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2Shrnovací radlice

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ

TRAKTORY
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Obsluha natáčení
ze sedadla řidiče traktoru

v 5 stupních

Technické údaje TS 125 RS 120

Výrobek č. AE-015-001TS AE-091-001TS

Pracovní šířka 125 cm 125 cm

Plošný výkon 6.000 m2/h 6.000 m2/h

Připojení rychlovýměnný systém

Tielbürger

pomocí spojovacího

svorníku

Bezpečnost 3 stupňový systém 1 stupňová pružina 

Příslušenství/

Výrobek č.

proHlišta z polyuretanu

HK-103-008

 

Shrnovací radlice s koly

AE-015-002T

Sněhové řetězy

pro zahradní traktory, pár

Zeptejte se, prosím, 

Vašeho odborného prodejce

Sněhové řetězy

pro zahradní traktor, pár

Zeptejte se, prosím,

Vašeho odborného prodejce

Hmotnost 42 kg 38 kg

Snadné shrnování –  se silným pomocníkem

Paralelní 

nadzvedávání

3 stupňový bezpečnostní systém
mimořádně bezpečné přejíždění

pozemních překážek

Nadzvedávání
z místa řidiče

Spodní hrana shrnovací radlice  
se shrnovací lištou z pryže nebo plastu,
která chrání podklad 

Shrnovací vozidlo

Na obrázku je vyobrazen model TS125

... na celý život
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Paralelní vedení

Tato inteligentní technika
vede radlici vždy paralelně
s podkladem a zajišťuje
vždy důkladné shrnování.
 

 

 

NAŠE PATENTOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ MECHANIKA  

 

Snadno důkladně -
shrnuje obratem ruky

Shrnovací vůz

Stranové nastavení

Nadzvednutí / spuštění
ze sedadla řidiče

SHRNOVACÍ RADLICÍ TS125  se  z  vašeho zahradního 

traktoru stane výkonné shrnovací vozidlo na sníh, 

písek, krmivo a mnoho dalších materiálů. Můžete jej 

připojit do rychlovýměnného systému bez použití 

nářadí během pouhých 3 sekund (viz strany 38/39).

chrání Vás, Váš traktor a shrnovací radlici před neho-

dami způsobenými pevnými předměty, které mohou 

být skryté pod sněhovou přikrývkou. Pojistka proti 

přetížení zvedne shrnovací radlici téměř bez vyvinutí 

síly z nebezpečné oblasti.

RS120 představuje malou, výhodnou alternativu (bez 

rychlovýměnného systému).
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Přídavná kola

 

Výškově stavitelné kluzné talíře

Pryžová lišta chránící podklad

 

Otočná shrnovací radlice

Naše příslušenství lze použít vždy,

i když vyměníte traktor. Spolehněte se:

Tielbürger – na celý život.

Shrnovací radlice

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM
TRAKTORŮM

Shrnovací radlici ovládáte pohodlně ze sedadla řidiče a můžete jej 

pohodlně natáčet do strany v  pěti různých polohách. Dva stupně 

doleva, dva stupně doprava a jedna středová centrální poloha.

Obě shrnovací radlice mají na spodní hraně pryžovou lištu, aby při 

čištění nedocházelo k poškození citlivého podkladu.

Kluzné talíře na zadní straně shrnovací radlice zajišťují potřebnou 

minimální vzdálenost od podkladu

Pro shrnování na citlivém podkladu lze volitelně zakoupit nastavitel-

ná kola.


