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Van Bergen Tuin- en parkmachines in Haren en 
Megens Oirschot leveren het drietal elektrische 
machines sinds het begin van het seizoen in 
februari-maart. Beide dealers, die de apparaten 
van Toro al tientallen jaren leveren, zijn blij dat 
ook de Amerikaanse fabrikant de stap naar  
elektrisch en uitwisselbare accu’s gemaakt heeft. 
De eerste geluiden zijn zeer positief. ‘Deze markt 
gaat het helemaal worden’, vindt Toro-dealer 
Bart Megens van Megens Oirschot.

Vertrouwde kwaliteit
‘De accu is de toekomst’, vervolgt Megens. Hij is 
dan ook duidelijk blij met de komst van de elek-
trische machines. Zowel de dealer als de klanten 
zijn trouw aan het Amerikaanse merk. ‘Ik heb 
klanten die al 25 à 30 jaar Toro kopen. Mensen 
hebben er toch moeite mee om naar een ander 
merk over te stappen omdat ze elektrisch willen. 
Liever blijven ze bij Toro; die heeft gewoon een 
bepaalde kwaliteit.’

Na de Toro Flex-Force elektrische acculoop-

maaier die Jean Heybroek, Toro-importeur voor 

Nederland, vorig jaar tijdens Groentechniek 

Holland toonde, zijn nu binnen de serie ook een 

bladblazer en een trimmer beschikbaar. 

De 60 volt-lithiumaccu past op alle leden van 

de ‘Flex-Force-familie’.
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Toro sluit aan: 
uitwisselbare accu voor maaier, 
trimmer en bladblazer

‘De kwaliteit van 
Toro is bij de Flex-
Force behouden 
gebleven’
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En die kwaliteit van Toro is bij de Flex-Force 
behouden gebleven, laat Megens weten. ‘De 
machines werken perfect en zijn absoluut even 
krachtig als hun met benzine gevulde tegen-
hangers.’ Het grootste voordeel is volgens 
Megens dat de lijn eigenlijk onveranderd is 
gebleven. ‘Ik heb de acculoopmaaier en de 
benzine maaier – de 55 cm Recyler-maaier waar-
op de accu machine is gebaseerd – hier naast 
elkaar staan. Er is geen verschil, behalve dat je in 
de één benzine gooit en in de ander niet.’

Wiebe Boersma van Van Bergen Tuin- en park-
machines, eveneens Toro-dealer: ‘We hadden wel 
andere merken accumachines, maar veel klanten 
zijn trouw aan Toro. Het Amerikaanse merk heeft 
veel regionale bekendheid. Dat was voor ons 
ook een van de belangrijkste verkoopredenen. Er 
is veel vraag naar accumachines en klanten die 
al heel lang met Toro werken, wijken daar liever 
niet van af.’ Het vertrouwen van de dealer in de 
accumaaier blijkt; bij Van Bergen gebruiken ze de 
Flex-Force met regelmaat als uitleenmachine als 
de eigen maaier van de klant in reparatie is. ‘De 
klanten zijn allemaal positief over de kracht. Hij 
is echt minstens zo krachtig als de motormaaier.’

Maaibeeld
Met de Flex-Force-acculoopmaaier kun je ervoor 
kiezen om het gras op te vangen, te mulchen of 
via de zijkant af te voeren. Net als de benzine-
maaier is ook de accuvariant voorzien van het 
zogenaamde Automatic Drive-systeem. Hierbij 
past de rijsnelheid zich aan de loopsnelheid aan. 
Om zo zuinig mogelijk met stroom te zijn en de 
accu te sparen, is op de maaier software geïn-
stalleerd. Dit Run Smart-systeem meet de weer-
stand van het gras. Bij weinig weerstand (weinig 
gras) gaat het toerental van het mes omlaag. 

Andersom gaat bij een hogere weerstand (meer 
gras) het toerental omhoog.

Boersma: ‘De maaier is heel goed in het recyclen 
van het gras. Hij laat geen grasresten achter op 
de grasmat, maar brengt het gerecyclede gras 
keurig in de grasmat. Bovendien is het met de 
automatische drive heel makkelijk maaien.’ Daar 
sluit Megens zich bij aan. ‘Hij maait heel netjes. 
Bovendien kan iedereen ermee werken. Je drukt 
op een knop, knijpt een hendel in en het is gaan.’

Van het een komt het ander
Beide dealers hebben zowel de Flex-Force-
acculoopmaaiers als de gelijknamige bladblazers 
en bostrimmers ingekocht. De verkoop gaat 
goed. Vooral de loopmaaiers gaan als warme 
broodjes over de toonbank. ‘We hebben er 
ook wel op gegokt dat we er veel van zouden 
verkopen’, aldus Boersma, die alweer het een en 
ander heeft bijbesteld. Ook Megens ziet voor-
namelijk interesse voor de maaiers. ‘Ik denk dat 
men begint bij de aanschaf van de maaier. Voor 
bladeren kun je nog een bezem pakken in plaats 
van een bladblazer, maar je moét natuurlijk 
maaien.’

Zowel Boersma als Megens vermoedt de 
komende maanden ook meer bladblazers en 
bostrimmers te verkopen. De uitwisselbare 60 
volt-lithiumaccu draagt daar volgens hen aan 
bij. Megens: ‘Veel klanten gaan nu eerst met de 

maaier aan de slag, maar komen later in het jaar 
terug voor de andere apparaten. Omdat de accu 
uitwisselbaar is, is een vervolgaankoop van een 
bladblazer of bostrimmer erg voordelig. Die accu 
heb je dan immers al. Daarbij komt dat Toro de 
lijn in de toekomst natuurlijk verder doorzet. Dan 
zijn er nog meer machines, zoals verschillende 
modellen maaiers en handgereedschappen, die 
van dezelfde accu gebruik kunnen maken.’

Particulier
Met de 60 volt-lithiumaccu kan de maaier 
ongeveer 50 minuten maaien. Daardoor is de 
Flex-Force-familie vooral interessant voor de 
particuliere markt. Maar hoewel beide dealers 
de machines dus voornamelijk aan particulieren 
verkopen, zijn er ook professionele partijen 
geïnteresseerd. ‘Die kopen de machines meestal 
omdat ze ergens bij een project stil willen  
werken’, vertelt Boersma. ‘Als er langer gemaaid 
moet worden, kan dat natuurlijk ook. Laatst had 
ik een klant die meer capaciteit nodig had. Die 
kocht simpelweg een extra accu om dat op te 
lossen.’
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Wiebe Boersma van Van Bergen Tuin- en parkmechanisatie met de benzine- en accumaaiers 

van Toro

De Toro Flex-Force 60 volt-acculoopmaaier in de showroom van Van Bergen Tuin- en parkme-

chanisatie in Haren

‘De acculoopmaaier is echt minstens zo 
krachtig als de motormaaier’
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