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Sprinterské duo

Řídítka
nastavení výšky
v 6 stupních 

 

Volnoběh pro otáčení

Pohon kartáčů

Pohon pojezdu

Natáčení kartáčů
do pěti různých

poloh pohodlně od řídítek

Přítlak kartáčů
plynule

Zametání těsně
okolo stěn

Kvalitní
třívrstvý lak  

Technické údaje TK 17 TK 18

Pracovní šířka 70 cm 80 cm

Motor/
číslo výrobku

Honda GCV135
AD-381-040TS

B&S Ready Start
AD-380-040TS

Honda GCV135
AD-391-040TS

B&S Ready Start
AD-390-040TS

Výkon do 3,4 kW (4,6 PS) do 3,4 kW (4,6 PS)

Plošný výkon do 2.200 m 2/h do 2.800 m 2/h

Rychlost jízdy cca 3,1 km/h cca 3,5 km/h

Převodovka 1 rychlost dopředu 1 rychlost dopředu

Průměr kartáčů 30 cm 30 cm

Ocelové disky
(TK18)

... na celý život



KOMPAKTNÍ A RYCHLÉ. Stroje TK17 a TK18 jsou ideální 

pro použití v nekomerční oblasti na dvoře nebo v zahra-

dě, na chodnících a výjezdech. Od jarního úklidu přes 

zametání listí až po zimní údržbu – pro každé roční 

období máte k dispozici užitečné příslušenství:

Nádoby na zametený materiál, sběrače listí, shrnovací 

radlice a sněhové řetězy. S jejich pomocí dokáží i nároč-

ní domovníci profesionálně zvládnout svůj úklid s 

naprostou hravostí.

KARTÁČ je poháněn uprostřed. Výhoda: bez přídavného 

bočního kartáče můžete naprosto čistě zametat těsně 

okolo stěn a ve všech rozích. Přítlak kartáčů přitom lze 

plynule nastavovat, úhel zametání je nastavitelný v pěti 

polohách. Šestistupňová řídítka můžete pohodlně 

přizpůsobit Vaší tělesné výšce.

PLNOU SILOU VPŘED. Pohon kartáčů a pojezdu lze na 

řídítkách ovládat odděleně. Tím jste bez námahy až 

dvacetkrát efektivnější než při použití koštěte.
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TK 17 / TK 18

1

 

Zběsile rychlé -  
velká práce je pro ně maličkost

Sprinterské duo

 

Řídítka
jsou kvůli úspoře místa sklopná
nastavení výšky v 6 stupních 
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Promyšlená ergonomieNastavitelný přítlak kartáčů

Natáčecí kartáčZametání těsně okolo stěn

 

Plošný výkon
TK17 až 2.200 m2 za hodinu
TK18 až 2.800 m2 za hodinu

Silné detaily

   
  
 

 Stabilní ocelové disky
 Ochrana proti korozi díky

kvalitnímu třívrstvému laku
a chromatizování na žluto.

Ovládací páky
z vysoce pevné umělé
hmoty, odolné i při
silném mrazu

 
  
 

ZAMETACÍ STROJE
Entry Class

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě 

těsně okolo stěn a ze všech rohů.

Úhel zametání lze od řídítek nastavit do pěti různých poloh. Dva 

stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná 

poloha.

Přítlak kartáčů lze plynule nastavovat rukou. Rychle a pohodlně, bez 

jakéhokoliv nářadí. 

Ovládací páky mají ergonomický tvar, abyste mohli zametací stroj 

vést lehce a komfortně v každé situaci.


