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Napędy kosiarek, glebogryzarki, zamiatarki, akcesoria zimowe 
Dane dotyczące mocy silników wymienionych w tym dokumencie to moc netto według normy SAE J1349, testowaną dla 
określonej prędkości obrotowej na silniku produkcyjnym. 
W przypadku silników pochodzących z produkcji seryjnej wartość może nieco odbiegać. 
Oddawana moc w gotowym urządzeniu może różnić się wskutek różnych czynników takich jak prędkość obrotowa silnika dla 
danego zastosowania, oddziaływań środowiska, stopnia utrzymania i innych wpływów. 

Jeżeli życzą sobie Państwo dany produkt w konfiguracji specjalnej, np. wyposażenie w inne szczotki w przypadku zamiatarki, 
to proszę się z nami skontaktować. Nasz serwis konfiguracyjny kosztuje tylko 416 zł (łącznie z 23% VAT). W zamian za to 
dostarczymy Państwu produkt z wybranym wyposażeniem. Ewentualne różnice kosztów między konfiguracją seryjną a 
specjalną zostaną rozliczone osobno. 
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Entry Class  
Zamiatarka tk17  

 Nr do 
zamówienia 

Maszyna jest przeznaczona dla użytkowników prywatnych. Łącznie z 
uniwersalną szczotką zamiatającą 

szerokość robocza: 0,70m, średnica szczotki: 0,30m, Prędkość pracy: 
ok. 3,1 km/h, 
1 biegowa przekładnia olejowa, 

ogumienie o wymiarach 4.00-4 , pneumatyczne o bieżniku drogowym 
na stalowej feldze z automatycznym zawracaniem w miejscu (360°)  

wyposażona w silnik: 

  

 Briggs & Stratton 575EX 

Ciężar: 60 kg 

 AD-380-240TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 60 kg 

 

 AD-384-240TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 60 kg 

 AD-381-440TS 

B&S 82V (elektro) 

Ciężar: 60 kg 

 AD-385-040TS 

Akcesoria do zamiatarki tk17 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 45 litrów 

 AD-380-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-030-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-004-035TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Szczotka uniwersalna 0,70m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-073 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk17 
  

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z podłożem 
poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-004-030TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-009 

 Koła o profilu rolniczym para AD-380-241TS 
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Entry Class  
Zamiatarka tk18  

 

Maszyna jest przeznaczona dla użytkowników prywatnych. 
Łącznie z uniwersalną szczotką zamiatającą 

szerokość robocza: 0,80m, 
średnica szczotki: 0,30m, Prędkość pracy: ok. 3,4 km/h, 
1 biegowa przekładnia olejowa, 
ogumienie o wymiarach 13.00 x 5-6 , pneumatyczne o bieżniku 
drogowym na stalowej feldze z automatycznym zawracaniem w 
miejscu (360°)  

wyposażona w silnik: 

  

 Briggs & Stratton 575EX 

Ciężar: 65 kg 

 AD-390-240TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 60 kg 

 

 AD-395-040TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 65 kg 

 

Akcesoria do zamiatarki tk18 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 50 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-310-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-030-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-004-035TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Szczotka uniwersalna 0,80m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-080 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk18 
  

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-004-031TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-001 
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Special Class  
Zamiatarka tk 20 

 Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 0,80m, średnica szczotki: 0,30m, Prędkość pracy: ok. 2,7 
km/h, 1-biegowa przekładnia olejowa, 
ogumienie o wymiarach 3.00-4, pneumatyczne o bieżniku drogowym 
z systemem easy use - automatycznego dopasowania docisku 
szczotki do podłoża 
wyposażona w silnik: 

  

Briggs & Stratton ReadyStart 
Ciężar: 59 kg 

 

AD-341-040TS 

 Honda GCV160 
Ciężar: 59 kg 

 

AD-342-240TS 

Akcesoria do zamiatarki tk20  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 50 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-310-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-030-001TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 0,80m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-082 

Szczotka specjalna do śniegu 0,80m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-081 

Szczotka specjalna 0,80m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-087 
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Compact Class  
Zamiatarka tk36  

Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość robocza: 
0,80m, średnica szczotki: 0,30m, Prędkość pracy: ok. 3,7 km/h, 

1 biegowa przekładnia olejowa, 

ogumienie o wymiarach 13.00 x 5-6, pneumatyczne, wielosezonowe, z 
bezstopniową regulacją wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 81 kg 

AD-350-240TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 81 kg 

AD-352-240TS 

Compact Class  
Zamiatarka tk38  

Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość robocza: 
0,80m, 
średnica szczotki: 0,30m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-biegowa 
przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, ogumienie o wymiarach 13.00 x 5-6 
pneumatyczne, koła wielosezonowe, z bezstopniową regulacją wysokości 
szczotki 
wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 86 kg 

AD-350-245TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 86 kg 
 

AD-351-245TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 86 kg 

AD-352-245TS 

Akcesoria do zamiatarki tk36/tk38 
 

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w mechanizm 
łatwego opróżniania, Pojemność: 50 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z kierownicy 

AD-310-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

AY-030-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z zamiataniem 

AE-002-035TS 

 Reflektor akumulatorowy AD-350-159TS 
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Akcesoria do zamiatarki tk36/tk38 
 Nr do zamówienia 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-311-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-311-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 0,80m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-082 

Szczotka specjalna do śniegu 0,80m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-081 

Szczotka specjalna 0,80m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-087 

Szczotka specjalna 0,80m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-089 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk36/tk38  

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-002-030TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-001 

 Koła Polar Trec dla tk36 para AD-350-035TS 

 Koła Polar Trec dla tk38 para AD-350-036TS 

 Koła o profilu rolniczym dla tk36/tk38 para AD-350-037TS 

 Koła wielosezonowe dla tk36 para AD-350-038TS 

 Koła wielosezonowe dla tk38 para AD-350-039TS 
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Compact Class  
Zamiatarka tk48  

 Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,00m, 
średnica szczotki: 0,30m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-
biegowa przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, szerokie 
pneumatyczne ogumienie wielosezonowe o wymiarach 13.00 x 5-6, 
zmienna prędkość szczotki zamiatającej, z bezstopniową regulacją 
wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 93 kg 

 AD-360-245TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 93 kg 

 

 AD-361-245TS 

Honda GXV160 

Ciężar: 95 kg 

 AD-364-045TS 

Akcesoria do zamiatarki tk48 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 63 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-330-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-029-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-003-035TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-311-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-311-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,00m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-105 

  



Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą P.P.H.U. "POLGARD" Sp. z o. o. ul. Szlachecka 41, 42-450 Rokitno Szlacheckie  
   

Tel. kom.: 505 105 005, tel./fax: (32) 671 97 11 10 Email: polgard@polgard.pl 
 

Akcesoria do zamiatarki tk48 
 Nr do zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,00m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-101 

Szczotka specjalna 1,00m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-107 

Szczotka specjalna 1,00m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-109 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk48  

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-003-030TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-001 

 Koła Polar Trec para AD-350-036TS 

 Koła o profilu rolniczym para AD-350-037TS 

 Koła wielosezonowe para AD-350-039TS 
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Compact Class  
Zamiatarka tk58  

 Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,20m, 
średnica szczotki: 0,30m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-
biegowa przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, szerokie 
pneumatyczne ogumienie wielosezonowe o wymiarach 13.00 x 5-6, 
zmienna prędkość szczotki zamiatającej, z bezstopniową regulacją 
wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Honda GXV160 

Ciężar: 98 kg 

 AD-372-045TS 

Akcesoria do zamiatarki tk58 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 76 litrów 

 AD-200-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-029-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-090-035TS 

Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-311-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-311-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-125 
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Akcesoria do zamiatarki tk58 
 Nr do zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-129 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk58  

 Lemiesz do odśnieżania 

Łańcuchy śnieżne para KC-002-001 

 Koła Polar Trec para AD-350-036TS 

 Koła o profilu rolniczym para AD-350-037TS 

 Koła wielosezonowe para AD-350-039TS 
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Professional Class  
Zamiatarka tk36professional  

Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość robocza: 
0,80m, średnica szczotki: 0,35m, Prędkość pracy: ok. 3,1 km/h, 

1 biegowa przekładnia olejowa, 

ogumienie o wymiarach 13.00 x 5-6, pneumatyczne, wielosezonowe, z 
bezstopniową regulacją wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 93 kg 

AD-550-240TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 93 kg 

AD-552-240TS 

Professional Class  
Zamiatarka tk38professional  

Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość robocza: 
0,80m, 
średnica szczotki: 0,35m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-biegowa 
przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, ogumienie o wymiarach 13.00 x 5-6 
pneumatyczne, koła wielosezonowe, z bezstopniową regulacją wysokości 
szczotki 
wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 97 kg 

AD-550-245TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 99 kg 
 

AD-551-245TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 97 kg 

AD-552-245TS 

Akcesoria do zamiatarki tk36professional/tk38professional  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w mechanizm 
łatwego opróżniania, Pojemność: 60 litrów, opróżnianie za pomocą 
mechanizmu opróżniania sterowanego z kierownicy 

AD-550-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

AY-031-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z zamiataniem 

AE-082-030TS 

 Reflektor akumulatorowy AD-350-159TS 

 Zaczepy holownicze AD-560-141TS 
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Akcesoria do zamiatarki tk36professional/tk38professional  Nr do zamówienia 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-511-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-511-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,40m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-110-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 0,80m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,35m 

zestaw AD-110-085 

Szczotka specjalna do śniegu 0,80m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,35m 

zestaw AD-110-081 

Szczotka specjalna 0,80m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,35m 

zestaw AD-110-087 

Szczotka specjalna 0,80m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,35m 

zestaw AD-110-089 

Akcesoria zimowe dla zamiatarki tk36professional/tk38professional   

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-080-030TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-001 

 Koła Polar Trec para AD-350-036TS 

 Koła o profilu rolniczym para AD-350-037TS 

 Koła wielosezonowe para AD-350-039TS 
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Professional Class  
Zamiatarka tk48 professional  

  Nr do zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,00m, 
średnica szczotki: 0,40m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-
biegowa przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, szerokie 
pneumatyczne ogumienie wielosezonowe o wymiarach 15.00 x 6-6, 
zmienna prędkość szczotki zamiatającej, z bezstopniową regulacją 
wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 108 kg 

 AD-560-245TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 111kg 

 

 AD-561-245TS 

Honda GXV160 

Ciężar: 108 kg 

 

Akcesoria do zamiatarki tk48professional   
Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 80 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-560-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-031-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-082-031TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

 Zaczepy holownicze 
 AD-560-141TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-511-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-511-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,45m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-120-128 
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Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,00m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-105 

Akcesoria do zamiatarki tk48professional  Nr do zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,00m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-101 

Szczotka specjalna 1,00m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-107 

Szczotka specjalna 1,00m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-109 

Akcesoria zimowe do zamiatarka tk48professional 
Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-080-031TS 

Łańcuchy na koła, krzyżowe para KC-002-010 

 Koła Polar Trec para AD-560-035TS 
 Koła wielosezonowe para AD-560-038TS 
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Professional Class  
Zamiatarka tk58professional  

 Nr do 
zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,20m, 
średnica szczotki: 0,40m, prędkość pracy: ok. 2,6 - 4,2 km/h, 3-
biegowa przekładnia olejowa z 1 biegiem do tyłu, szerokie 
pneumatyczne ogumienie wielosezonowe o wymiarach 15.00 x 6-6, 
zmienna prędkość szczotki zamiatającej, z bezstopniową regulacją 
wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Honda GXV160 

Ciężar: 111kg 

 AD-572-045TS 

Akcesoria do zamiatarki tk58professional   

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 100 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-570-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-031-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-082-032TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

 Zaczepy holownicze 
 AD-560-141TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-511-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-511-056TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,45m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-120-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-125 
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Akcesoria do zamiatarki tk58professional  Nr do 
zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-129 

Akcesoria zimowe do zamiatarka tk58professional 
 Lemiesz do odśnieżania 

Łańcuchy na koła, krzyżowe para KC-002-010 

 Koła Polar Trec para AD-560-035TS 

 Koła wielosezonowe para AD-560-038TS 
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Hydraulic Class  
Zamiatarka tk48hydrostat  

 Nr do 
zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,00m, 
średnica szczotki: 0,40 m, prędkość robocza: ok. 0-5 km/h, 
przekładnia hydrauliczna, 

ogumienie o wymiarach 15.00 x 6-6, szerokie ogumienie 
wielosezonowe, zmienna prędkość szczotki, z bezstopniową 
regulacją wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Briggs & Stratton 850 IC 

Ciężar: 108 kg 

 AD-565-045TS 

Honda GXV160 

Ciężar: 108 kg 

 AD-566-045TS 

Akcesoria do zamiatarki tk48hydrostat 
Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 80 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-560-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-031-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-082-031TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

 Zaczepy holownicze 
 AD-560-141TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-511-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-565-057TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,45m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-120-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,00m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-105 
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Akcesoria do zamiatarki tk48hydrostat 
 Nr do 

zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,00m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-101 

Szczotka specjalna 1,00m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-107 

Szczotka specjalna 1,00m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-109 

Akcesoria zimowe do zamiatarka tk48hydrostat 
Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-080-031TS 

Łańcuchy na koła, krzyżowe para KC-002-010 

 Koła Polar Trec para AD-565-035TS 

 Koła wielosezonowe para AD-560-036TS 

  



Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą P.P.H.U. "POLGARD" Sp. z o. o. ul. Szlachecka 41, 42-450 Rokitno Szlacheckie  
   

Tel. kom.: 505 105 005, tel./fax: (32) 671 97 11 21 Email: polgard@polgard.pl 
 

Hydraulic Class  
Zamiatarka tk58hydrostat  

 Nr do 
zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,20m, 
średnica szczotki: 0,40 m, prędkość robocza: ok. 0-5 km/h, 
przekładnia hydrauliczna, 

ogumienie o wymiarach 15.00 x 6-6, szerokie ogumienie 
wielosezonowe, zmienna prędkość szczotki, z bezstopniową 
regulacją wysokości szczotki 
wyposażona w silnik: 

  

 Honda GXV160 

Ciężar: 111kg 

 AD-576-045TS 

Akcesoria do zamiatarki tk58hydrostat 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 100 litrów, 

Opróżnianie za pomocą mechanizmu opróżniania sterowanego z 
kierownicy 

 AD-570-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-031-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-082-032TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

 Zaczepy holownicze 
 AD-560-141TS 

Elektryczne urządzenie zraszające 

ze zbiornikiem na wodę. 

W celu ograniczenia podnoszenia się kurzu, tylko w połączeniu z 
zestawem z akumulatorem 

 AD-511-055TS 

Zestaw z akumulatorem 

łącznie z akumulatorem, ładowarką, uchwytem na akumulator oraz 
kompl. okablowaniem, do zasilania elektrycznego urządzenia 
zraszającego 

 AD-565-057TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,45m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-120-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-125 
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Akcesoria do zamiatarki tk58hydrostat 
 Nr do 

zamówienia 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,40m 

zestaw AD-120-129 

Akcesoria zimowe do zamiatarka tk58hydrostat 
 Lemiesz do odśnieżania 

Łańcuchy na koła, krzyżowe para KC-002-010 

 Koła Polar Trec para AD-565-035TS 

 Koła wielosezonowe para AD-560-036TS 
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Zamiatarka tk17e  
 Nr do 

zamówienia 

82V Silnik elektryczny B&S 

szerokość robocza: 0,70m, średnica szczotki: 0,30m, Prędkość 
pracy: ok. 2,7 km/h, 
1 biegowa przekładnia olejowa, 

4.00-4 opony pneumatyczne, profil drogowy na stalowej obręczy z 
automatycznym zawracaniem w miejscu (360°), z 5 Ah wym iennym 
akumulatorem + ładowarką Czas pracy: 30 min., 
Czas ładowania: 75 min. 

 AD-385-040TS 

 

Akcesoria do zamiatarki tk17e 
 

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 45 litrów 

 AD-380-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-030-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-004-035TS 

 Reflektor akumulatorowy 
 AD-350-159TS 

Szczotka uniwersalna 0,70m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-073 

Akcesoria zimowe do zamiatarki tk17e 

Lemiesz do odśnieżania 

Zgarnianie i zamiatanie w jednym cyklu roboczym, kontakt z 
podłożem poprzez rolki, dlatego listwa gumowa nie jest potrzebna. 

 AE-004-030TS 

Łańcuchy śniegowe para KC-002-009 

 Koła o profilu rolniczym para AD-380-241TS 
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Urządzenie wielofunkcyjne tu1000  
 Nr do 

zamówienia 

bez akumulatora, z systemem szybkiej wymiany do beznarzędziowej 
wymiany urządzeń 

Prędkość pracy: 0 - 5 km/h, 6-stopniowa regulacja prędkości, z 
biegiem wstecznym 

Bezstopniowa regulacja wysokości kierownicy, wielofunkcyjne 
sterowanie na kierownicy, 

2 oddzielnie napędzane silniki kół opony pneumatyczne15,00 x 6-6, 
koła Polar-Trec, wyświetlacz LCD, 

Stopień ochrony IP54 

 AM-100-001TS 

Akcesoria do urządzenia wielofunkcyjnego tu1000 
  

Akumulator Pellenc litowo-jonowy 

Czas ładowania: do 12 godzin, stopień ochrony IP54 

  

Akumulator ultra-lithium 1100 

43,2 V - 2500 W / 1003 Wh, wraz z ładowarką i paskiem do 
noszenia 

 AM-100-187 

Akumulator ultra-lithium 1500 

43,2 V - 3000 W / 1527 Wh, z ładowarką, bez paska do noszenia 

 AM-100-188 

 Zestaw adaptacyjny 

do konwersji z UliB 1100 na UliB 1200/1500 

AM-100-091TS 

Koła wielosezonowe para AM-100-039TS 

Łańcuchy na koła, krzyżowe para KC-002-010 
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Zamiatarka tk1100  
 Nr do 

zamówienia 

Razem z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem, szerokość 
robocza: 1,00m, 
Wydajność: 5000 m2/h, średnica szczotki: 0,48m, 
5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej szczotki zamiatającej pracą 
wsteczną, bezstopniowa regulacja nacisku szczotki, możliwość 
odchylania z kierownicy, 2 kółka podporowe 

 AD-710-001TS 

Akcesoria do zamiatarki tk1100 
  

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
4 stabilne odchylane rolki, rama z rur stalowych, wyposażony w 
mechanizm łatwego opróżniania, Pojemność: 80 litrów, 

opróżnianie przez mechanizm przechylający 

 AD-710-030TS 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-031-001TS 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,00m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,48m 

 AD-130-105 

Zbieracz do li ści  
 Nr do 

zamówienia 

Zgarnia liście 
 AE-104-001TS 

Lemiesz zgarniaj ący ts1000  
  

Łącznie z płozami chroniącymi podłoże, gumową listwą i chorągiewką 
pozycyjną, 

Szerokość robocza: 1,00 m, odchylanie z kierownicy 

 AE-103-001TS 

Akcesoria do lemiesza zgarniającego ts1000 
  

Koła jezdne 

do delikatnych powierzchni, z regulacją w pionie 

zestaw AE-015-002TS 
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Zamiatarka tk10  
 Nr do 

zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 0,80m, 
Pojemność zbiornika: 40 litrów, ciężar: 14 kg 

AD-160-001TS 

Zamiatarka tk14  
 Nr do 

zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 0,90m, 
Pojemność zbiornika: 50 litrów, ciężar: 29 kg 

AD-161-001TS 

Zamiatarka ss ąca tks90-50  Nr do 
zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 0,90m, 
Pojemność zbiornika: 50 litrów, ciężar: 46 kg, 
z akumulatorem 12 V,26 Ah do napędzania szczotki i odsysania, ładowarka 

Czas pracy: 2 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-162-001TS 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks90-50 

 Dwa razy dłuższy czas pracy 

z dopasowaną ładowarką 

AD-162-011 

Zamiatarka ss ąca tks90-60, pakiet premium  Nr do 
zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 0,90m, 
Pojemność zbiornika: 60 litrów, z bezstopniowo regulowanym napędem 
jezdnym, 

powierzchnia filtra: 2,5 m2, 
Wydajność: 3600 m2/h, 
Ciężar: 105 kg, 
z akumulatorem żelowym 70 Ah i zewnętrzną ładowarką, czas pracy: 2,5 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-163-002TS 

 

 Zamiatarka ss ąca tks90-60, pakiet standardowy  

 j.w., lecz bez akumulatora i ładowarki AD-163-001TS 
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Akcesoria do zamiatarki ssącej tks90-60 
 Wersja do dywanów 

obejmuje szczotki antystatyczne i miękkie, niebarwiące fartuchy boczne 

AD-163-010 

 Akumulator z ciekłym elektrolitem 80 Ah AD-163-011 

 Akumulator żelowy mały 50 Ah, bezobsługowy AD-163-012 

 Akumulator żelowy duży 70 Ah, bezobsługowy AD-163-013 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora z ciekłym elektrolitem 12 V, 10 A AD-163-014 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora żelowego 12V, 8A AD-163-015 

 Ładowarka pokładowa do akumulatora żelowego 24 V, 13A AD-163-016 

Zamiatarka ss ąca tks100-70, pakiet premium  Nr do zamówienia 

System podwójnych walców Szerokość robocza: 1,00m, 
Pojemność zbiornika: 70 litrów, napęd kół: 
powierzchnia filtra: 3 m2, 
Wydajność: 6000 m2/h, 
Ciężar: 160 kg, 
z akumulatorem żelowym i zewnętrzną ładowarką, dwurzędowy walec 
zamiatający, 

szczotkami bocznymi z poliamidu, 
Czas pracy: 2,5 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-164-002TS 

 

 Zamiatarka ss ąca tks100-70, pakiet standard  

 j.w., lecz bez akumulatora, ładowarki, pojedynczy walec zamiatający, 
standardowe szczotki boczne 

AD-164-001TS 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks100-70 
 Wersja do dywanów 

obejmuje szczotki antystatyczne i miękkie, niebarwiące fartuchy boczne 

AD-164-010 

 Zestaw akumulatorów z ciekłym elektrolitem 2x12 V, 105 Ah, bezobsługowy AD-164-011 

 Zestaw akumulatorów żelowych 24 V, 70 Ah AD-164-012 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora z ciekłym elektrolitem AD-164-013 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora żelowego AD-164-014 

 Ładowarka pokładowa do akumulatora żelowego AD-164-015 

 Walec zgarniający z poliamidu AD-164-016 

 Dwurzędowy walec zgarniający AD-164-017 

 Walec zgarniający PP + drutowy AD-164-018 

 Szczotki boczne z poliamidu AD-164-019 

 Szczotki boczne PP + drutowe AD-164-020 

 Koła, niebarwiące AD-164-021 

 Odkurzacz 24 V, osobne urządzenie, zdejmowalne AD-164-022 

 Sygnalizator świetlny obrotowy AD-165-019 

 Sygnał cofania AD-165-021 
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Zamiatarka ss ąca tks110-90, pakiet premium  Nr do 
zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 1,10m, 
Pojemność zbiornika: 90 litrów, powierzchnia filtra: 4 m2, 
Wydajność: 6600 m2/h, 
Ciężar: 391 kg, 
z 2 szczotkami bocznymi (lewe) 

akumulator żelowy i zewnętrzna ładowarka, dwurzędowy walec zamiatający, 

Szczotka boczna z poliamidu, piankowe opony pneumatyczne, 

Czas pracy: 2,5 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-165-002TS 

 

Zamiatarka ss ąca tks110-90, pakiet standard  

 j.w., lecz bez akumulatora i ładowarki, szerokość robocza: 0,90m, 
1 szczotka boczna (prawa), pojedynczy wałek zamiatający, standardowa 
szczotka boczna, normalne ogumienie, 
Ciężar: 331 kg 

AD-165-001TS 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks110-90 
 2 szczotki boczne (lewe; +20 cm szerokości roboczej) AD-165-010 

 Wersja do dywanów 

obejmuje szczotki antystatyczne i miękkie, niebarwiące fartuchy boczne 

AD-165-011 

 Wysoki wyładunek hydrauliczny do ok. 1,30 m AD-165-012 

 Ładowarka pokładowa do akumulatora żelowego 24 V, 25 A AD-165-014 

 Walec zgarniający z poliamidu AD-165-015 

 Dwurzędowy walec zgarniający AD-165-016 

 Walec zgarniający PP + drutowy AD-165-017 

 Sygnalizator świetlny obrotowy AD-165-019 

 Sygnalizator świetlny obrotowy do opróżniania hydraulicznego AD-165-020 

 Sygnał cofania AD-165-021 

 Reflektor roboczy AD-165-022 

 Migacz do opróżniania hydraulicznego AD-165-023 

 Zestaw akumulatorów 1 z ciekłym elektrolitem 4x16 V, 240 Ah, AD-166-012 

 Zestaw akumulatorów 2 z ciekłym elektrolitem 4x16 V, 200 Ah, AD-166-013 

 Zestaw akumulatorów żelowych 4x16 V, 180 Ah, 240 Ah AD-166-014 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora z ciekłym elektrolitem AD-166-015 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora żelowego AD-166-016 

 Szczotki boczne z poliamidu AD-166-020 

 Szczotki boczne PP + drutowe AD-166-021 

 Koła gumowe lite, tylne AD-166-022 

 Koła gumowe lite, niebarwiące, tylne AD-166-023 

 Opony pneumatyczne, niebarwiące, piankowe AD-166-024 

 Ogumienie pneumatyczne, piankowe AD-166-025 

 Gałka do kierownicy AD-166-029 

 Odkurzacz 24 V, osobne urządzenie, zdejmowalne AD-166-030 

 Migacz AD-168-022 
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Zamiatarka ss ąca tks110-95, pakiet premium  Nr do 
zamówienia 

Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 1,17m, 
Pojemność zbiornika: 95 litrów, powierzchnia filtra: 4 m2, 
Wydajność: 6660 m2/h, 
Ciężar: 339 kg, 
z 2 szczotkami bocznymi (lewe) 

Akumulator żelowy i ładowarka zewnętrzna, szczotka boczna z poliamidu, piankowe 
opony pneumatyczne, 

Czas pracy: 4,5 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-166-002TS 

 

 Zamiatarka ss ąca tks110 -95, pakiet standard  

 j.w., lecz bez akumulatora i i ładowarki, szerokość robocza: 1,02m, 
1 szczotka boczna (prawa), 

Standardowa szczotka boczna, ogumienie normalne 

AD-166-001TS 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks110-95 
 2 szczotki boczne (lewe; +20 cm szerokości roboczej) AD-166-010 

 Wersja do dywanów 

obejmuje szczotki antystatyczne i miękkie, niebarwiące fartuchy boczne 

AD-166-011 

 Zestaw akumulatorów 1 z ciekłym elektrolitem 4x16 V, 240 Ah, AD-166-012 

 Zestaw akumulatorów 2 z ciekłym elektrolitem 4x16 V, 200 Ah, AD-166-013 

 Zestaw akumulatorów żelowych 4x16 V, 180 Ah, 240 Ah AD-166-014 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora z ciekłym elektrolitem 24 V, 25 A AD-166-015 

 Ładowarka zewnętrzna do akumulatora żelowego 24 V, 25 A AD-166-016 

 Ładowarka pokładowa do akumulatora żelowego 24 V, 25 A AD-166-018 

 Walec zgarniający PP + drutowy VI AD-166-019 

 Szczotka boczna prawa z poliamidu AD-166-020 

 Szczotki boczne PP + drutowe AD-166-021 

 Koła gumowe lite, tylne AD-166-022 

 Koła gumowe lite, niebarwiące, tylne AD-166-023 

 Opony pneumatyczne, niebarwiące, piankowe AD-166-024 

 Ogumienie pneumatyczne, piankowe AD-166-025 

 Sygnalizator świetlny obrotowy AD-166-026 

 Sygnał cofania AD-166-027 

 Lampa LED AD-166-028 

 Gałka do kierownicy AD-166-029 

 Odkurzacz 24 V, osobne urządzenie, zdejmowalne AD-166-030 

 Blokada gałki obrotowej AD-166-031 

 Uchwyt wielofunkcyjny z mocowaniem do urządzeń AD-166-032 

 Opróżnianie hydrauliczne AD-166-033 
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Zamiatarka ss ąca tks140-150 Elektro, pakiet premium  Nr do zamówienia 

 Układ dwóch walców 

szerokość robocza: 1,43m, 
Pojemność zbiornika: 150 litrów, powierzchnia filtra: 6 m2, 
Wydajność: 15000 m2/h, 
Ciężar: 850 kg, 
z 2 szczotkami bocznymi (lewe) 

akumulatorem żelowym i ładowarką zewnętrzną, czas ładowania; > 4 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-168-002TS 

 

Zamiatarka ss ąca tks140-150 Diesel  

j.w., lecz 

z chłodzonym wodą silnikiem Lombardini, szerokość robocza: 1,12m, 
1 szczotka boczna (prawa), 

Ciężar: 690 kg, 
Czas pracy: > 6 h 

Czas ładowania: 8 h 

AD-167-001TS 

 Zamiatarka ss ąca tks140-150 Elektro standard  

 j.w., lecz bez akumulatora i ładowarki, 1 szczotka boczna (prawa) AD-168-001TS 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks140-150 (Diesel) 
 2 szczotki boczne (lewe; 31cm szerokości roboczej) AD-167-010 

 Ogumienie niebarwiące, tylne AD-167-011 

 Reflektor roboczy AD-167-012 

 Regulacja prędkości obrotowej szczotek bocznych AD-167-013 

 Daszek I z tylną szybą AD-168-023 

 Daszek II z przednią szybą, wycieraczką, tylną szybą AD-167-014 

 Daszek III z przednią szybą, wycieraczką, tylną szybą, bocznymi plandekami AD-167-015 

 Walec zgarniający PA AD-168-015 

 Walec zgarniający PP + drutowy AD-168-016 

 Szczotki boczne PP + drutowe AD-168-017 

 Zestaw migaczy AD-168-022 

Akcesoria do zamiatarki ssącej tks140-150 (Elektro) 
 2 szczotki boczne (lewe; 31cm szerokości roboczej) AD-168-010 

 Wspomaganie kierownicy, hydrauliczne AD-168-011 

 Zestaw akumulatorów żelowych 330 Ah AD-168-012 

 Akumulator z ciekłym elektrolitem 360 Ah AD-168-013 

 Ładowarka zewnętrzna AD-168-014 

 Walec zgarniający PA AD-168-015 

 Walec zgarniający PP + drutowy AD-168-016 

 Szczotki boczne PP + drutowe AD-168-017 

 Ogumienie niebarwiące, tylne AD-168-018 

 Reflektor roboczy AD-168-019 

 Regulacja prędkości obrotowej szczotek bocznych AD-168-020 

 Centralny zestaw do uzupełniania akumulatorów AD-168-021 

 Zestaw migaczy AD-168-022 

 Daszek I z tylną szybą AD-168-023 

 Daszek II z przednią szybą, wycieraczką, tylną szybą AD-168-024 

 Daszek III z przednią szybą, wycieraczką, tylną szybą, bocznymi plandekami AD-168-025 
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Szczotka do chwastów tw50  Nr do zamówienia 

Szerokość robocza: 0,50m, z 10 stalowymi szczotkami, 
wymiana szczotek bez użycia narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany 

Kierownica składana z 6-stopniową regulacją wysokości, koła odporne na 
przebicia na obręczy z tworzywa sztucznego (bez bocznej osłony), 
wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 675 EXI z ręcznym rozruchem 

Ciężar: 66 kg 

AD-464-240TS 

Briggs & Stratton 675iS 

Ciężar: 66 kg 
 

AD-460-040TS 

Honda GCV160 

Ciężar: 66 kg 

AD-461-040TS 

Szczotka do chwastów tw50s  Nr do zamówienia 

jak tw50, ale z 

odpornymi na przebicia, blokowanymi kołami na stalowej obręczy z osłoną 
boczną 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 850 IC 

Ciężar: 67 kg 

AD-462-040TS 

Honda GXV160 

Ciężar: 67 kg 

AD-463-040TS 

Szczotka do chwastów tw50x  Nr do zamówienia 

jak tw50s, ale z 

3 biegową przekładnią olejową, 

z obciążonym sprężynowo śledzącym kołem podporowym 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 850 IC 

Ciężar: 68 kg 

AD-472-040TS 

Honda GXV160 

Ciężar: 68 kg 

AD-473-040TS 

Akcesoria do szczotki do chwastów tw50 / tw50s / tw50x 
 

Osłona boczna 

do optymalnej całkowitej ochrony, możliwość opcjonalnego montażu do tw50 

AD-460-004 

1 zestaw stalowych szczotek (10 sztuk) AD-460-001 

5 zestaw stalowych szczotek (50 sztuk) AD-460-002 

10 zestaw stalowych szczotek (100 sztuk) AD-460-003 

Sprężynowe śledzące koło podpierające 

można złożyć bez użycia narzędzi i zdemontować, opcjonalnie jako rozbudowa 
dla tw50 / tw50s 

AD-460-005 

1 zestaw szczotek z tworzywa sztucznego (10 sztuk) 

może być stosowany tylko w połączeniu ze śledzącym kołem podpierającym 

AD-460-011 

5 zestawów szczotek z tworzywa sztucznego (50 sztuk) 

może być stosowany tylko w połączeniu ze śledzącym kołem podpierającym 

AD-460-012 

10 zestaw szczotek z tworzywa sztucznego (100 sztuk) 

może być stosowany tylko w połączeniu ze śledzącym kołem podpierającym 

AD-460-013 
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Rama monta żowa do traktorów ogrodowych  

Jak z traktora ogrodowego robi się wszechstronny nośnik dla urządzeń doczepianych? 

Szybkozłącze z napędem lub bez niego (1 lub 2) 

 

Zestaw napędowy (4) 
 

Rama montażowa (3) 

 

Dźwignia sterująca 

 

Szybkozłącze z napędem lub bez niego (1 lub 2) 

System szybkiej wymiany  Nr do zamówienia 

Szybkozłącze z napędem do traktora ogrodowego AN-001-003TS 

Szybkozłącze bez napędu do traktora ogrodowego AN-002-001TS 
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Szybkozł ącze z napędem  Szybkozł ącze bez nap ędu  Rama monta żowa z d źwigni ą 
steruj ącą 

Zestaw nap ędowy  

patrz od strony 36  patrz od strony 36  

 
Lemiesz zgarniaj ący ts125  Nr do zamówienia 

łącznie z płozami chroniącymi podłoże, dźwignią odchylania, gumową 
listwą i chorągiewką pozycyjną, szerokość robocza: 1,25m, 
Rozkładany lemiesz zgarniający z unoszeniem równoległym (bez dźwigni 
sterującej), odchylany z siedziska operatora w lewo i w prawo Ciężar: 42 kg 

AE-015-001TS 

zaleca się: poz. 1, 3, 4 potrzebna jest: poz. 2, 3 
  

Akcesoria do lemiesza zgarniającego ts125 
 

Koła jezdne 

do delikatnych powierzchni, z regulacją w pionie 

zestaw AE-015-002TS 

Listwa profilowa z poliuretanu 

dla największych obciążeń 

HK-103-008 

  

Zamiatarka doczepiana tk520  
 

łącznie ze pojemnikiem z tworzywa sztucznego na zmiatane 
nieczystości (76 l) i uniwersalną szczotką dwurzędową, 
szerokość robocza: 1,20m, 
unoszenie równoległe, centralna, bezstopniowa 

regulacja wysokości koła podporowego 

(bez dźwigni sterującej) 

Ciężar: 66 kg 

 AD-200-001TS 

potrzebna jest: poz. 1,3,4 
  

Akcesoria do zamiatarki doczepianej tk520 
 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

AY-029-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z zamiataniem 

AE-090-035TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

AD-090-128 
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Szybkozł ącze z napędem  Szybkozł ącze bez nap ędu  Rama monta żowa z d źwigni ą 
steruj ącą 

Zestaw nap ędowy  

patrz od strony 36  patrz od strony 36  

 
Akcesoria do zamiatarki doczepianej tk520 

 Nr do zamówienia 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-125 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych 
powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-
rzędowa, zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-129 

 

Rozsiewacz uniwersalny tm30  

Zbiornik z tworzywa sztucznego 40 l, zespół rozsiewający ze 
stali szlachetnej, rozrzut do 6 m, bezstopniowo ustawiane 
kierunek i dozowanie ilości siewu, wszystkie ustawienia 
dokonywane z siedziska operatora, dobrze widoczne pole 
pracy, zintegrowane mieszadło do dopasowane do rozsiewania 
materiału małej i dużej ziarnistości, jak np. nawóz, materiał 
siewny itd. 

(bez dźwigni sterującej) 

Ciężar: 30kg 

 AR-001-001 

potrzebna jest: poz. 1,3,4 
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Szybkozł ącze z napędem  Szybkozł ącze bez nap ędu  Rama monta żowa z d źwigni ą 
steruj ącą 

Zestaw nap ędowy  

patrz od strony 36  patrz od strony 36  

 
Łańcuchy śnieżne  

  Nr do zamówienia 

Łańcuchy na koła o rozmiarach 18 x 8.50-8 para KC-002-005 

Łańcuchy na koła o rozmiarach 18 x 9.50-8 para KC-002-006 

Łańcuchy na koła o rozmiarach 20 x 10-8 para KC-002-008 

  

Koła Polar Trec  
 

 dla traktorów ogrodowych marki Honda 

HF2622, HF2620, HF2417, HF2415, HF2315, 
HF2220, HF2218, HF2216; HF2213, HF2114 

zestaw AN-008-030TS 

  

Obciążnik z przodu  
 

aby zagwarantować sterowność traktora ogrodowego z 
pełnym koszem z trawą. 

Ciężar: 14 kg 

 AN-003-030TS 

zaleca się: poz. 1, 3, 4 potrzebna jest: Poz. 2,3 
  

  

Zderzak  
 

Ochrona przed uderzeniami i najechaniem, dodatkowy pałąk 
chroniący przed uszkodzeniami spowodowanymi drzewami i 
krzakami 
Ciężar: 5 kg 

 AN-006-030TS 

zaleca się: poz. 1, 3, 4 potrzebna jest: Poz. 2,3 
  

  

Greenkeeper 110  
 

 do doskonałej pielęgnacji trawników, szerokość robocza: 
1,10m, 
27 sprężynowych zębów wymiennych osobno, (bez dźwigni 
sterującej), 
Ciężar: 17 kg 

 AI-200-001TS 

zaleca się: poz. 1, 3, 4 potrzebna jest: Poz. 2,3 
  

  

Dźwignia steruj ąca  
 

 dodatkowa dźwignia sterująca do unoszenia urządzeń 
doczepianych 

(wygodna wymiana urządzeń doczepianych), 
1 dźwignia sterująca należy do zakresu dostawy ramy 
montażowej 

  

 dodatkowa dźwignia obsługi (standard) 
 AN-004-030TS 

 dodatkowa dźwignia obsługi (długa) 
 AN-004-034TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

AL-KO  

T15-95 HD-A, T16-95 HD V2, 
T15-105 HD-A, T16-105 HD V2, T18-95 HD, T20-105 HDE 
V2, T20-105 HD V2, 
T23-125 HD V2 od mod. 2014 

AN-141-001TS AN-141-004TS 

T13-82 HD, T13-92 HD, T13-93 HD-A Black, 
T14-85 HD, T14-102 HD, T15-92 HD, T15-102, T16-102 HD, 
T16-102 HD V2, T18-102 HD, T20-102 HDE od mod. 2002 
(z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-069-001TS AN-070-002TS 

T13-82 HD, T13-92 HD, T14-85 HD, T14-102 HD, T15-92 
HD, T15-102, T16-102 HD, T18-102 HD, 
T20-102 HDE od mod. 2002 (z mech. włączaniem noży) 

AN-069-001TS AN-069-002TS 

AGS  

Starjet exclusive AJ 102-23 4x4 mod. 2011 -2014 

AN-128-001TS AN-128-002TS 

Starjet AJ 102-17,5, AJ 102-22, AJ 102-18, AJ 102-20, 
Starjet exclusive AJ 102-20, 
AJ 102-23 od mod. 2010 

AN-097-001TS AN-097-003TS 

Starjet AJ 102-17,5, AJ 102-22, AJ 102-18, AJ 102-20 mod. 
2007 - 2009 

AN-097-001TS AN-097-002TS 

AJ 2000; AG 2000 mod. 2000 - 2006 AN-060-001TS AN-058-002TS 

Castelgarden  

XHX 240 4WD E, XHT 240 4WD, od mod. 2015 (102/122cm) 

AN-156-001TS AN-156-002TS 

PTX 170 HD (102cm) AN-142-001TS AN-142-002TS 

XDC 140 HD, XDC 140 (84cm) AN-126-001TS AN-126-002TS 

XG 175 HD, XG 135 HD, XG 170 HD, 
PG 140 HD, PG 140 od mod. 2013 (92cm) PT 170 HD 

AN-120-001TS AN-120-002TS 

XT 220 HD, XT 175 HD, XT 190 HD, PTC 220 HD, PTX200 
HD od mod. 2013 (102cm) 

AN-119-001TS AN-119-002TS 

XHX 240 4WD E, XHT 220 4WD, XHX 240, mod. 2009 - 
2014 (102/122cm) 

AN-116-001TS AN-116-002TS 

XG modele od mod. 2007 (92cm) 

(z elektromagn. włączaniem noży) 
AN-095-001TS AN-095-002TS 

XL / XT / XX od mod. 2004 (102/122cm) (z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

XL / XT / XX od mod. 2004 (102/122cm) (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

XJ od mod. 2004, XG mod. 2006 i Twin Cut Junior mod. 
2002 - 2006 (92cm) (z mech. włączaniem noży) 

AN-068-001TS AN-068-002TS 

TC / TCP mod. 2002 - 2004 (102/122cm) (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-010-002TS 

TC / TCP mod. 2002 - 2004 (102/122cm) (z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

TC / TCP mod. 2000 - 2002 (102/122cm) (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-010-002TS 

TC / TCP mod. 1999 (102/122cm) AN-010-001TS AN-010-002TS 

Modele XK patrz strona 49 

Dolmar  

D-Trac mod. od 2007 (TM-92.14, TM-92.14H, 
TM-98.14HD, TM-102.16, TM-102.18H, TM-
102.20H2, TM-122.22H2) 

Sprzedaż tych produktów tylko przez   
Makita Engineering Germany GmbH, 22045 Hamburg 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

EFCO 

EF106/24KH 4x4 od mod. 2015 (102cm) 

AN-158-001TS AN-158-002TS 

EF106/16H, EF106/18H, EF106/24KH, EF124/24KH od 
mod. 2015 (102/122cm) 

AN-157-001TS AN-157-002TS 

EF105/16KH, EF105/20H, EF125/23H od mod. 2014 
(105/125cm) 

AN-141-001TS AN-141-004TS 

EF95/16H od mod. 2014 (95cm) AN-141-001TS AN-141-002TS 
EFCO AJ-102 4x4, EF106 J 4x4 (102/122cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

mod. 2011 -2014 

AN-128-001TS AN-128-002TS 

EF84/14,5 H (84cm) AN-126-001TS AN-126-002TS 
EF92/13H, EF92/16H od mod. 2015, EF92/16KH, 
EF92/24KH od mod. 2016 

AN-097-001TS AN-097-004TS 

EF104, EF105, EF106, EF124 od mod. 2010 (102/122cm, 
z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-097-001TS AN-097-003TS 

EF104, EF105, EF124 mod. 2006 - 2009 (102/122cm) AN-097-001TS AN-097-002TS 

EF91 Plus, EF93C od mod. 2013 (92cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

EF102 und EF122 od mod. 2004 (102/122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

EF102 und EF122 od mod. 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

EF102 und EF122 mod. 2002 - 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-010-002TS 

EF102 und EF122 mod. 2002 - 2004 (102/122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

EF92 od mod. 2002 (92cm) 

(z mech. włączaniem noży) 
AN-068-001TS AN-068-002TS 

Etesia  

Hydro 80 

AN-143-001TS AN-143-002TS 

Herkules  

HT 102-24XD 4WD od mod. 2015 (102cm) 

AN-158-001TS AN-158-002TS 

HT 102-22H, HT 102-24, HT 102-24D, HT 102-24X, HT 102-
24XD, HT 122-24X od mod. 2015 (102/122cm) 

AN-157-001TS AN-157-002TS 

HT 102-24XD 4WD mod. 2011 - 2014 (102cm) AN-128-001TS AN-128-002TS 
XDC 140 HD (84cm) AN-126-001TS AN-126-002TS 
HT 92-13,5, HT 92-16 od mod. 2015 AN-097-001TS AN-097-004TS 
HT 122-22X, HT 102-17,5, HT 102-22, 
HT 102-22X, HT 102-22XE, HT 102-22XD od mod. 2010 
(102/122cm) 

AN-097-001TS AN-097-003TS 

Combi Junior H + HX od mod. 2007 (92cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

Combi Premium HX i HXE od mod. 2004 (102/122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

Combi Premium HX i HXE od mod. 2004 (102/122cm, z 
mech. włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

Combi Junior H + HX od mod. 2002 - 2006 (92cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-068-001TS AN-068-002TS 

Combi Premium H mod. 2002 - 2004 (102/ 122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

Combi Premium H mod. 2002 - 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-010-002TS 

Combi deLuxe mod. 2001 - 2007 AN-059-001TS AN-058-002TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

Herkules  

HTC 13,0; 15,5; 15,5 Hydro 

mod. 2000 - 2002 (102/122cm, 
z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-050-002TS 

HTC 18 + 20 mod. 2000 - 2002 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-010-002TS 

HTC 13,0; 15,5; 15,5 Hydro modele do 

mod. 1999 (102/122cm, 
z mech. włączaniem noży) 

AN-010-001TS AN-010-002TS 

Honda  

HF2315 SB/HM od mod. 2017 (92cm) 

AN-161-001TS AN-161-002TS 

HF2417 HB/HM/HT, HF2622 HM/HT od mod. 2013 
(102/122cm) 

AN-139-001TS AN-139-002TS 

HF2315 SB/HM mod. 2013 - 2016 (92cm) AN-139-001TS AN-139-003TS 
HF2315, do mod. 2008 (92cm) AN-080-001TS AN-082-002TS 
HF2315 SB/HM (92cm), HF2415 HM/HT, HF2417 HM/HT 
(102cm), HF2620 HM/HT (122cm) od mod. 2009 - 2012, 
(z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-080-001TS AN-081-002TS 

HF2620 HME, HF2620 HTE od mod. 2004 - 2012 (122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-080-001TS AN-081-002TS 

HF2415 SB, HF2417 HM, HF2417 HT 

mod. 2004-2008 (102cm, 
z pneumatycznym włączaniem noży) 

AN-080-001TS AN-080-002TS 

HF2114 od mod. 2002 (92cm) AN-068-001TS AN-068-002TS 
HF2216 S, HF2218 S mod. 2002 - 2003 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-065-001TS AN-010-002TS 

HF2216 H, HF2218 H, HF2220 H mod. 2002 - 2003 
(102/122cm, z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-065-001TS AN-050-002TS 

HF2216 S, HF2218 SL/HL mod. 2000 - 2001 (102/122cm, z 
mech. włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-010-002TS 

HF2213, HF2213 S, HF2218 S do mod. 1999 (102/122cm) AN-010-001TS AN-010-002TS 

Husqvarna  

TC 238, TC 239, TC 239T, TC 242, TC 338, TC 342, TC 342T, 
TS238, TS 243T, TS342, TS343, TS346 (z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-151-001TS AN-151-003TS 

TC 138, TC 139, TC 139T, TC 142, TC 142T, TS142, TS138 

(z mech. włączaniem noży) 
AN-151-001TS AN-151-002TS 

CTH174, CTH194 od mod. 2012 AN-091-001TS AN-091-005TS 
CTH164T, 184T, 224T od mod. 2012 AN-091-001TS AN-091-004TS 
CTH154 od mod.2012 AN-091-001TS AN-091-002TS 
CT153T, CTH163, CT173 od mod. 2011 AN-091-001TS AN-091-003TS 
GTH263T, GTH264T, YTH183T, YTH223, YTH224T, 
YTH184T od mod. 2011 

AN-091-001TS AN-091-002TS 

YTH mod. 2006 - 2010 i GTH260 AN-091-001TS AN-091-002TS 
CT i CTH mod. 2004 - 2010 (oprócz CT/CTH 126), CTH222T, 
CTH182T, CTH192 od mod 2011 (z elektromagn. włączaniem 
noży) 

AN-075-001TS AN-077-002TS 

CT i CTH mod. 2004 - 2010 (z mech. włączaniem noży) AN-075-001TS AN-075-002TS 

Modele Rider patrz strona 49 - 51 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

Iseki  

CM 7421 4WD, CM 7423 4WD (102/122cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) od mod. 2015 

AN-156-001TS AN-156-002TS 

CM 7014H Pro (84cm) AN-126-001TS AN-126-002TS 
CM 7421 4WD, CM 7423 4WD (102/122cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

mod. 2009 - 2014 

AN-116-001TS AN-116-002TS 

SXG216 H (Diesel) patrz urządzenia doczepiane do traktorów ogrodowych z silnikiem Diesla 
strona 43 CM 6114, CM 6115 H, CM 6215, CM 6217 H, CM 6220 H AN-110-001TS AN-110-003TS 

CM 7113 H, CM 7124 H (92cm, z elektromagn. włączaniem 
noży) 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

CM 7220 H, CM 7322 H, CM 7226 H, 
CM 7322, CM 7328 H, CM 7216 H (102/122cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

JU 2135, JU 2135 H (92cm) AN-068-001TS AN-068-002TS 
CM 2135, CM 2135 H (102cm, z mech. włączaniem noży) AN-066-001TS AN-010-002TS 

CM 2155, CM 2170 H, CM 2180 H, 
CM 2220 H (102/122cm, z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

Simplicity ELT2242, ELT17538, ELT 1838 (92/107cm) AN-140-001TS AN-140-002TS 

Simplicity RD180, RD240 (102cm) AN-109-001TS AN-109-002TS 
Baron 16 H, 17 H, 18 H, 20 H AN-072-001TS AN-072-002TS 
Regent 15 H AN-064-001TS AN-064-002TS 

John Deere  

seria LR, seria X 

Sprzedaż tych produktów tylko przez  
John Deere, 76646 Bruchsal 

LX277, LX279, LX289 AN-048-001TS AN-048-002TS 
L105, L107, L120 AN-074-001SG AN-074-002SG 
Seria LT i LTR AN-045-001TS AN-045-002TS 

Jonsered  

LT 2217 A, LT 2216, LT 2317 CMA, LT 2316 CM 

AN-091-001TS AN-091-002TS 

Karsit  

TurboCut TC 17/102, TC 20/102, TurboCutXTCX 22/102 

AN-090-001TS AN-090-004TS 

Kubota  

GR1600-II, GR2100-II, GR2120-II (Diesel) 

patrz urządzenia doczepiane do traktorów ogrodowych z silnikiem Diesla 
strona 43 

Motec  

Garden Trac 92 / H od mod. 2007 (92cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

Garden Trac 102 /H od mod. 2006 (102/ 122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

MTS 200, MTS 300, MTS 500, MTS 600 i MTS 950 Y mod. 2000 
- 2001 (102/122cm, z mech. włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-010-002TS 

GTS 125 R, GTS 155 R, MT S 200, 
MT S 300, MT S 500, MT S 600 und MT S 950 Y do mod. 1999 
(102/122cm, z mech. włączaniem noży) 

AN-010-001TS AN-010-002TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

MTD 

Rozsiewacz tylny z ramą 900ką (np. 13AT913N684) 

AN-135-001TS AN-135-002TS 

Wyrzutnik tylny z ramą 700 AN-110-001TS AN-110-004TS 
SG155A, SG175H, SE135A, SE155H, SN135, SN155H, SN180, 
JE125H, JE135A, JE150H, JN150A, P155AME, P180AMN (rama 
450ka i 500ka) 

AN-110-001TS AN-110-003TS 

MTD - Bolens 

BL-135/92T, BL-155/92A, BL-175/92H, BL-175/105A (rama 
450ka i 500ka) 

AN-110-001TS AN-110-002TS 

MTD - Cub Cadett 
modele XT1-, XT2-, XT3 

Sprzedaż tych produktów tylko przez  
MTD Products AG, 66129 Saarbrücken 

CC1016AE, 1018HE, 1016KHE, 1018AN, 1019HN, 1018KHN, 
1022KHN, 1024KHJ (rama 900ka) 

AN-135-001TS AN-135-002TS 

CC1023RD, CC1025RD-J (rama 450ka i 500ka) AN-110-001TS AN-110-003TS 

MTD - Gutbrod 

GLX92RA, GLX92RAL, GLX92RHL, GLX105RA, GLX105RHL, 
GLX107SAL (rama 450ka i 500ka) 

AN-110-001TS AN-110-003TS 

GLX92SHL-SK, GLX92SH z zespołem koszącym do wysokiej 
trawy 

AN-110-001TS niemożliwe 

MTD - Yard Man 

AG5165, HG5175, AE5135, AE5165, HE5175, AN5175, 
HN5180, HN5200, AE5150, HE5150, AN5170, HN5180, 
AE5150K, HN5150K, AN5150K (rama 450ka i 500ka) 

AN-110-001TS AN-110-003TS 

HS5220K - zespół koszący do wysokiej trawy AN-110-001TS niemożliwe 

Murray sentinel 
40318 x 50, 40370 x 50, 40371 x 50, 40372 x 50, 40368 x 50, 
42587 x 50 

AN-044-001TS AN-044-002TS 

Oleo Mac  

AJ-102 4x4 mod. 2011 - 2014 (102cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-128-001TS AN-128-002TS 

OM104J, OM105J OM106J, OM124J 

od mod. 2010 (102/122cm, 
z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-097-001TS AN-097-003TS 

OM104J, OM105J, OM124J od mod. 2006-2009 (102/122cm) AN-097-001TS AN-097-002TS 

OM 92C od mod. 2007 (92cm, z elektromagn. włączaniem noży) AN-095-001TS AN-095-002TS 

OM102C i OM122C od mod. 2004 (102/122cm, z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

OM102C i OM122C od mod. 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

OM 92C od mod. 2002 - 2006 (92cm, z mech. włączaniem noży) AN-068-001TS AN-068-002TS 

OM102C i OM122C mod. 2002 - 2004 (102/122cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

OM102C i OM122C mod. 2002 - 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-066-001TS AN-010-002TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

Raiffeisen  

RMH 514-92A, RMH 514-105A, RMH 518-105H 

AN-110-001TS AN-110-003TS 

Sabo  

92-11H, 102-13G, 102-15H od mod. 2002 

Sprzedaż tych produktów tylko przez  
Sabo Maschinenfabrik GmbH, 51645 Gummersbach 

Simplicity  

Regent RD, SRD 100, SRD 200, SRD 300 SLT 100, SLT 200, SLT 
250 od mod. 2012 

AN-140-001TS AN-140-002TS 

Regent RD mod. 2007 - 2011 (102cm) AN-109-001TS AN-109-002TS 
Baron 16H, 17H, 18H, 20H AN-072-001TS AN-072-002TS 
Regent 15H AN-064-001TS AN-064-002TS 

Snapper  

ERXT 2242 RDF, ERXT 2642, od mod. 2013 (107cm) 

AN-140-001TS AN-140-002TS 

LT200 ELT18RD40, LT200 ELT19540RD mod. 2007 - 2011 
(102cm) 

AN-109-001TS AN-109-002TS 

Solo by AL-KO  

T13-93 HD, T13-93 HDS-A, T15-93 HD-A, T15-103 HD-A, T16-93 
HD V2, 
T16-103 HD V2, T22-111 HDS-A V2 

AN-141-001TS AN-141-002TS 

T16-95 HD V2, T16-105 HD V2, T18-95 HD, T20-105 HD, T20-105 
HDE V2, 
T23-125 HD, T23-125 HD V2 od mod. 2014 

AN-141-001TS AN-141-004TS 

T13-92, T15-95 HD-A, T15-102 HD-A, T16-102 HD AN-069-001TS AN-070-002TS 

Solo  

560, 561, 564 (92cm) od mod. 2007 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

570, 571, 572, 575, 576, 579 od mod. 2004 (102/122cm, 
z elektromagn. włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

570, 571, 572, 575, 576, 579 od mod. 2004 (102/122cm, z mech. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

Stiga  

Estate Pro 9102 XWS, 9122 XWS (102/122cm) od mod.2015 

AN-156-001TS AN-156-002TS 

Estate 5102 H (102cm) AN-142-001TS AN-142-002TS 
Tornado 6108 HW, Tornado 7108 HWS, Tornado 6118 HW 
(108/118cm) 

AN-139-001TS AN-139-004TS 

Estate 6102 HW, 7102 HWS, Estate 7122 HWS (102,122cm) AN-139-001TS AN-139-002TS 

Estate Master HST, Estate 2084, 
Estate 2084 H, Estate 3084 H, 
Estate 3384 H (84cm), Estate 3098 H (98cm) 

AN-126-001TS AN-126-002TS 

Estate Tornado (84/98cm), Tornado 2098, Tornado 2098 H, 
Tornado 3098 H 

AN-126-001TS niemożliwe 

Estate 5092 HW, Estate 6092 HW (92cm) AN-120-001TS AN-120-003TS 
Estate 4092 H, Estate 5092 H (92cm) AN-120-001TS AN-120-002TS 
Estate 6102 H (102cm) AN-119-001TS AN-119-002TS 
Estate Overland 20H 4WD, 25HE 4WD, Estate Pro 9102 XWS, 
9122 XWS (102/122cm) mod. 2009 - 2014 

AN-116-001TS AN-116-002TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

Stiga  

Estate President + Senator HST od mod. 2007 (92cm, z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-095-001TS AN-095-002TS 

Estate Pro 20, 25 i Royal od mod. 2004 (z elektromagn. 
włączaniem noży) 

AN-079-001TS AN-081-002TS 

Estate Pro 20, 25 i Royal od mod. 2004 (z mech. włączaniem 
noży) 

AN-079-001TS AN-080-002TS 

Estate President 92 cm mod. 2002 - 2006 (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-068-001TS AN-068-002TS 

Estate Pro 22 mod. 2002 - 2004 (z elektromagn. włączaniem 
noży) 

AN-066-001TS AN-050-002TS 

Estate Royal mod. 2002 - 2004 (z mech. włączaniem noży) AN-066-001TS AN-010-002TS 

Modele Park patrz strona 49 

Taifun  

TC 17/102, TC 20/102, TCX 22/102 

AN-090-001TS AN-090-004TS 

Toro TimecutterTitan ZX 
Patrz kosiarka Zero Turn (strona 43) 

DH 210, DH 220 od 2013 AN-090-001TS AN-090-004TS 
DH 210, DH 220 mod. 2012 AN-090-001TS AN-090-003TS 
DH150, DH170, DH190, DH200, DH220 do mod. 2011 AN-090-001TS AN-090-002TS 

Viking  

MT5112 od mod. 2014 

AN-141-001TS AN-141-003TS 

MT4097SX, MT4097S, MT4112S, MT4112SZ, MT5097, 
MT5097C, MT5097Z od mod. 2014 

AN-141-001TS AN-141-002TS 

MT6112C, MT6112ZL, MT6127ZL od mod. 2014 AN-141-001TS AN-141-003TS 

MT5097, MT5097C, MT5097G, MT5097K, MT5097Z (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-111-001TS AN-111-002TS 

MT6112C, MT6112ZL, MT6127ZL do mod. 2013 (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-111-001TS AN-112-002TS 

MT6112ZL, MT6127ZL, MT6127KL do mod. 2013 (z 
elektromagn. włączaniem noży) 

AN-111-001TS AN-113-002TS 

MT545/585 od mod. 2002 AN-068-001TS AN-068-002TS 
MT795 od mod. 2002 

(z elektromagn. włączaniem noży) 
AN-066-001TS AN-050-002TS 

MT745/785s od mod. 2002 (z mech. włączaniem noży) AN-066-001TS AN-010-002TS 

MT780, MT740, MT790 mod. 2000 - 2002 (z mech. 
włączaniem noży) 

AN-050-001TS AN-010-002TS 

MT740, MT780 do mod. 1999 AN-010-001TS AN-010-002TS 

Wolf  

Alpha 95.165H, 95.180H, 106.185H, 106.220H 

Sprzedaż tych produktów tylko przez  
MTD Products AG, 66129 Saarbrücken 

EXPERT 96.160H, 107.180H,107.175A AN-135-001TS niemożliwe 
EXPERT 92.155A, 92.160H, 105.175A, 105.180H, 105.220H, 
122.240H 

AN-135-001TS AN-135-002TS 

SELECT 92.130T, 105.155T AN-110-001TS AN-110-002TS 
AMBITION 92.130H, 105.175H AN-110-001TS AN-110-003TS 
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Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (odpowiada poz. 3) i zestawy nap ędowe (odpowiada poz. 4) 

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z dźwignią sterującą Zestaw napędowy 

Nr do zamówienia Nr do zamówienia 

 

Urządzenia doczepiane do traktorów ogrodowych z silniki em Diesla  

Kubota  

GR1600-II do mod. 2014 

AN-114-001TS AN-114-002TS 

GR1600-II od mod.2015 AN-114-001TS AN-114-003TS 

GR2100-II do mod. 2014 AN-115-001TS AN-115-002TS 

GR2120-II od mod.2015 AN-115-001TS AN-115-004TS 

GR2120-II do mod.2014 AN-115-001TS AN-115-003TS 

Iseki  

SXG 216H 

AN-137-001TS AN-137-002TS 

 

Szybkozłącze z napędem do traktora 
ogrodowego 

do traktorów ogrodowych z silnikiem Diesla 

AN-001-002TS 

 

Szybkozłącze bez napędu do traktora 
ogrodowego 

do traktorów ogrodowych z silnikiem Diesla 

AN-002-001TS 

Zamiatarka doczepiana tk520 

łącznie ze pojemnikiem z tworzywa sztucznego 
na zmiatane nieczystości i uniwersalną szczotką 
dwurzędową, szerokość robocza: 1,20m 

AD-200-001TS 

potrzebna jest: poz. 1,3,4 

Lemiesz zgarniający ts125 

łącznie z płozami chroniącymi podłoże, listwą 
gumową, dźwignią odchylającą, szerokość 
robocza: 1,25m 

AE-015-001TS 

zaleca się: poz. 1, 3, 4 potrzebna jest: poz. 2,3 

 

Rozsiewacz skrzyniowy tm420 

Szerokość rozrzutu: 0,80m, obj. zbiornika: 60 l, 
napęd przez adapter wtykowy do felgi 

 

pasuje do Kubota GR1600-II AR-122-002 

Pasuje do 

Kubota GR2100-II / GR2120-II 
AR-125-002 

 

Dodatkowe urz ądzenia do kosiarek z zerowym obrotem  

 Rama doczepiana z dźwignią sterującą i 
sprzęgłem 

do Toro TimecutterTitan ZX 

AN-136-001TS 

 Lemiesz zgarniający ts150 

łącznie z płozami chroniącymi podłoże, listwą 
gumową, dźwignią odchylającą, szerokość 
robocza: 1,50m 

AE-102-001TS 

 Zamiatarka doczepiana tk620 

szerokość robocza: 1,40m, 
Silnik: GXV160 

AD-211-001TS 

  



Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą P.P.H.U. "POLGARD" Sp. z o. o. ul. Szlachecka 41, 42-450 Rokitno Szlacheckie  
   

Tel. kom.: 505 105 005, tel./fax: (32) 671 97 11 44 Email: polgard@polgard.pl 
 

Lemiesz zgarniaj ący doczepiany z zaczepem sworzniowym  Nr do zamówienia 

Lemiesz doczepiany rs120 

Sprężynowy lemiesz składany łącznie z płozami chroniącymi podłoże i listą 
gumową, szerokość robocza: 1,25m, 
5 stopni regulacji boków z siedziska operatora (potrzebna jest: rama 
montażowa z zaczepem, patrz niżej, lub rama montażowa ze stron 35 do 42 
z zaczepem sworzniowym AN-699-001TS) 

Ciężar: 38 kg 

AE-091-001TS 

Zaczep sworzniowy do rs120 AN-699-001TS 

Lemiesz doczepiany do systemu MTD FastAttachTM  

Lemiesz doczepiany rs120 

jak wyżej, pasujący do modeli MTD, Gutbrod, Yardman i Bolens z systemem 
FastAttachTM (rama 450/500ka do mod. 2011 i rama 700ka od mod. 2010). 
łącznie z ramą montażową z zaczepem 

Ciężar: 42 kg 

AE-092-001TS 

 Lemiesz zgarniający doczepiany rs120 

jak wyżej, pasujący do modeli MTD, Gutbrod, Yardman i Bolens z systemem 
FastAttachTM (rama 900ka) 

łącznie z ramą montażową z zaczepem 

Ciężar: 42 kg 

AE-093-001TS 

Rama monta żowa z d źwigni ą steruj ącą (z zaczepem sworzniowym)  

Typy traktorów ogrodowych  Rama montażowa z 
dźwignią sterującą 

Nr do zamówienia 

AGS Crossjet series AN-602-001TS 

Bolens 135/96T, 175/107T, 200/107T AN-611-001TS 

Castelgarden 

Junior z mech. włączaniem noży mod. 2005 - 2006 

AD-191-030TS 

XJ z mech. włączaniem noży mod. 2005 - 2006 AD-191-030TS 

XG z elektromagn. włączaniem noży mod. 2005 - 2006 AD-191-030TS 

Modele TCP XX / XT, mech. włączanie noży 102/122 cm mod. 2005 - 2012 AD-191-034TS 

Modele TCP XX / XT, elektromagn. włączanie noży 102/122 cm mod. 2005 - 2012 AD-191-034TS 

Efco 

Tuareg 92, Tuareg 92 4x4 

AN-602-001TS 

Formula 97/13,5T i 108/15,5H AN-611-001TS 

Herkules HXT 920 2WD, HXT 923 4WD AN-602-001TS 

Honda HF2315 AN-600-001TS 

Husqvarna 

LT151, LTH151, LTH171 

AN-608-001TS 

Seria CTH od mod. 2005 do 2010 AN-608-001TS 

YTH180 AN-608-001TS 

Oleo Mac Polo 97/13,5T, 108/15,5H AN-611-001TS 
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Doczepiana frezarka do od śnieżania ts1020  

(napęd nie jest realizowany poprzez system szybkozłącza) 

Nr do zamówienia 

do traktorów ogrodowych o mocy od 18 KM, szerokość robocza: 1,02m, 
2-stopniowa przekładnia frezująca, zasięg wyrzutu do 12 m, wieża 
wyrzutowa odchylana pod kątem 240°, średnica śruby frezującej: 40cm, 
ciężar: 100 kg z częściami montażowymi pasującymi do: 

 

Castelgarden XHX 240 4WD E, XHT 240 4WD (modele 4WD od 2015) AL-156-002 

Castelgarden XHX 240 4WD E, XHT 220 4WD (modele 4WD do 2014) AL-116-002 

Castelgarden XX 220 HD, XT 220 HD 

do modelu 2013 (2WD) 

AL-139-002 

Dolmar TM-102.16H2, TM-102.20H2, TM-122.22H2 do modelu 2013 AL-139-002 

Honda HF2622 AL-139-002 

Iseki CM7421 4WD, CM7423 4WD (modele 4WD od 2015) AL-156-002 

Iseki CM7421 4WD, CM7423 4WD (modele 4WD do 2014) AL-116-002 

Solo 571H, 575H do modelu 2013 AL-139-002 

Stiga Estate Pro 9102 XWS, 9122 XWS (modele 4WD od 2015) AL-156-002 

Stiga Overland 4WD und Grand 4WD (modele 4WD do 2014) AL-116-002 

Stiga Senator H HST, Royal H HST AL-139-002 

  

Zaczep do traktorów ogrodowych  
 

 Urządzenie nie musi być usuwane do koszenia. 
Dostępne dla: 

 

Castelgarden 

Twin Cut Junior, TC/TCP 12,5 + 15,5 + 18/102, 20/122 i modeli XJ-, XT-, XX 
2004 

AN-010-010TS 

Honda 

HF2113, HF2114, HF2213, HF2216, HF2218, HF2220, HF2315, HF2415, 
HF2417, HF2620 

AN-010-010TS 

Motec 

GTS 125R + 155R, MT-S200,300,500,600 + 950 Y 

AN-010-010TS 

  

Wertykulator wielkopowierzchniowy tv920  
 

do doczepienia, szerokość robocza: 0,90 m, wydajność powierzchniowa do 
4000 m2/h, stalowe obręcze na łożyskach kulkowych z pneumatycznym 
ogumieniem 4,00 - 4 do trawy, bezstopniowa regulacja głębokości roboczej, 
ostrza z utwardzanej stali węglowej, 

sprzęgło przeciwprzeciążeniowe, 

zabezpieczenie przed złamaniem ostrzy, 

obsługa z siedziska operatora, 
(ew. wymagany jest zaczep) 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton Vanguard OHV z czujnikiem oleju, ciężar: 106 kg AI-520-001TS 

Honda GX270 

ciężar: 106 kg 

AI-521-201TS 
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Przyczepa ta250/ta260  Nr do zamówienia 

Przyczepka ta250 

do traktorów ogrodowych, obciążenie: do 200 kg, z blachy stalowej 
ocynkowanej, nisko położony środek ciężkości, zdejmowana tylna klapa tylna, 
zdemontowana w kartonie, 

Powierzchnia ładunkowa: 1065 x 765 x 305 mm, 

Ciężar: 35 kg 

(ew. wymagany jest zaczep) 

AO-001-001TS 

Przyczepka ta260, uchylna 

do traktorów ogrodowych, obciążenie: do 200 kg, z blachy stalowej 
ocynkowanej, nisko położony środek ciężkości, zdejmowana tylna klapa 
ładunkowa, odchylana z blokadą przechyłu za pomocą wysuwanego pałąka 
sterującego, zdemontowana w kartonie, częściowo zmontowana, powierzchnia 
ładunkowa: 1065 x 765 x 305 mm, 
Ciężar: 37 kg 

(ew. wymagany jest zaczep) 

AO-001-002TS 

  

Urządzenie zbieraj ące do trawy i li ści ta720  
 

razem z przyczepami ta250 i ta260 stanowi pożądane wyposażenie dla dużych 
powierzchni, z wężem i łącznikiem, o łącznej pojemności 720 litrów (ok. 3-4 
razy większa objętość załadunku niż w przypadku tradycyjnych koszy na 
trawę), razem z adapterem, 
potrzebne są przyczepy ta250 lub ta260, pasuje do następujących modeli: 

 

Honda HF2315,HF2417,HF2622 od mod. 2013 AO-003-001TS 

Castelgarden XT 220 HD, XT 175 HD, XT 190 HD, PTC 220 HD, od mod. 
2013 (102cm), 
XHX 240 4WD E, XHT 220 4WD, XHX 240, 

XX 220 HD od mod. 2009 (102/122cm) 

AO-003-001TS 
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Rozsiewacz skrzyniowy tm320/tm420  Nr do zamówienia 

Rozsiewacz skrzyniowy tm320 

do pracy ręcznej w zestawie z dyszlem, Szerokość rozrzutu: 0,80m, 
pojemność zbiornika: 55 litrów, 

Wydajność powierzchniowa: maks. 4000 m2/h, bezstopniowa regulacja 
rozsiewanej ilości, opony pneumatyczne na stalowej obręczy, 

Walec mieszający i przemieszczający załączany i wyłączany ze stanowiska 
operatora, odpowiedni zarówno jako rozsiewaczy doczepiany z przodu lub z 
tyłu kosiarki do rozprowadzania grubszych materiałów, jak np. sól drogowa lub 
granulat . 
ciężar: 49 kg 

AR-102-001 

Rozsiewacz skrzyniowy tm320 

do traktorów ogrodowych, z dyszlem, Szerokość rozrzutu: 0,80m, 
pojemność zbiornika: 55 litrów, 

Wydajność powierzchniowa: maks. 4000m2/h, bezstopniowa regulacja ilości 
rozsiewanego materiału, opony pneumatyczne na stalowej obręczy, 

walec mieszający i przemieszczający załączany i wyłączany ze stanowiska 
operatora, 
odpowiedni zarówno jako rozsiewaczy doczepiany z przodu lub z tyłu kosiarki 
do rozprowadzania grubszych materiałów, jak np. sól drogowa lub granulat  
ciężar: 51 kg 

AR-101-001 

 Uchwyt do tm320 do pracy ręcznej AR-102-001TS 

 Dyszel do tm320 do pracy z traktorem ogrodowym AR-101-001TS 

 Pokrywa do rozsiewacza skrzyniowego tm320 i tm420 AR-100-002TS 

Rozsiewacz skrzyniowy tm420 do kosiarek-traktorów ogrodowych 

łącznie z jednostką napędową, rozrzut: 0,80m, pojemność zbiornika: 60 litrów, 

Wydajność powierzchniowa: maks. 4000 m2/h, napęd z paskiem klinowym 
poprzez adapter wtykowy do obręczy, z wałkiem rozsiewającym do materiałów 
gruboziarnistych, bezstopniowa regulacja ilości rozsiewanego materiału, 
walec mieszający i przemieszczający załączany i wyłączany ze stanowiska 
operatora, 
ciężar: 59 kg 

pasuje do następujących modeli traktorów ogrodowych: 

 

Honda HF2417HM, HF2620HM, (od mod. 2009) AR-123-002 

John Deere X300R, X305R, X350R AR-121-002 

John Deere X130R / X135R / X155R do mod. 2014 AR-127-002 

Kubota GR 1600-II AR-122-002 

Kubota GR 2100-II / GR 2120-II AR-125-002 

MTD Cub Cadett XT1, XT2, XT3 wyrzutnik tylny od mod. 2017; Modele Wolf 
Alpha od mod. 2017 

AR-132-002 

MTD, Gutbrod, Yard Man 92 cm + 105 cm 

(rama 500ka i 900ka) od mod. 2010 

AR-126-002 

Stiga 4 AWD AR-128-002 

Stiga 102 cm i 122 cm, od mod. 2005 AR-124-002 

Toro DH 210, DH 220 (od mod. 2012) AR-131-002 

Viking seria T5 i T6 AR-120-002 

Pokrywa do rozsiewacza skrzyniowego tm320 i tm420 AR-100-002TS 
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Uchwyt na urz ądzenia ta1020  Nr do zamówienia 

Do zaczepiania, 
Szerokość robocza: 1,02m, koła pneumatyczne, 
łatwe przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej, 

Obciążenie do 200 kg, 
bez obciążników z przodu, bez narzędzi, 

Wydajność do 5 000 m2/h, 

AG-220-001TS 

akcesoria do wózka-uchwytu ta1020 
 

Nakłuwacz 

do przygotowania trawnika przed dosiewem lub nawożeniem 

AG-221-001TS 

Chwastownik 

do walki z zachwaszczeniem alejek żwirowych, piaszczystych i tłuczniowych 

AG-222-001TS 

Grabie 

do usuwania mchów i filców z trawników 

AG-223-001TS 

walec 

do ugniatania nowo zasianych trawników 

AG-224-001TS 

Zgarniak 

jako wyposażenia walca 

AG-224-010TS 

Aerator 

do napowietrzania wszelkiego rodzaju zieleni. Dzięki temu zabiegowi woda 
skutecznie sięga korzeni. 

AG-225-001TS 

Pojemniki balastowe 25 litrów 

4 sztuki wraz z pasem mocującym 

AG-226-001TS 

Stojak na narzędzia 

do wyposażenia wózka uchwytu ta1020 (bez narzędzi) 

AG-227-001TS 
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Zamiatarka doczepiana tk522  

do kosiarek-traktorów z przednim zespołem kosz ącym  

Nr do zamówienia 

Łącznie z zestawem szybkiego montażu 

łącznie ze pojemnikiem z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości i 
uniwersalną szczotką dwurzędową, szerokość robocza: 1,20 m, unoszenie 
równoległe, centralna bezstopniowa regulacja wysokości koła podporowego  
ciężar: 67 kg 

pasuje do następujących modeli traktorów: 

 

 Stiga Park, 2WD, od mod. 2001 AN-513-201 

 Stiga Park, 4WD, od mod. 2001 AN-513-202 

 Stiga Park, 
Modele z adapterem szybkiego montażu (szykozłączem RAC) 

AN-517-201 

 Castelgarden modele XK od mod. 2007 (szybkozłącze RAC) AN-517-201 

 Husqvarna Rider seria 200 od mod. 2012, 
13C od mod. 2009 

AN-516-201 

 Husqvarna Rider seria 300 od mod. 2012, 
15T, 15TAWD, 15Ts AWD, 18, 

18 AWD od mod. 2011, PR 17 AWD od mod. 2012 

AN-519-201 

 Husqvarna Rider seria 400 od mod. 2012, 
Pro Flex PR17, PF21, PF21 AWD od mod. 2008, PR17 AWD do mod. 2011 

AN-518-201 

 Husqvarna Rider 

PR 18/175/15/15V2 

(2 WD + modele AWD) od mod. 2007 

AN-515-201 

 Husqvarna Rider 

RC318T, RC 320 Ts AWD 

AN-521-201 

 Jonsered AN-516-201 
 FR 2216 MA 4x4, FR 2216 MA, FR 2213 MA, FR 2213 RA 

 

 Jonsered 

FR 2218 FA2 4x4, FR 2218 FA2, FR 2218 FA 4x4 FR 2218 FA, FR 2318 
FA2 4x4 

AN-519-201 
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Akcesoria do zamiatarki doczepianej tk522 
 Nr do zamówienia 

Plandeka ochronna 

Plandeka chroniąca przed kurzem i wyrzutem kamieni podczas 
zamiatania. 
Idealna do zamiatania nieczystości w jeden szereg. 

 AY-029-001TS 

Zbieracz do liści 
zbiera liście z ziemi i zbiera je w jednym cyklu roboczym z 
zamiataniem 

 AE-090-035TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-125 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-129 
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Lemiesz zgarniaj ący  

do kosiarek-traktorów z przednim zespołem kosz ącym  

 Nr do zamówienia 

Łącznie z zestawem szybkiego montażu 

łącznie z płozami chroniącymi podłoże, gumową listwą i chorągiewką 
pozycyjną, szerokość robocza: 1,25m, 
wysokość: 0,42m, 
rozkładany lemiesz zgarniający z unoszeniem równoległym, 
odchylany z siedziska operatora w lewo i w prawo  
ciężar: 62 kg 

pasuje do następujących modeli traktorów: 

  

 Husqvarna Rider 

Seria 200 od mod. 2012 (tylko modele 2WD) 

13C od mod. 2007 

AN-103-001 

Husqvarna Rider seria 300 od mod. 2012, 
15T, 15TAWD, 15Ts AWD, 18, 

18 AWD od mod. 2011, PR 17 AWD od mod. 2012 

AN-127-001 

Husqvarna Rider seria 400 

Pro Flex PR17, Pro Flex 18, PF21, 

 AE-008-001TS 

 PF21 AWD, PR17AWD 
 

Husqvarna Rider 

RC318T, RC 320 Ts AWD 

AN-162-001 

Husqvarna Rider 

PR 18/175/15/15V2 

AN-102-001 

 (2 WD + modele AWD) od mod. 2007 
  

Jonsered 

FR 2216 MA 4x4, FR 2216 MA, FR 2213 MA, FR 2213 RA 

 AN-103-001 

Jonsered 

FR 2218 FA2 4x4, FR 2218 FA2, FR 2218 FA 4x4 FR 2218 FA, FR 2318 FA2 
4x4 

AN-127-001 

Akcesoria do lemiesza zgarniającego 
  

Koła jezdne 

do delikatnych powierzchni, z regulacją w pionie 

zestaw AE-015-002TS 

 Listwa profilowa z poliuretanu 

dla największych obciążeń 

 HK-103-008 
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Akcesoria do ATV 
(quadów)  

  Nr do zamówienia 

Uchwyt do ATV, uniwersalny, bez ramy montażowej  AN-003-001TS 

Rama montażowa 

Informacje o aktualnych zmianach uzyskają Państwo 
telefonicznie pod numerem komórkowym 505 105 005, tel./fax: 
(32) 671 97 11 lub mailowo pod adresem polgard@polgard.pl 

 

Dźwignia sterująca do lemiesza zgarniającego ts150 

do unoszenia i opuszczania doczepionego urządzenia 

 AN-125-004TS 

Linka sterująca do lemiesza zgarniającego ts150 
 AE-102-002TS 

Linka sterująca do zamiatarki doczepianej tk620 AD-214-002TS 

Lemiesz zgarniający ts150 

łącznie z płozami chroniącymi podłoże, listwą gumową, dźwignią 
odchylającą, szerokość robocza: 1,50m, regulacja boczna 3-
krotna, podnoszenie równoległe, obsługa z fotela kierowcy, 
Ciężar: 57 kg 

 AE-102-001TS 

 potrzebne gniazda montażowe ATV, rama montażowa, 

Dźwignia obsługi do podnoszenia / opuszczania 

lub zawracania liny w przypadku istnienia wyciągarki linowej 

 

Zamiatarka doczepiana tk620 

łącznie z uniwersalną szczotką z podwójnym włosiem i dźwignią sterującą 
szerokość robocza: 1,40 m, 5 pozycji odchylenia, szybkie ryglowanie bez 
użycia narzędzi, przekładnia o wysokiej wydajności, podnoszenie równoległe, 
bezstopniowa centralna regulacja wysokości koła podporowego, obsługa z 
fotela kierowcy, Silnik: GXV160, ciężar: 82 kg 

AD-211-001TS 

 Potrzebne są uchwyt do ATV, doczepiana rama, opcjonalnie jest dostępna 
linka sterująca do podnoszenia / opuszczania przy pomocy wyciągarki 

 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,40m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-140 

Szczotka specjalna do śniegu 1,40m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-141 

  

Kosiarka bijakowa t920  
 

Do pracy z pojazdami z uchwytem kulowym, szerokość robocza: 0,90m, 
wydajność: 3600 m2/h, 
100Y - noże bijakowe, 

płynna regulacja wysokości koszenia: 20-120 mm, ogumienie: pneumatyczne 
16 x 6,50-6 z profilem do trawników, z wyposażeniem silnikowym: 

 

Honda GX390 

Ciężar: 197 kg 

 AS-101-001TS 

Briggs & Stratton Vanguard 16 HP (Twin) silnik dwucylindrowy z 
rozrusznikiem 

Ciężar: 201 kg 

 AS-110-001TS 
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Entry Class 
Wertykulator tv405  

 Nr do 
zamówienia 

Szerokość robocza: 0,38m, 
Wydajność powierzchniowa do 1250 m2/h, bezobsługowy napęd z paskiem 
klinowym, bezstopniowa regulacja głębokości roboczej, obręcze z tworzywa 
sztucznego, oszczędność miejsca w pozycji transportowej 

 

wyposażona w silnik:  

Briggs & Stratton 550 Series 

Ciężar: 36 kg 

AI-043-001TS 

 HondaGP160 

Ciężar: 36 kg 

AI-044-001TS 

Akcesoria do wertykulatora tv405 
Kosz na zbieranie nieczystości o pojemności 33 litrów AI-043-030TS 

 

Professional Class Wertykulator tv410  
Nr do 
zamówienia 

z wałem nożowym, 

Szerokość robocza: 0,38 m, wydajność powierzchniowa do 1250 m2/h, 
bezobsługowy napęd z paskiem klinowym, bezstopniowa regulacja głębokości 
roboczej, obręcze z blachy stalowej z łożyskami kulkowymi 
wyposażona w silnik: 

 

HondaGP160 

Ciężar: 41 kg 

AI-046-201TS 

Akcesoria do wertykulatora tv410 
 Wał nożowy z ostrzami AI-045-030TS 

 Wał z bijakami AI-045-031TS 

 Wał aerujący AI-045-032TS 

 Regulacja głębokości pracy z blokadą Lock-it HJ-010-016 

 

Professional Class Wertykulator tv510  
Nr do 
zamówienia 

Z wałem nożowym, 

Szerokość robocza: 0,45m, wydajność powierzchniowa do 1500 m2/h, 
bezobsługowy napęd z paskiem klinowym, bezstopniowa regulacja głębokości 
roboczej, obręcze z blachy stalowej z łożyskami kulkowymi 

 

wyposażona w silnik:  

Briggs & Stratton 750 OHV 

Ciężar: 53 kg 

AI-050-001TS 

 Honda GX160 

Ciężar: 53 kg 

AI-053-001TS 

Akcesoria do wertykulatora tv510 
 Wał nożowy z ostrzami AI-050-030TS 

 Wał z bijakami AI-050-031TS 

 Wał aerujący AI-050-032TS 

 Regulacja głębokości pracy z blokadą Lock-it HJ-010-016 
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Professional Class Wertykulator tv610  
Nr do zamówienia 

z wałem nożowym, 

Szerokość robocza: 0,55m, wydajność powierzchniowa do 2000 m2/h, 
bezobsługowy napęd z paskiem klinowym, bezstopniowa regulacja głębokości 
roboczej, obręcze z blachy stalowej z łożyskami kulkowymi 

 

wyposażona w silnik:  

Honda GX200 

Ciężar: 61 kg 

AI-061-001TS 

Akcesoria do wertykulatora tv610 
 Wał nożowy z ostrzami AI-060-030TS 

 Wał z bijakami AI-060-031TS 

 Wał aerujący AI-060-032TS 

 Regulacja głębokości pracy z blokadą Lock-it HJ-010-016 

 

Wertykulator wielkopowierzchniowy tv920  Nr do zamówienia 

do doczepienia, szerokość robocza: 0,90 m, wydajność powierzchniowa do 
4000 m2/h, stalowe obręcze na łożyskach kulkowych z pneumatycznym 
ogumieniem 4,00 - 4 do trawy, bezstopniowa regulacja głębokości roboczej, 
ostrza z utwardzanej stali węglowej, 

sprzęgło przeciwprzeciążeniowe, 

zabezpieczenie przed złamaniem ostrzy, 

obsługa z siedziska operatora, 
(ew. wymagany jest zaczep) 

wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton Vanguard OHV z czujnikiem oleju 

Ciężar: 106 kg 

AI-520-001TS 

 Honda GX270 

Ciężar: 106 kg 

AI-521-201TS 
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Rozdrabniacze do gał ęzi  Nr do zamówienia 

W komplecie z zestawem noży premium, duży lejek, 
Bębnowy system rozdrabniający, pneumatyczne koła transportowe, hamulec 
postojowy 

 

Rozdrabniacz do gałęzi th65 

Wydajność do 0,5 m3/h, Ciężar: 93 kg; Silnik: Honda GX270 

AK-502-040TS 

Rozdrabniacz do gałęzi th80 

Wydajność: do 1 m3/h, Ciężar: 100 kg; Silnik: Honda GX390 

AK-503-040TS 

Akcesoria do sieczkarni th65/th80 
   

 Dyszel   AK-500-030TS 

Zestaw noży Economy 

dla dobrej stabilności cięcia 

 

AZ-021-002 

Zestaw noży Premium 

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, dla 
zapewnienia najwyższej stabilności cięcia 

AZ-021-004 

 

Kosiarka do trawy wysokiej t500  
  Nr do zamówienia 

Szerokość robocza: 0,50m, 
3-biegowa przekładnia, przełączana na kierownicy, 6-
stopniowa regulacja wysokości kierownicy, 3-stopniowa 
regulacja wysokości płozów 

 

 

wyposażona w silnik:  

Briggs & Stratton 850 IC 

Ciężar: 75 kg 

AS-500-045TS 

 Honda GXV160 

Ciężar: 75 kg 

AS-501-045TS 

 Honda GSV190 

Ciężar: 77 kg 

AS-502-045TS 

  



Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą P.P.H.U. "POLGARD" Sp. z o. o. ul. Szlachecka 41, 42-450 Rokitno Szlacheckie  
   

Tel. kom.: 505 105 005, tel./fax: (32) 671 97 11 56 Email: polgard@polgard.pl 
 

Kosiarka listwowa t40  Nr do zamówienia 

Razem z listwą tnącą uniwersalną "SC" - 0,71m i regulowanymi płozami, 
Prędkość pracy: 2,7 km/h, 
1 bieg do przodu, 
ogumienie o wymiarach 3.00-4, 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 550 OHV 

Ciężar: 53 kg 

 AA-245-040TS 

HondaGP160 

Ciężar: 53 kg 

 AA-246-240TS 

Akcesoria do kosiarki listwowej t40 
  

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,71 m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-001 

   

Kosiarka listwowa t50  
 Nr do zamówienia 

razem z listwą tnącą uniwersalną "SC" - 0,87m i regulowanymi płozami, 
Prędkość pracy: 2,7 km/h, 
1 bieg do przodu, 
ogumienie o wymiarach 4.00-4, 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 550 OHV 

Ciężar: 87 kg 

 AA-250-040TS 

Honda GX120 

Ciężar: 89 kg 

 AA-255-040TS 

Akcesoria do kosiarki listwowej t50 
  

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,87m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-002 

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,97m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-004 

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 1,07m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-005 

Akcesoria zimowe do kosiarki listwowej t50 
  

 Uchwyt do lemiesza zgarniającego rs80 
 AE-059-001TS 

Lemiesz zgarniający rs80 

z płozami i listwą gumową chroniącą podłoże (bez uchwytu) 

szerokość robocza: 0,80m 

 AE-001-001TS 

łańcuchy na koła o wymiarach 4.00-4 para KC-002-009 
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Kosiarka listwowa t60  
 Nr do zamówienia 

Razem z listwą tnącą uniwersalną "SC" - 0,97m i regulowanymi płozami, 
Prędkość pracy: 2,8 km/h, 
1 bieg do jazdy w przód, 1 bieg tylny, automatyczny postojowy hamulec 
bezpieczeństwa, 

ogumienie o wymiarach 3.50-6, 

wyposażona w silnik: 

 

Briggs & Stratton 750 OHV 

Ciężar: 100 kg 

 AA-260-040TS 

Honda GX160 

Ciężar: 100 kg 

 AA-265-040TS 

Akcesoria do kosiarki listwowej t60 
  

 Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,87m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-002 

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,97m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-004 

 Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 1,07m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-005 

Listwa tnąca wahliwa ESM 1,02m 

z regulowanymi płozami 

 IG-014-001 

Podwójne ogumienie 

Koła bliźniacze na 0,93m na zewnątrz 

para AH-001-030 

Akcesoria zimowe do kosiarki listwowej t60 
  

 Uchwyt to lemiesza zgarniającego rs100 i rs125 
 AE-060-001TS 

Lemiesz zgarniający rs100 

z płozami i listwą gumową chroniącą podłoże (bez uchwytu) 

szerokość robocza: 1,00m 

 AE-005-001TS 

Lemiesz zgarniający rs125 

z płozami i listwą gumową chroniącą podłoże (bez uchwytu) 

szerokość robocza: 1,25m 

 AE-007-001TS 

Obciążnik przedni do lemiesza zgarniającego, ok. 14kg - większa 
skuteczność podczas zgarniania twardego śniegu 

 AY-013-001 

Łańcuchy na koła o wymiarach 3.50-6 para KC-002-001 
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Kosiarka listwowa 
t70  

 Nr do zamówienia 

Razem z listwą tnącą uniwersalną "SC" - 1,17m i regulowanymi płozami, 
Prędkość pracy: 2,2 - 4,3 km/h, przekładnia Vario Power Shift, 

7 biegów do jazdy w przód, 7 biegów tylnych, automatyczny postojowy 
hamulec bezpieczeństwa, 

szerokie opony o wymiarach 16 x 6,5-8 

wyposażona w silnik: 

 

 Briggs & Stratton 750 OHV 

Ciężar: 112 kg 

 AA-270-040TS 

 Honda GX160 

Ciężar: 112 kg 

 AA-275-040TS 

Akcesoria do kosiarki listwowej t70 
Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 1,17m 

z regulowanymi płozami 

 IG-015-006 

Listwa tnąca wahliwa ESM 1,12m 

z regulowanymi płozami 

 IG-014-002 

Podwójne ogumienie 

Koła bliźniacze na 1,10m na zewnątrz 

para AH-003-030 

Akcesoria zimowe do kosiarki listwowej t70 
 Uchwyt to lemiesza zgarniającego rs100 i rs125 

 AE-060-001TS 

Lemiesz zgarniający rs100 

z płozami i listwą gumową chroniącą podłoże (bez uchwytu) 

szerokość robocza: 1,00m 

 AE-005-001TS 

Lemiesz zgarniający rs125 

z płozami i listwą gumową chroniącą podłoże (bez uchwytu) 

szerokość robocza: 1,25m 

 AE-007-001TS 

Obciążnik przedni do lemiesza zgarniającego, ok. 14kg - większa 
skuteczność podczas zgarniania twardego śniegu 

 AY-013-001 

  



Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą P.P.H.U. "POLGARD" Sp. z o. o. ul. Szlachecka 41, 42-450 Rokitno Szlacheckie  
   

Tel. kom.: 505 105 005, tel./fax: (32) 671 97 11 59 Email: polgard@polgard.pl 
 

Napędy kosiarek do ci ągników jednoosiowych Honda  Nr do zamówienia 

 Napęd kosiarki dla Hondy F410/F460/F510/F560 

do kół o wymiarach 4.00-8 lub 16 x 6.50-8, 

Montaż tylny 

bez listwy koszącej, 
do kół o średnicy ok. 430mm 

Ciężar: 33 kg 

AB-054-030TS 

Napęd kosiarki do Hondy F610/F660/F720 

do kół o wymiarach 4.00-10 lub 16 x 6.50-8, 

Montaż tylny 

bez listwy koszącej, 
do kół o średnicy ok. 480mm 

Ciężar: 42 kg 

AB-051-230TS 

Napęd kosiarki do Hondy F810 

do kół o wymiarach 4.50-10 lub 4.00-12, 
Montaż tylny 

bez listwy koszącej, 
do kół o średnicy ok. 500mm 

Ciężar: 40 kg 

AB-053-030TS 

Akcesoria do napędów kosiarek 
 Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,87m 

z regulowanymi płozami 
IG-015-002 

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 0,97m 

z regulowanymi płozami 
IG-015-004 

Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 1,07m 

z regulowanymi płozami 
IG-015-005 

 Listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC" - 1,17m 

z regulowanymi płozami 
IG-015-006 

Listwa tnąca wahliwa ESM 1,02m 

z regulowanymi płozami 
IG-014-001 

Listwa tnąca wahliwa ESM 1,12m 

z regulowanymi płozami 
IG-014-002 

 

Glebogryzarki i zestawy frezów do ci ągników jednoosiowych Honda  Nr do zamówienia 

Agregat glebogryzarki L80 dla Hondy F410/F460/F510/F560 z zestawem 
frezów 

do kół o wymiarach 3.50-8 lub 4.00-8, 
Szerokość robocza: regulowana do 32, 41 i 50 cm Ciężar: 37 kg 

AF-038-030TS 

Agregat glebogryzarki tf85 dla Honda F510/F560 bez zestawu frezów 

do kół o wymiarach 3.50-8, 4.00-8, 
Ciężar: 35 kg 

AF-048-030TS 

Agregat glebogryzarki tf85 dla Honda F610/F660/F720 bez zestawu frezów 

do kół o wymiarach 4.00-8, 4.50-10, 6.00-12 Ciężar: 37 kg 

AF-046-030TS 

Agregat glebogryzarki tf85 dla Honda F810 bez zestawu frezów 

dla kół wielkości 4.50-10, 6.00-12, Ciężar: 39 kg 

AF-039-030TS 

Zestawy frezów do agregatu glebogryzarki tf85 
 Szerokość robocza: regulowana do 37, 47 i 60 cm AF-008-030TS 

 Szerokość robocza: regulowana do 60, 70 i 80 cm AF-009-030TS 
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Napędy zamiatarek doczepianych do ci ągników jednoosiowych Honda  
 Nr do zamówienia 

 Zamiatarka doczepiana do Hondy F410/F460/F510/560 bez 
zestawu szczotek 

dwie prędkości obrotu szczotek, szerokość robocza: 1,00m, 
Przekładnia z pasem klinowym, 

Doczepiana z tyłu 

do kół o wymiarach 4.00-8 

Ciężar: 58 kg 

 AD-084-030TS 

Zamiatarka doczepiana dla Honda F610/F660/F720 bez zestawu szczotek 

dwie prędkości obrotu szczotek, szerokość robocza: 1,20m, 
Przekładnia z pasem klinowym, 

Doczepiana z tyłu 

do kół o wymiarach 4.00-8, 6 x 6.50-8, 
Ciężar: 59 kg 

AD-086-030TS 

 Zamiatarka doczepiana dla Honda F810 bez zestawu szczotek 

dwie prędkości obrotu szczotek, szerokość robocza: 1,20 m, 
przekładnia z paskiem klinowym, 

Doczepiana z tyłu 

do kół o wymiarach 4.50-10 

Ciężar: 54 kg 

 AD-083-030TS 

Akcesoria do zamiatarki doczepianej 1,00m 

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
do zamiatarki, szerokość robocza 1,00 m, rama z rurek stalowych, 
4 stabilne odchylane rolki 

 AD-103-030TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,00m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-105 

Szczotka specjalna do śniegu 1,00m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-101 

Szczotka specjalna 1,00m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-107 

Szczotka specjalna 1,00m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-109 
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Akcesoria do zamiatarki doczepianej 1,20m  
 Nr do zamówienia 

Zbiornik z tworzywa sztucznego na zmiatane nieczystości 
do zamiatarki, szerokość robocza 1,20m, rama z rurek stalowych, 
4 stabilne odchylane rolki 

 AD-103-031TS 

Szczotka boczna 

Szerokość 20cm, średnica szczotki: 0,35m, idealna do czyszczenia 
głębokich rynien 

 AD-090-128 

Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem 1,20m 

do śniegu i nieczystości letnich, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-125 

Szczotka specjalna do śniegu 1,20m 

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, niebieska, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-121 

Szczotka specjalna 1,20m do mocno zabrudzonych powierzchni 
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, 
zielona, średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-127 

Szczotka specjalna 1,20m do mało zabrudzonych powierzchni 
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, czarna, 
średnica szczotki: 0,30m 

zestaw AD-090-129 

 

Akcesoria zimowe do ci ągników jednoosiowych Honda  Nr do zamówienia 

Uchwyt ostrza do Hondy F360/F410/F410/ F460/F510/F560 do montażu 
czołowego, gniazdo czworokątne 

AE-032-001TS 

Uchwyt do lemiesza zgarniającego 

dla Honda F610/F660/F720 

Montaż z przodu, potrzebne gniazdo sprzęgła 

AE-031-001TS 

Uchwyt na lemiesz zgarniający dla Honda F810 

Doczepiany z tyłu 

AE-030-001TS 

Lemiesz zgarniający rs100 

z listwą gumową (bez uchwytu), szerokość robocza: 1,00m, wysokość: 0,45m 

AE-005-001TS 

Lemiesz zgarniający rs125 

z listwą gumową (bez uchwytu), szerokość robocza: 1,25m, wysokość: 0,45m 

AE-007-001TS 

Obciążnik przedni do lemiesza zgarniającego ok. 14 kg 

wysoka skuteczność w twardym śniegu, do montażu na lemieszu zgarniającym 

AY-013-001 
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Nasze zaanga żowanie  

Jesteśmy aktywnym członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Ogrodniczego  (IVG) e.V. oraz Związku Niemieckich 
Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA). Nasza aktywność w tych stowarzyszeniach ma na celu uczestnictwo w obecnym 
rozwoju oraz wzmocnienie pozycji Niemiec w konkurencji na rynku międzynarodowym. 

Sprzedawcy ze znakiem QMF gwarantują wysoki standard jakości i regularnie 
potwierdzają jakość swoich usług w postaci szeroko zakrojonych badań 
przeprowadzanych przez zewnętrzne Instytuty. U sprzedawców ze znakiem QMF klient 
zawsze jest w centrum uwagi! Znak jakości QMF umożliwia Państwu ukierunkowane 
wyszukiwanie kompetentnych partnerów w pobliżu Państwa lokalizacji. Zachęcamy 
dlatego do rezygnacji z bezosobowych sklepów wielkopowierzchniowych i do 
skorzystania z osobistego doradztwa u wyspecjalizowanych sprzedawców. 

Stowarzyszenie IVG jest niemieckim przedstawicielstwem interesów przemysłowych 
oferentów na rynku ogrodniczym. 

Stowarzyszenie VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) 
reprezentuje ponad 3000 przedsiębiorstw i zalicza się do najbardziej wpływowych 
stowarzyszeń gospodarczych w Europie. 

Norma EN ISO 9001 określa minimalne wymagania wobec systemu zarządzania 
jakością (systemu QM), które spełniają oczekiwania klientów oraz wszelkiego rodzaju 
wymogi urzędowe. Jednocześnie system zarządzania jakością musi podlegać ciągłemu 
procesowi doskonalenia. 

 
 

Julius Tielbürger GmbH & Co. KG 

Maschinenfabrik 

Postdamm 12 

D-32351 Stemwede-Oppenwehe 

Tel.: +49 (0) 57 73/802 -333 Fax: +49 (0) 57 73/8175 
Internet: www.tielbuerger.de E-mail: verkauf@tielbuerger.de 
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