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Plynule nastavitelné
otáčky kartáče

Natáčení kartáčů
do pěti různých poloh

pohodlně od řídítek

Přítlak kartáčů
plynule

Tři rychlosti
dopředu

Řídítka
výškové nastavení v 7 stupních
mimořádně stabilní
4 bodové napojení řídítek
s tlumením vibrací

 

 

Kvalitní
třívrstvý lak  

Zametání těsně
okolo stěn

Pohon kartáčů

Zpátečka

Technické údaje TK 36
PROFESSIONAL

TK 38
PROFESSIONAL

TK 48
PROFESSIONAL

TK 58
PROFESSIONAL

Pracovní šířka 80 cm 80 cm 100 cm 120 cm

Motor/
číslo výrobku

Honda GCV135
AD-552-040TS 

B&S Ready Start
AD-550-040TS

Honda GCV 135
AD-552-045TS

B&S Ready Start
AD-550-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-551-045TS

Honda GXV 160
AD-562-045TS

B&S Ready Start 
AD-560-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-561-045TS

Honda GXV 160
AD-572-045TS

Výkon do 3,4 kW (4,6 PS) do 3,4 kW (4,6 PS) do 4,1 kW (5,5 PS) 4,1 kW (5,5 PS)

Plošný výkon do 2.800 m²/h do 3.900 m²/h do 4.600 m²/h do 5.500 m²/h

Rychlost jízdy cca 3,5 km/h max. 4,9 km/h max. 4,6 km/h max. 4,6 km/h

Převodovka 1 rychlostní stupeň dopředu 3 rychlostní stupně dopředu
1 rychlost dozadu

3 rychlostní stupně dopředu
1 rychlost dozadu

3 rychlostní stupně dopředu
1 rychlost dozadu

Plynule nastavitelný počet
otáček zametacího kartáče

Průměr kartáčů 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm

SILÁCI

Ocelové disky

... na celý život
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TK 36 PROFESSIONAL TK 38 PROFESSIONAL 

TK 48 PROFESSIONAL TK 58 PROFESSIONAL1
Působivě silné -
dělají z profesionála vítěze

 

 

 

 

 

 

SILÁCI

Manžeta
ochrana před prachem

Nafukovací pneumatiky

Řídítka
lze kvůli úspoře místa sklápět
výšku lze nastavovat v 7 stupních
mimořádně stabilní 4 bodové napojení
s tlumením vibrací

 
 

Volnoběžka pro otáčení
lze zapínat pohon všech kol

Velký
průměr kartáče

Velká světlá výška

PLNOU SILOU VPŘED. Plnou silou vpřed. Tady prezentu-

je osvědčená technika společnosti Tielbürger své 

přednosti. Zametací stroje třídy Professional Class 

poskytují i při extrémní zátěži konstantní a  suverénní 

výsledky. Byly vyvinuty speciálně pro spolehlivé a 

dlouhodobé používání v mimořádně tvrdých pracov-

ních podmínkách.

kola lze demontovat bez použití nářadí
(např. pro nasazení sněhových řetězů)

SILNÉ DETAILY pro profesionální použití:

ovládací páky z vysoce pevné umělé hmoty,
odolné i za silného mrazu

nafukovací podpěrné kolo s vynikajícími
tlumicími vlastnostmi

zesílený pohon kol

stabilní ocelové disky s širokým rozchodem

antikorozní ochrana díky kvalitnímu
třívrstvému laku, chromatizování na žluto
a použití nerezové oceli

vysoce pružný kryt kartáče s ocelovou
spodní konstrukcí
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Plynulé nastavení otáček kartáčeNastavitelný přítlak kartáčů

Natáčecí kartáč

 

Zametání těsně okolo stěn

 

Plošný výkon
2.800 m2 až 5.500 m2 za hodinu

ZAMETACÍ STROJE
Professional Class

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě 

těsně okolo stěn a ze všech rohů.

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

Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentro-

vaná poloha.

Přítlak kartáčů lze nastavit plynule rukou. Rychle a pohodlně, zcela 

bez použití nářadí.

Počet otáček kartáče můžete plynule regulovat od řídítek.

Tři rychlosti pro jízdu dopředu, jedna rychlost pro jízdu
dozadu.
Přepínání jízdy dopředu a dozadu přímo na řídítkách.


