEMO OG SE SELV! AIR IS EVERYTHING TO ANYTHING THAT LIVES

AIR2G2-336

AIR2G2 er grundlagt i 2010 og har hovedsæde i Jacksonville, Florida. 
Siden da har AIR2G2 specialiseret sig i at udvikle højkvalitetsprodukter til 
luftning af græs, der skaber forbedring i jordprofilen, græsvæksten og den 

generelle sundhed af plæner. 

Air2G2 sikrer de bedste vækstforhold i jorden og giver greenkeepere lave 
omkostninger, uden at gå på kompromis med resultatet! 
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Gandy Kubota

Kompakttraktorer i topkvalitet!

Kubota er grundlagt i 1890 i Japan. I dag er Kubota  
blandt de førerende i Europa med deres kompakttraktorer. 

Kubota arbejder målrettet for at fremstille brugervenlige, 
funktionsdygtige og effektive topkvalitets kompakttraktorer 
baseret på brugerens behov. 

Gå på opdagelse
Scan QR-koden og se vores 
udvalg af kompakttraktorer 
fra Kubota.

Kubota L2 serien
Den nye L2 serie fra Kubota kombinerer fremragende funktionalitet med et højt niveau af 
komfort og effektivitet. Hvilket gør kompakttraktorerne til de ideelle traktorer til alle 
krævende professionelle opgaver!

Specialdesignet til dig 
L2 serien fås med forskellige motorstørrelser og kan konfigureres specifikt efter dine 
ønsker i forhold til tilbehør. 

Uanset hvilke opgaver du skal løse, tilbyder L2 serien den perfekte løsning til dine  
specifikke krav!

Gandy såmaskiner fås som: 
✓ 60 cm 
✓ 90 cm 

✓ 105 cm 

MANUELLE SÅMASKINER - ANERKENDT GENNEM ÅRTIER!

Gandy blev grundlagt i 1930 i Owatonna, Minnesota. Siden da har Gandy haft et konstant  
fokus på præcision og effektivitet i deres produktudvikling. Gandy er en pålidelig 
leverandør af professionelle græsplejeprodukter til kunder verden over - og har været det 
gennem årtier!

Fantastisk manøvredygtighed
Gandy er udviklet med brugervenlighed for øje, hvilket mærkes i deres utrolig lette 
betjening og manøvredygtighed. 

Let vedligeholdelse og bemærkelsesværdig præcision 
Gandy er opbygget med stålkasse, samt et let aftageligt så-aggregat i rustfrit stål, som sår 
alle typer frø med meget præcise mængder! 
Gandy er let at vedligeholde med originale reservedele og er rengøringsvenlig.

Lang levetid  
Med en såmaskine fra Gandy er du sikret en solid og robust maskine, der gør præcis hvad 
den skal – og holder i årtier!

Scan QR-koden og se 
mere.

DE MANUELLE SÅMASKINERS 
ABSOLUTTE TOPPRODUKT!
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Quadraplay - Vedligeholdelsessystem

Med dette vedligeholdelsessystem får du en 
monterbar ramme, hvorpå en række  
forskellige redskaber til brug på både græs 
og hårde overflader kan monteres. 
Redskaberne kan arrangeres i vilkårlig  
rækkefølge og fjernes efter brug.  

Det perfekte multitasking system 
Vælg mellem 12 forskellige redskaber og 
arbejdsbredder på 120, 180 eller 240 cm.
Med Quadraplay kan 4 redskaber monteres 
samtidigt - hvilket lader dig udføre arbejdet 
hurtigt og effektivt!
Fås også som Single-, Twin eller Triplay, som 
kan håndtere hhv. 1, 2 eller 3 redskaber ad 
gangen.

Scan QR-koden og læs mere 

om alle SISIS produkter i 

vores produktportfølje.

SISIS blev etableret i 1932 i England. Siden da har SISIS specialiseret sig i udvikling og  
produktion af innovativt udstyr til vedligeholdelse af natur- og kunstgræs. 

SISIS stærke brand og høje kvalitet bygger på det store niveau af inputs og feedback fra 
kunder, teknikere og deres globale distributørnetværk. SISIS bestræber sig på at overgå de 
forventninger, som kunderne sætter til deres brand, produkter og medarbejdere. 

SISIS 

Megaslit - Slitter
SISIS Megaslit er en traktormonteret slitter 
til vedligeholdelse af golfbaner. Maskinen 
sikrer en dyb, ren indtrængning i græsset 
med minimal overfladeforstyrrelse.

Minimal vedligeholdelse
Spiraldesignet af tandakslen assisterer 
gennemtrængningsevnen, og dens enkle 
design kræver næsten ingen  
vedligeholdelse.

Litamina 1200 & 1500 - Opsamler
SISIS Litamina 1200 og 1500 er kompakte feje/opsamlingsmaskiner til opsamling af al 
slags overfladeaffald, fra løvfald til fint græs, eller cores/propper efter luftning af 
underlaget.

Ultimativ opsamling
Litaminas spiraldesignede børste sikrer forbedret opsamling. Maskinen følger 
jordoverfladens konturer og justeringen af børsten kræver ingen værktøj! 
Litamina kan også anvendes på gangstier og parkeringspladser.
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Lokalt værksted
På vores værksted i Odense har vi alle redskaber og værktøjer til servicering, 
klargøring og reparationer af din maskine eller dit udstyr. 
Vores erfarne serviceteknikere bliver løbende uddannet af vores leverandører så-
ledes, at de kan give dig den bedste service og vejledning.

På værkstedet anvender vi naturligvis kun originale reservedele og udstyr fra 
vores leverandører. F.eks. anvender vi The Foley Company’s foretrukne sliber, 
ACCU-Pro 633, til slibning af klippeled m.m.

Landsdækkende mobil service
Skulle du stå med uventede funktionsfejl, er vi altid klar til at hjælpe dig videre – 
hurtigt og professionelt!
Vi kommer gerne ud til dig med en fuldt udstyret servicevogn og fikser problemet 
for dig. Derved kan vores erfarne serviceteknikere hjælpe dig med at holde 
nedetiden på et minimum, og holde din virksomhed kørende!

Værksted & Service

Få en skræddersyet serviceaftale 
Vi er specialister i service og reparation af TORO’s produkter og har specialiseret os 
heri siden 1966. Med en serviceaftale kan du trygt overlade din maskinpark til  
servicering hos os, så du kan koncentrere dig om det, du er god til.

Tag kontakt til vores Eftermarkedschef, Thomas Nielsen, på 6315 6209 for at høre 
mere om, hvad en serviceaftale kan gøre for dig.

Reesink Turfcare - Værksted & Service
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Reesink Turfcare - Reservedele Reesink Turfcare - Kundeportal

Reservedele

 

✓ Længere levetid på maskinen

✓ Lavere driftsomkostninger

Brug altid originale reservedele 
Kun dem der har designet din maskine, kan udvikle reservedele, der passer perfekt 
til den! Brugen af TORO originale reservedele sikrer dig mindre nedetid og 
vedligeholdelse, længere levetid og lavere driftsomkostninger. Desuden sikres du 
en maskine, der bibeholder sin optimale funktionsevne og driftsikkerhed, når du  
vedligholder den med orginale TORO dele. Sidst men ikke mindst, øger originale  
reservedele maskines gensalgsværdi!

Over 23.000 reservedele ligger klar til dig med dag-til-dags levering
Vi har over 23.000 originale TORO reservedele på vores lager i Odense, hvilket 
betyder, at vi kan levere din ordre fra dag-til-dag!

Derudover understøttes vi af TORO’s reservedelsnetværk, der har en leveringstid 
på 24 timer fra det europæiske hovedlager, og 48 timer fra USA. Derved har vi en  
forsyningsgrad på 98%, så vi kan hjælpe dig med at holde din nedetid på et 
minimum!

✓ Maskinen forbliver i topstand

✓ Maskinen beholder den optimale 
    gensalgsværdi

Ved at bruge originale TORO reservedele sikres du: 

Kundeportal
Med vores kundeportal bliver reservedelsbestilling nemmere end nogensinde før! 
Du kan nemt og hurtigt bestille præcis de varer du står og mangler, og selv 
bestemme hvilken type levering du ønsker, f.eks. dag-til-dag! 

Foruden direkte adgang til vores 23.000 lagerførte reservedele giver 
kundeportalen dig følgende fordele: 

For at tilmelde dig, skal du blot ringe til os på 6610 9200 eller skrive en mail til 
mikael.lundsgaard@reesinkturfcare.dk med nedenstående information.  
Så sørger vi for at oprette dig og give dig en introduktion til, hvordan portalen 
fungerer. Nemt, hurtigt og enkelt!

Det er selvfølgelig gratis at tilmelde dig og alt vi skal bruge er: 

Navn, e-mail, telefonnummer og virksomhedsnavn.

Læs mere om 
kundeportalen 
via QR-koden.

✓ Overblik over vores priser
✓ Overblik over vores lagerstatus
✓ Adgang til reservedelsbestilling 24/7

✓ Placer nye ordre
✓ Bestem leveringstiden
✓ Track and trace din ordre
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Reesink Turfcare tilbyder

Flexsibel finansiering 
Vi har et tæt samarbejde med Leasing Fyn hvilket betyder, at du kan få en 

flexibel finansering til det produkt, du står og mangler. 
 

Kontakt os for yderligere information.

Prøv markedets bedste markiner - GRATIS!
Med vores demo koncept giver vi dig, kvit og frit, 8 timer til at teste lige 
den maskine eller det udstyr du ønsker, på dine egne arealer!

Vores demoflåde repræsenterer selvfølgelig hele vores produktsortiment, 
så du finder alt fra løvblæsere til greensruller, arbejdsbiler, traktorer,  
Greens- og Groundmasters, Reelmasters og Zeroturns. Af udstyr tilbyder vi 
blandt andet demoer af SISIS Flexibrush, GreenTek verticutter eller ruller – 
You name it, we got it!

Book en demo i dag, og se hvad markedets bedste produkter kan gøre for 
dig!

Kontakt os for yderligere information.

APPROVED
RT

Køb brugte maskiner med ro i maven  
Gennem vores netværk har vi adgang til +500 brugte maskiner, hvorved vi 
altid kan hjælpe dig med at finde din næste brugte maskine.
 
Vi er med dig hele vejen igennem et potentielt køb, så du kan føle dig tryg, når 
du køber brugt, velvidende at du har et stærkt netværk i ryggen, der kan  
garantere maskines tilstand!

Ønsker du at købe en brugt 

maskine, så scan QR-koden og se 

hvilke maskiner der er tilgængelige.

Udlejning af maskiner 
Når du lejer maskiner hos os, sikres du en maskine, der er produceret i  
markeds højeste kvalitet. Vores kompetente teknikere har gennemgået,  
serviceret og vedligeholdt maskinerne inden udlejning. 

Vi er kun et opkald væk
Vores teknikere og reservedelsrådgivere er med dig gennem hele lejeperioden, 
i tilfælde af at du skulle opleve udfordringer. Med deres 134 års erfaring kan 
de hurtigt hjælpe dig videre, hvis uheldet er ude.

Ekstra sikkerhed i din brugthandel - Vælg RT APPROVED
Maskiner i RT APPROVED kategorien er topklargjorte af vores erfarne  
serviceteknikere og sælges naturligvis med garanti! Vi står inde for, at 
timetallet er korrekt, at maskinen er teknisk fejlfri og fungerer som den skal 
– det giver dig tryghed i handlen! Med andre ord, giver RT APPROVED dig en 
funktionsdygtig maskine med samme tryghed, som når du køber en ny!

Ønsker du at leje en maskine, så 

scan QR-koden eller kontakt os og 

hør mere om hvilke maskiner der er 

tilgængelige.
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TORO MyTurf Kontakt os

Reesink Turfcare DK A/S

Lunden 10, 5320 Agedrup

T  +45 66 10 92 00 
E  info@reesinkturfcare.dk
w reesinkturfcare.dk

Linkedin

Youtube

Facebook

Hjemmeside

Vi vil så gerne høre fra dig!

Tøv aldrig med at kontakte os - det er dét vi er her for!  
Følg os endelig på de sociale medier og tag på opdagelse på vores 

hjemmeside, så du altid er opdateret på markedets bedste produkter!

* Vi tager forbehold fejl og ændringer. 

TORO MyTurf

MyTurf er en brugervenlig softwareapplikation, der sporer og 
administrerer alle dine aktiver, uanset mærke. 

Realtidsdata hjælper dig med at forbedre personaleeffektiviteten,  
forlænge dit udstyrs levetid og reducere de samlede vedligeholdelses-
omkostninger på tværs af hele din organisation.

✓ REGISTRER TIMER PÅ HVER ENKELT 
    MASKINE
✓ FIND MANUALER OG KATALOGER
✓ BESTIL RESERVEDELE
✓ GRATIS - MED MULIGHED FOR 
    OPGRADERING TIL PRO-UDGAVEN

Kontakt vores eftermarkedschef, 

Thomas Nielsen, for at få mere 

information om MyTurf og hvordan 

det kan hjælpe dig.
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Reesink Turfcare DK A/S
Lunden 10, 5320 Agedrup

Lars Frederiksen
T: +45 4016 9200
E: lars.frederiksen@reesinkturfcare.dk
W: reesinkturfcare.dk


