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KATALOG KOMPLETNY

MADE IN GERMANY

60 LAT MADE IN GERMANY

ZAMIATARKI

ZAMIATARKI DO POMIESZCZEŃ

AKCESORIA do TRAKTORÓW OGRODOWYCH

nowość
Strony

Strony

Strony

06 - 39

40 - 55

58 - 89

Entry Class

Zamiatarki ręczne

Zamiatarka doczepiana tk520

Zamiatarka tk17,
Zamiatarka tk18

Zamiatarka ręczna tk10
Zamiatarka ręczna tk14

do tego dostępne

Special Class

Zamiatarki ssące

Zamiatarka tk20

Zamiatarka ssąca tks90-50
Zamiatarka ssąca tks90-60

Compact Class
Zamiatarka
Zamiatarka
Zamiatarka
Zamiatarka

Lemiesze zgarniające ts125 i rs120

tk36
tk38
tk48
tk58

Samojezdne zamiatarki ssące

Professional Class
Zamiatarka
Zamiatarka
Zamiatarka
Zamiatarka

tk36
tk38
tk48
tk58

Zbiornik na zmiatane nieczystości
Plandeka ochronna
Zbieracz do liści
Szczotki specjalne

Professional
professional
Professional
Professional

Samojezdna
Samojezdna
Samojezdna
Samojezdna

zamiatarka
zamiatarka
zamiatarka
zamiatarka

ssąca
ssąca
ssąca
ssąca

tks100-70
tks100-90
tks110-95
tks140-150

Listwa profilowa z poliuretanu
Koła jezdne
Łańcuchy śniegowe

Aerator do Greenkeepera 110
Rozsiewacz tarczowy tm30 Rozsiewacz
skrzyniowy tm420 i tm320

do tego dostępne
SZCZOTKI DO CHWASTÓW

Hydraulic Class

Osłona skrzyni rozsiewacza Dyszel do
obsługi ręcznej

nowość

Zamiatarka tk48 Hydrostat
Zamiatarka tk58 Hydrostat

Wertykulator wielkopowierzchniowy
tv920 Przyczepa ta250 i ta260
Strony

56 -

nowość

do tego dostępne

do tego dostępne urządzenie zbierające
do trawy i liści

Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne
tu1000/tk1100

Urządzenie zbierające ta720
Szczotka do chwastów

Akcesoria
Zbiornik na zmiatane nieczystości z
opróżnianiem przez przechylanie
Plandeka ochronna
Zbieracz do liści
Elektr. Urządzenie zraszające
Zestaw z akumulatorem
Lemiesz do odśnieżania
Łańcuchy śniegowe
Szczotki specjalne
Koła o profilu rolniczym
Koła Polar Trec

Szczotka do chwastów tw50 i tw50s

PRZEGLĄD

KOSIARKI LISTWOWE

WERTYKULATORY

nowość

Entry Class

Wertykulator tv405

Professional Class
Wertykulator tv410
Wertykulator tv510
Wertykulator tv610

Akcesoria
Wkłady narzędziowe
Kosz zbierający
Lock-It

AKCESORIA DO CIĄGNIKÓW JEDNOOSIOWYCH

Strony

Strony

Strony

90 - 101

102 - 109

112 - 115

Compact Class
Kosiarka
Kosiarka
Kosiarka
Kosiarka

listwowa
listwowa
listwowa
listwowa

Zamiatanie
t40
t50
t60
t70

Zamiatarka doczepiana
Zbiornik na zmiatane nieczystości
Szczotki specjalne

Koszenie

Akcesoria
listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC"
Listwa tnąca wahliwa ESM
Podwójne ogumienie
Uchwyt do lemiesza zgarniającego
Lemiesz zgarniający
Łańcuchy śniegowe
Obciążnik z przodu

Napęd kosiarki
listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC"
Listwa tnąca wahliwa ESM

Glebogryzarki
Glebogryzarki
Zestawy frezów

Odśnieżanie
Uchwyt do lemiesza zgarniającego
Lemiesze zgarniające
Obciążnik z przodu

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI

Strony

110 - 111

Rozdrabniacze do gałęzi
Rozdrabniacz do gałęzi
th65, th80

JUŻ DZIŚ
CZYSTE ROZWIĄZANIA DLA JUTRA

O FIRMIE

ROZWÓJ innowacyjnych i wydajnych maszyn, był od
początku szczególnie ważny dla założyciela naszej
firmy

Juliusa

Tielbürgera,

i

do

dziś

stanowi

wyróżniającą cechę naszego przedsiębiorstwa.
Julius

Tielbürger

swoje

pierwsze

doświadczenia

zawodowe zgromadził w zakładach samolotowych
Junkers. W 1950 r. wpadł na innowacyjny pomysł:
skonstruowanie kombajnu do zbioru ziemniaków. tak
rozpoczęła się historia naszej firmy. Jego fascynacja
techniką

doprowadziła

do

powstania

dalszych

innowacyjnych produktów, patentów i stałej pielęgnacji
produktów skutkujących sukcesem przedsiębiorstwa.
Dziś eksportujemy już do ponad 30 krajów.

NASZE

PRODUKTY

są

synonimem

doskonałej

wydajności i maksymalnej trwałości. Nasza recepta na
sukces: produkujemy prawdziwą wartość i dostarczamy
części zamienne nawet przez 20 lat. Nasze standardy
jakościowe są udokumentowane między innymi przez
regulacją certyfikację według ISO 9001.

TO CZŁOWIEK jest u nas zawsze najważniejszy.
Państwo, nasi kontrahenci, nasi pracownicy i oczywiście
nasza rodzina. Od ponad 60 lat produkujemy dla
Państwa w Stemwede, na północy Nadrenii Westfalii,
prawdziwa jakość "Made in Germany".

WSZĘDZIE I ZAWSZE GOTOWE
ZAMIATARKI TIELBÜRGER

ODPORNE NA WARUNKI POGODOWE w
codziennym
zastosowaniu:
Do
ciągłego
zastosowania, w każdą pogodę i w każdej sytuacji
- dlatego każda osobna część naszych zamiatarek
jest
konsekwentnie
zaprojektowana
pod
względem trwałości i wytrzymałości.
JAKOŚĆ aż do najmniejszych detali: Czy to kurz,
piasek, błoto, woda, sól, czy ostry granulat, czy też
lodowate zimno albo piekący skwar - nasze
maszyny bez problemu znoszą ekstremalne
warunki.

AKCESORIA do każdego zastosowania przez cały
rok: W zależności od zapotrzebowania otrzymają
Państwo u nas wielkogabarytowe pojemniki do
zbierania zmiatanych nieczystości, plandekę do
zamiatarki chroniącą przed kamieniami i kurzem,
lemiesz zgarniającym, łańcuchy śniegowe,
specjalne szczotki i wiele więcej (patrz strony 32
do 39).

ZAMIATARKI

MOCNE W KAŻDEJ DYSCYPLINIE

Pokaż mi swoją zamiatarkę
a powiem, Ci kim jesteś

JAKIM TYPEM JESTEŚ? Ambitnym właścicielem gruntu czy właścicielem gospodarstwa,
wymagającym gospodarzem, ogrodnikiem i specjalistą od budowy krajobrazu, rolnikiem
z zamiłowania, hodowcą koni, komunalnym

lub zakładowym

przedsiębiorstwem

sprzątającym? Do każdego zastosowania znajdziesz u nas odpowiednią zamiatarkę, która
optymalnie pasuje do Twoich indywidualnych zapotrzebowań. Różnorodne akcesoria
poszerzają możliwości zastosowań.

OSZCZEDZISZ WIELE CZASU I SIŁ. Zamiatarki Tielbürger przekonują swoją wysoką mocą,
prostą obsługą, efektywnym sposobem pracy oraz bardzo solidną, a mimo to zwartą i
lekką budową. W skrócie: z zamiatarką Tielbürger będziecie więcej niż szczęśliwi.
Będziecie zachwyceni.

GOSPODARSTWO I OGRÓD

USUWANIE LIŚCI

"Potrzebuję małej i poręcznej zamiatarki, która jest prosta

"Dzięki zbieraczowi liści oszczędzam cenny czas, który

w obsłudze."

mogę lepiej spożytkować w inny sposób."

USUWANIE MCHÓW

ODŚNIEŻANIE

"Przy pomocy zamiatarki mogę usunąć nawet uporczywy

"Z lemieszem i szczotką zamiatającą wykonuję dwa cykle

mech".

robocze jednocześnie".

ZAMIATARKI
Przykłady zastosowania

Pielęgnacja sztucznych trawników
"Nawet czyszczenie sztucznych trawników jest możliwe
przy pomocy zamiatarki Tielbürger".

ROLNICTWO
"Mocna

szczotka

usuwa

nawet

zanieczyszczenia

wgniecione w bruk".

CZYSZCZENIE ULIC I CHODNIKÓW
"Tak mogę czyścić kolejne metry zupełnie bez wysiłku".

TRYB PRACY BUDOWLANEJ/NA BRUKU
"Nasza praca jest czysta i tak wygląda też nasz plac
budowy. Dzięki Tielbürgerowi".

SZCZOTKI SPECJALNE
"Wybór szczotek jest tak różnorodny jak poszczególne
zadania".

ZAMIATARKI
Entry Class

PARA SPRINTERÓW

Napęd szczotek

Napęd jezdny

Szczotka odchylana w pięciu
pozycjach i wygodnie zza
kierownicy

Kierownica
6-stopniowa
regulacja w pionie

Nacisk szczotki
bezstopniowy

Zamiatanie
przy samej ścianie

Wysokiej jakości
3-warstwowy lakier

Felgi stalowe

Zawracanie na jałowym biegu

Dane techniczne

tk17

tk18

Szerokość robocza:

70 cm

80 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV160

Honda GCV160

ADAD-381381-440TS

ADAD-391391-240TS

B&S 575EX
ADAD-380380-240TS

B&S 575EX
ADAD-390390-040TS

B&S InStart

B&S InStart

ADAD-384384-240TS

ADAD-395395-040TS

Wydajność:

do 2.200 m2/h

do 2.800 m2/h

Prędkość jazdy

ok. 3,1 km/h

ok. 3,5 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

1 bieg do przodu

Średnica szczotki

30 cm

30 cm

PARA SPRINTERÓW

tk17 / tk18

Błyskawicznie szybkie - dzięki nim
ciężka praca staje się tylko
dodatkiem
PORĘCZNE I SZYBKIE Zamiatarki tk17 i tk18 są idealne do

ZAMIATARKA jest napędzana centralnie. Twoja korzyść:

prywatnych zastosowań w gospodarstwie i w ogrodzie, na

Możesz bez dodatkowych szczotek bocznych zamiatać

chodnikach i podjazdach. Niezależnie od tego, czy to

przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach. Nacisk

czyszczenie wiosenne, usuwanie liści, odśnieżanie -

szczotki można przy tym ustawić bezstopniowo, kąt

odpowiednie

zamiatania

akcesoria

są

dostępne

do

wszystkich

zastosowań:

można

regulować

w

pięciu

stopniach.

Sześciostopniową kierownicę można wygodnie dopasować
do swojego wzrostu.

zbiorniki

na

zmiatane

nieczystości,

zbieracze

liści,

lemiesz zgarniający i łańcuchy śniegowe. Dzięki temu

PEŁNĄ PARĄ NAPRZÓD Napęd szczotek i napęd jezdny są

nawet bardzo wymagający gospodarze mogą bez kłopotu

osobno włączane na kierownicy. Dzięki temu bez kłopotu

profesjonalnie wykonywać wszystkie zadania związane z

nawet

czyszczeniem.

porównaniu do szczotki ręcznej.

Kierownica
oszczędza miejsce, składana
i regulowana 6-stopniowo

dwudziestokrotnie

zwiększysz

efektywność

w

ZAMIATARKI
Entry Class

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka
szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni

i we wszystkich narożnikach.

przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja
wyśrodkowana.

Regulowany nacisk szczotki
Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie
bez narzędzi.

Przemyślana ergonomia
Dźwignie obsługujące mają ergonomiczny kształt, abyście mogli łatwo i
komfortowo prowadzić zamiatarkę w każdej sytuacji.

Wytrzymałe detale
Dźwignie obsługujące z wytrzymałego
tworzywa sztucznego, odporne na
złamania nawet podczas silnego mrozu.
Stabilne felgi stalowe.
Ochrona antykorozyjna dzięki wysokiej
jakości lakierom trójwarstwowym.

Entry
class
Wydajność:
tk17 do 2.200 m2 na godzinę
tk18 do 2.800 m2 na godzinę

ZAMIATARKI
Special Class

GENIUSZ NA ZAKRĘTACH

Napęd jezdny

Napęd szczotek

Special
class
Szczotka odchylana w
pięciu pozycjach i wygodnie
zza kierownicy

Zamiatanie
przy samej ścianie

Kierownica
4-stopniowa
regulacja w pionie

Wysoka elastyczność ze
stalową konstrukcją
stabilna termicznie i
odporna na złamania

Wysokiej jakości 3warstwowy lakier

Zawracanie w miejscu

Dane techniczne

tk20

Szerokość robocza:

80 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV160
ADAD-342342-240TS
B&S Ready Start
AD-341AD
341-240TS

Wydajność:

do 2.200 m2/h

Prędkość jazdy

ok. 2,8 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

Średnica szczotki

30 cm

GENIUSZ NA ZAKRĘTACH

tk20

Doskonała zwrotność obraca się w miejscu

Wytrzymałe detale
Dźwignia obsługująca ze
stali, odporna na pęknięcia
nawet na dużym mrozie.
Ogumienie pneumatyczne,
elastyczna plandeka
szczotki zamiatającej z
konstrukcją stalową.

ZAMIATARKA tk20 JEST SKRAJNIE ZWROTNA i zawraca nawet w miejscu. Jest to optymalna
zamiatarka do prywatnych zastosowań na wąskich drogach i w ciasnych obszarach
roboczych. Nadaje się jednak również do szybkiego i dokładnego czyszczenia dużych
parkingów lub dojazdów. Zamiatarka tk20 jest łatwa w obsłudze, tak że można
zapomnieć o prawidłowych ustawieniach. Przy pomocy tk20 bardzo łatwo wykonasz
swoją pracę.

Ochrona przed korozją
dzięki wysokiej jakości
lakierowaniu
trójwarstwowemu

ZAMIATARKI
Special Class

tk20

Special
class

Po prostu przekonujące

Wydajność do 2 200 m2 na godzinę

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz

Kąt

zamiatać przy samej ścianie i we wszystkich

pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni

nacisk szczotki i gwarantuje równomierny

narożnikach.

przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa

efekt

stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.

charakterystyki podłoża. Dzięki aktywnemu

zamiatania

Aktywne podwozie
jest

regulowane

Zamiatarka

tk20

automatycznie

zamiatania;

reguluje

niezależnie

od

podwoziu pokazuje swoje mocne strony w
szczególności na wymagających podłożach,
takich

jak

drenażowa.

kamień
Nawet

naturalny
w

rowkach i fugach nie

czy

głębokich
uchowa

kostka
rynnach,

się

nawet

ziarenko.

Kierownica
oszczędza miejsce, składana
i regulowana 4-stopniowo

Ogumienie pneumatyczne

ZAMIATARKI
Compact Class

DŁUGODYSTANSOWCY

Compact
class

Napęd szczotek
3 biegi do przodu
Prędkość obrotowa szczotek

Kierownica 4stopniowa regulacja
w pionie

1 bieg wsteczny

Nacisk szczotki
bezstopniowy

Szczotka odchylana w
pięciu pozycjach i wygodnie
zza kierownicy

Zamiatanie
przy samej ścianie

Stabilne 3-punktowe
połączenie kierownicy
Wysokiej jakości 3warstwowy lakier

Felgi stalowe

Dane techniczne
Szerokość robocza:
Silnik
Nr artykułu

tk36
80 cm

tk38
80 cm

tk48

tk58

100 cm

120 cm

Honda GCV160

Honda GCV160

Honda GXV160

Honda GXV160

ADAD-352352-240TS

ADAD-352352-245TS
245TS

ADAD-364364-045TS

ADAD-372372-045TS

B&S Ready Start
AD-350AD
350-040TS

B&S Ready Start
AD-350AD
350-045TS

B&S Ready Start
AD-360AD
360-045TS

B&S Ready Start/E-Start

B&S Ready Start/E-Start

ADAD-351351-045TS

ADAD-361361-045TS

Wydajność:

do 2 400 m2/h

do 3 400 m2/h

do 4.200 m2/h

do 5.000 m2/h

Prędkość jazdy

ok. 3,0 km/h

maks. 4,2 km/h

maks. 4,2 km/h

maks. 4,2 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

■

■

30 cm

30 cm

Regulacja prędkości
obrotowej szczotek
Średnica szczotki

30 cm

30 cm

DŁUGODYSTANSOWCY

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

Kondycja olimpijska –
maksymalna wydajność na długich trasach
WYDAJNOŚĆ I MOC. Te kompaktowe zamiatarki są

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

stworzone do długich dystansów i dużych powierzchni.

■

Wszędzie

tam,

gdzie

jest

wymagana

wytrzymałość,

przekonują swoją kondycją i wydajnością. Zachęcam do

Dźwignia obsługująca ze stali, odporna na
pęknięcia nawet na dużym mrozie.

■

przetestowania: Spróbujcie zatrzymać te zamiatarki za

Pneumatycznie ogumione koło podpierające o
doskonałych właściwościach amortyzujących

kierownicę przy wrzuconym biegu. Napęd jest tak silny,

■

Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie

że nie uda Wam się zablokować kół. To są rezerwy siły,

■

Elastyczna plandeka szczotki zamiatającej z

które w szczególności przydają się podczas odśnieżania z
lemieszem i łańcuchami.

konstrukcją stalową.
■

Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości
lakierowaniu trójwarstwowemu

■

Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do
nałożenia łańcuchów)

Kierownica
oszczędza miejsce, składana i
regulowana 4-stopniowo

Zawracanie na jałowym
biegu
Napęd na wszystkie koła

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Ogumienie pneumatyczne

ZAMIATARKI
Compact Class

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni

i we wszystkich narożnikach.

przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja
wyśrodkowana.

Regulowany nacisk szczotki

Wielostopniowa prędkość obrotowa szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie

Prędkość obrotową szczotki można regulować wielostopniowo z poziomu

bez narzędzi.

uchwytu podczas zamiatania.

Compact
class
Trzy biegi do przodu, jeden bieg wsteczny

Wydajność:

Jazda do przodu i do tyłu regulowana z poziomu kierownicy.

2.400 m2 do 5.000 m2 na godzinę

ZAMIATARKI
Professional Class

PAKIETY MOCY

3 biegi do przodu

Prędkość obrotowa szczotek
regulowana bezstopniowo

Professional
Class
Napęd szczotek

Nacisk szczotki
bezstopniowy

1 bieg do tyłu,

Szczotka odchylana w
pięciu pozycjach i
wygodnie zza kierownicy

Kierownica
7-stopniowa
regulacja
w
pionie, dodatkowe stabilne i
amortyzowane
4-punktowe
podłączenie kierownicy

Zamiatanie przy
samej ścianie

Wysokiej jakości 3-warstwowy lakier

Felgi stalowe

Dane techniczne

tk36

tk38

tk48

tk58

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Szerokość robocza:

80 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV140

Honda GCV140

Honda GXV160

Honda GXV160

ADAD-552552-040TS

ADAD-552552-045TS

ADAD-562562-045TS

ADAD-572572-045TS

B&S Ready Start
AD-550AD
550-040TS

B&S Ready Start
AD-550AD
550-045TS

B&S Ready Start
AD-560AD
560-045TS

B&S Ready Start/E-Start

B&S Ready Start/E-Start

ADAD-551551-045TS

ADAD-561561-045TS

Wydajność:

do 2 800 m2/h

do 3.900 m2/h

do 4.600 m2/h

do 5.500 m2/h

Prędkość jazdy

ok. 3,5 km/h

maks. 4,9 km/h

maks. 4,6 km/h

maks. 4,6 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

3 bieg do jazdy w przód, 1

3 bieg do jazdy w przód, 1

3 bieg do jazdy w przód, 1

bieg tylny,

bieg tylny,

bieg tylny,

■

■

40 cm

40 cm

Prędkość obrotowa szczotek
bezstopniowy
Średnica szczotki

35 cm

35 cm

PAKIETY MOCY

tk36

PROFESSIONAL

/ tk38

PROFESSIONAL

/ tk48

PROFESSIONAL

/ tk58

PROFESSIONAL

Imponująca moc –
od profesjonalisty do zwycięzcy
PEŁNĄ PARĄ NAPRZÓD Tu sprawdzona technika firmy

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

Tielbürger pokazuje swoje mocne strony. Zamiatarki

■ Wzmocniony napęd kołowy

Professional Class nawet pod skrajnymi obciążeniami

■

Dźwignia obsługująca z wytrzymałego tworzywa

dostarczają niezawodnych rezultatów. Są one stworzone

sztucznego, odporna na pęknięcia nawet na

do

dużym mrozie.

niezawodnego

i

długotrwałego

użytkowania

najcięższych warunkach.

w
■

Pneumatycznie ogumione koło podpierające o

■

Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie

■

Elastyczna plandeka szczotki zamiatającej z

doskonałych właściwościach amortyzujących

konstrukcją stalową.
■

Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości
lakierowaniu trójwarstwowemu

■
Kierownica
składana, zajmuje mało miejsca
7-stopniowa regulacja w pionie
dodatkowe stabilne i amortyzowane 4-punktowe podłączenie kierownicy

Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do
nałożenia łańcuchów)

Zawracanie na
jałowym biegu
Napęd na wszystkie
koła

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Duża średnica szczotek

Ogumienie pneumatyczne

Duży prześwit

ZAMIATARKI
Professional Class

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni

i we wszystkich narożnikach.

przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja
wyśrodkowana.

Regulowany nacisk szczotki

Bezstopniowa prędkość obrotowa szczotek

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie

Prędkość obrotowa szczotek może być regulowana bezstopniowo z

bez narzędzi.

poziomu kierownicy.

Professional
class
Trzy biegi do przodu, jeden bieg wsteczny

Wydajność:

Jazda do przodu i do tyłu regulowana z poziomu kierownicy.

2.800 m2 do 5.500 m2 na godzinę

ZAMIATARKI
Hydraulic Class

REKORDZIŚCI

Prędkość obrotowa
szczotek regulowana
bezstopniowo

Napęd jezdny

Hydraulic
class
Napęd szczotek

Aktywne wspomaganie kierownicy
Aktywne
wspomaganie
kierownicy

Nacisk
szczotki
bezstopniowy

Tempomat
Szczotka odchylana w
pięciu pozycjach i wygodnie
zza kierownicy

1 bieg wsteczny,

Kierownica
7-stopniowa regulacja
wysokości

Zamiatanie przy
samej ścianie

Dodatkowe stabilne i
amortyzowane 4punktowe podłączenie
kierownicy
Wysokiej jakości 3-warstwowy
lakier

Felgi stalowe

Dane techniczne
Szerokość robocza:
Silnik
Nr artykułu

tk48

tk58

HYDROSTAT

HYDROSTAT

100 cm

120 cm

Honda GXV16G

Honda GXV16G

ADAD-566566-045TS

ADAD-576576-045TS

B&S 850 IC
AD-565AD
565-045TS

B&S 850 IC
AD-575AD
575-045TS

Wydajność:

do 4.900 m2/h

do 5.800 m2/h

Prędkość jazdy

maks. 4,9 km/h

maks. 4,9 km/h

Skrzynia biegów

hydrauliczna

hydrauliczna

Prędkość obrotowa szczotek
bezstopniowy

■

■

Średnica szczotki

40 cm

40 cm

REKORDZIŚCI

tk48

HYDROSTAT

/ tk58

HYDROSTAT

Nie do pobicia –
z łatwością radzą sobie z
najtrudniejszymi zadaniami
PEŁNA PRZEWAGA: Permanentny hydrostatyczny napęd na

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

wszystkie koła tych zamiatarek generuje moc nie do

■

Napęd hydrostatyczny

pobicia. Napęd zupełnie bez dyferencjału. Dla Ciebie

■

Dźwignia obsługująca z wytrzymałego tworzywa

oznacza to: podczas odśnieżania nigdy nie staniesz w
miejscu.
sprzężenie

Dzięki

aktywnemu

pojedynczych

precyzyjnie

manewrować.

kół

kierowaniu
możesz

bezpiecznie

Bezstopniowa

sztucznego, odporna na pęknięcia nawet na

poprzez
i

dużym mrozie.
■

dźwignia

Pneumatycznie ogumione koło podpierające o
doskonałych właściwościach amortyzujących

wielofunkcyjna dla ruszania, zatrzymania biegu do przodu

■

Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie

i wstecznego bardzo ułatwia obsługę.

■

Elastyczna plandeka szczotki zamiatającej z
konstrukcją stalową.

■

Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości
lakierowaniu trójwarstwowemu

■

Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do
nałożenia łańcuchów)

Kierownica
oszczędza miejsce, składana i
regulowana 7-stopniowo
dodatkowe stabilne i
amortyzowane 4-punktowe
podłączenie kierownicy

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Duża średnica szczotek

Ogumienie pneumatyczne

Duży prześwit

ZAMIATARKI
Hydraulic Class

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni

i we wszystkich narożnikach.

przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja
wyśrodkowana.

Regulowany nacisk szczotki
Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie

Bezstopniowa dźwignia wielofunkcyjna z
prawdziwym tempomatem

bez narzędzi.

Ruszanie,

zatrzymanie

bieg

do

przodu

i

wsteczny

przełączane

bezpośrednio na kierownicy przy pomocy jednej dźwigni. Prędkość jazdy i
kierunek jazdy można bezstopniowo ustawić i regulować za pośrednictwem
tempomatu. Przy pomocy jednej dźwigni wielofunkcyjnej (bieg wsteczny)
można szybko i bezstopniowo zmieniać prędkość jazdy i kierunek jazdy,
nie zmieniając wybranej prędkości pracy.
Doskonała ergonomia:
do przodu - wolniej - luz - do tyłu.

Hydraulic
class
Bezstopniowa prędkość obrotowa szczotek
Prędkość obrotowa szczotek może być regulowana bezstopniowo z
poziomu kierownicy.

Wydajność 4.900 m2 do 5.800 m2 na godzinę

nowość

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Wielofunkcyjna jednostka sterująca

tu1000
tk1100

Szczotka odchylana
wygodnie zza kierownicy

6-stopniowa
regulacja prędkości,
z biegiem
wstecznym

Ergonomiczna kierownica
bezstopniowa regulacja wysokości
Nacisk szczotki bezstopniowy
Pellenc
ULiB
1100
długotrwały napęd

2 osobno napędzane silniki
kół umożliwiają zawracanie w
miejscu

Prędkość obrotowa szczotki regulacja 5stopniowa łącznie z pracą rewersyjną

2 koła podpierające do optymalnego
dopasowania do podłoża

Zamiatanie przy samej ścianie

Dane techniczne

tu1000

Dane techniczne

tk1100

Napęd zapewnia

Pellenc ULiB 1100

Szerokość robocza:

100 cm

Okres umowy

ok. 3,5 godz.

Wydajność:

5 000 m2/h

Prędkość jazdy

0-5 km/h

100-200 rpm

Nr artykułu

AMAM-100100-001TS

Prędkość szczotki
zamiatającej
Średnica szczotki
zamiatającej
Nr artykułu

48 cm
ADAD-710710-001TS

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Dwa

regulowane

koła

podpierające

gwarantują

zawsze

Z wielofunkcyjną jednostką sterującą wszystko jest pod

optymalne dopasowanie do podłoża.

kontrolą.

Maszyna w pozycji transportowej może być transportowana w

Bateria Pellenc ULIB 1100 przez trzy godziny napędza

wielu pojazdach osobowych.

zamiatarkę nie powodując żadnej emisji..

DODATKI

Plandeka ochronna

Zbieracz do liści

Z plandeką ochronną unikniesz nieprzyjemnego wzniecania kurzu oraz

Przy pomocy tego praktycznego wyposażenia przepchniesz luźne liście przed

uderzeń kamieni.

zamiatarką, podczas gdy wirująca szczotka będzie optymalnie usuwać
przywierające liście.

Zamiatarki Tielbürger
wykorzystuje się przez cały rok!
Zbiornik na zmiatane nieczystości z
opróżnianiem przez przechylanie
Objętościowy zbiornik umieszcza się do zbierania
zmiatanych

nieczystości

bezpośrednio

przed

szczotką oraz opróżnia jedną dźwignią. Zamiatanie
przy

samej

ścianie

jest

możliwe

zbiornikiem podwieszonym z przodu.

również

ze

ZAMIATARKI

Urządzenie zraszające
Optymalnie

wykorzystywane

nadmiernemu kurzeniu.

Lemiesz zgarniający
urządzenie

zraszające

przeciwdziała

W przypadku silnych opadów śniegu dodatkowy lemiesz przed szczotką
zamiatającą jest dużym ułatwieniem w pracy. Zamiatasz i zgarniasz w jednym
cyklu roboczym i oszczędzasz czasu oraz siły.

Łatwe odprowadzanie
zmiatanych
zmiatanych
nieczystości
Zbiornik na zmiatane nieczystości
ciągnie się na własnych rolkach. To
właśnie jest Tielbürger - genialnie
prosty - po prostu genialny.

MADE IN GERMANY

ZAMIATARKI TIELBÜRGER

Entry

Special

class

class

Dane techniczne

tk17

tk18

tk20

Szerokość robocza:

70 cm

80 cm

80 cm

Wydajność:

do 2.200 m2/h

do 2.800 m2/h

do 2.200 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV160
AD-381AD
381-440TS

Honda GCV135
AD-391AD
391-040TS

Honda GCV160
AD-342AD
342-240TS
B&S Ready Start
AD-341AD
341-040TS

B&S 575 EX

B&S Ready Start

ADAD-380380-240TS

ADAD-39G39G-040TS

B&S InStart
AD-384AD
384-240TS

B&S InStart
AD-395AD
395-040TS

Prędkość jazdy

ok. 3,2 km/h

ok. 3,5 km/h

ok. 2,8 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

1 bieg do przodu

1 bieg do przodu

Średnica szczotki

30 cm

30 cm

30 cm

Ciężar

60 kg

65 kg

59 kg

Nacisk szczotki
regulowany

bezstopniowy

bezstopniowy

dynamiczny

Zamiatanie przy samej
ścianie
Regulacja kierownicy

■

■

■

6 stopniowa

6 stopniowa

4 stopniowa

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Plandeka ochronna

ADAD-380380-030TS

ADAD-310310-030TS

ADAD-310310-030TS

AYAY-030030-001TS

AYAY-030030-001TS

AYAY-030030-001TS

Zbieracz do liści

AEAE-004004-035TS

AEAE-004004-035TS

Wyposażenie

Lemiesz do odśnieżania

AEAE-004004-030TS

AEAE-004004-031TS

Łańcuchy śniegowe, para

KCKC-002002-009

KCKC-002002-001
001

Szczotka boczna

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para
Szczotka do zanieczyszczeń,
para
Koła o profilu rolniczym

ADAD-090090-073

ADAD-090090-080

ADAD-090090-082
ADAD-090090-087

ADAD-380380-241TS

ZAMIATARKI W ZESTAWIENIU

Compact
class
Dane techniczne

tk36

Szerokość robocza:

80 cm

Wydajność:

do 2.400 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV160
AD-352AD
352-240TS
B&S Ready Start
AD-350AD
350-040TS

B&S Ready Start
AD-350AD
350-045TS

B&S Ready Start
AD-360AD
360-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-351AD
351-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-361AD
361-045TS

tk38

tk48

tk58

80 cm

100 cm

120 cm

do 3.400 m2/h

do 4.200 m2/h

do 5.000 m2/h

Honda GCV160

Honda GXV160

ADAD-352352-245TS

ADAD-364364-045TS
045TS

Honda GXV160
AD-372AD
372-045TS

Prędkość jazdy

ok. 3,0 km/h

maks. 4,2 km/h

maks. 4,2 km/h

maks. 4,2 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

8 stopniowa

8 stopniowa

Regulacja prędkości
obrotowej szczotek
zamiatających
Średnica szczotki

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Ciężar

81 kg

86 kg

93 kg

98 kg

Nacisk szczotki
regulowany

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

Zamiatanie przy samej
ścianie
Regulacja kierownicy

■

■

■

■

4 stopniowa regulacja
szybka

4 stopniowa regulacja
szybka

4 stopniowa regulacja
szybka

4 stopniowa regulacja szybka

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Plandeka ochronna

ADAD-310310-030TS

ADAD-310310-030TS

ADAD-330330-030TS

ADAD-200200-030TS

AYAY-030030-001TS

AYAY-030030-001TS
001TS

AYAY-029029-001TS

AYAY-029029-001TS

Zbieracz do liści

AEAE-002002-035TS

AEAE-002002-035TS

AEAE-003003-035TS

AEAE-090090-035TS

Elektryczne urządzenie

ADAD-311311-055TS

ADAD-311311-055TS

ADAD-311311-055TS

ADAD-311311-055TS

Zestaw z akumulatorem

ADAD-311311-056TS

ADAD-311311-056TS

ADAD-311311-056TS

ADAD-311311-056TS

Wyposażenie

zraszające

Lemiesz do odśnieżania

AEAE-002002-030TS

AEAE-002002-030TS

AEAE-003003-030TS

Łańcuchy śniegowe, para

KCKC-002002-001

KCKC-002002-001

KCKC-002002-001

KCKC-002002-001

Szczotka boczna

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para
Szczotka do zamiatania
śniegu, para
Szczotka do zamiatania
nieczystości, para
Szczotka do pielęgnacji, para

ADAD-090090-082

ADAD-09090-082

ADAD-090090-105

ADAD-090090-125

ADAD-090090-081

ADAD-090090-081

ADAD-090090-101

ADAD-090090-121

ADAD-090090-087

ADAD-090090-087

ADAD-090090-107

ADAD-090090-127

ADAD-090090-089

ADAD-090090-089

ADAD-090090-109

ADAD-090090-129

Koła o profilu rolniczym, para

ADAD-350350-037TS

ADAD-350350-037TS

ADAD-350350-037TS

ADAD-350350-037TS

Koła Polar Trec, para

ADAD-350350-035TS

ADAD-350350-036TS

ADAD-350350-036TS

ADAD-350350-036TS

MADE IN GERMANY

ZAMIATARKI TIELBÜRGER

Professional
class
tk36

tk38

tk48

tk58

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Szerokość robocza:

80 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Wydajność:

do 2.800 m2/h

do 3.900 m2/h

do 4.600 m2/h

do 5.500 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GCV140
AD-552AD
552-040TS

Honda GCV140
AD-552AD
552-045TS

Honda GXV160
AD-562AD
562-045TS

Honda GXV160
AD-572AD
572-045TS

Dane techniczne

B&S Ready Start

B&S Ready Start

B&S Ready Start

ADAD-550550-040TS

ADAD-550550-045TS

ADAD-560560-045TS

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

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

Prędkość jazdy

ok. 3,5 km/h

maks. 4,9 km/h

maks. 4,6 km/h

maks. 4,6 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

3 biegi do przodu
1 bieg wsteczny

bezstopniowy

bezstopniowy

Prędkość obrotowa szczotek
regulowany
Średnica szczotki

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

Ciężar

93 kg

97 kg

108 kg

111 kg

Nacisk szczotki
regulowany

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

Zamiatanie przy samej
ścianie
Regulacja kierownicy

■

■

■

■

7 stopniowa

7 stopniowa

7 stopniowa

7 stopniowa

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Plandeka ochronna

ADAD-550550-030TS

ADAD-550550-030TS

ADAD-560560-030TS

ADAD-570570-030TS

AYAY-031031-001TS

AYAY-031031-001TS

AYAY-031031-001TS

AYAY-031031-001TS

Zbieracz do liści

AEAE-082082-030TS

AEAE-082082-030TS

AEAE-082082-031TS

AEAE-082082-032TS

Elektryczne urządzenie

ADAD-511511-055TS

ADAD-511511-055TS

ADAD-511511-055TS

ADAD-511511-055TS

Zestaw z akumulatorem

ADAD-511511-056TS

ADAD-511511-056TS

ADAD-511511-056TS

ADAD-511511-056TS

Lemiesz do odśnieżania

AEAE-080080-030TS

AE-080080-030TS

AEAE-080080-031TS

Łańcuchy śniegowe, para

KCKC-002002-001

KCKC-002002-001

KCKC-002002-010

KCKC-002002-010

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para
Szczotka do zamiatania
śniegu, para
Szczotka do zamiatania
nieczystości, para
Szczotka do pielęgnacji, para

ADAD-110110-085

ADAD-110110-085

ADAD-120120-105

ADAD-120120-125

ADAD-110110-081

ADAD-110110-081

ADAD-120120-101

ADAD-120120-121

ADAD-110110-087

ADAD-110110-087

ADAD-120120-107

ADAD-120120-127

ADAD-110110-089

ADAD-110110-089

ADAD-120120-109

ADAD-120120-129

Koła o profilu rolniczym, para

ADAD-350350-037TS

ADAD-350350-037TS

Koła Polar Trec, para

ADAD-350350-036TS

ADAD-350350-036TS

Wyposażenie

zraszające

ADAD-560560-035TS

ADAD-560560-035TS

1

Hydraulic

Urządzenie

class
Dane techniczne

wielofunkcyjne

tk48

tk58

HYDROSTAT

HYDROSTAT

Szerokość robocza:

100 cm

120 cm

Wydajność:

do 4.900 m2/h

do 5.800 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GXV16G
AD566AD
-566
-045TS
B&S 850 IC

ZAMIATARKI W ZESTAWIENIU

Honda GXV16G
AD576AD
-576
-045TS

ADAD-565565-045TS

B&S 850 IC
AD575AD
-575
-045TS

Prędkość jazdy

maks. 4,9 km/h

maks. 4,9 km/h

Skrzynia biegów

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Dane techniczne

tu1000
tk1100

Szerokość robocza:

100 cm

Wydajność:

do 6.000 m2/h

Prędkość jazdy

maks. 5,0 km/h

Skrzynia biegów

bezstopniowa

Prędkość obrotowa szczotek 5 prędkości
regulowany
rewersyjna
Średnica szczotki

48 cm

Ciężar

100 kg

tu1000

AMAM-100100-001TS

tk1100

ADAD-710710-001TS

+

Prędkość obrotowa szczotek
Regulacja

bezstopniowa

bezstopniowa

Średnica szczotki

40 cm

40 cm

Ciężar

112 kg

115 kg

Nacisk szczotki
Regulacja

bezstopniowy

bezstopniowy

Nacisk szczotki
regulowany

bezstopniowy

Zamiatanie przy samej
ścianie
Regulacja kierownicy

■

■
7-stopniowa

Zamiatanie przy samej
ścianie
Regulacja kierownicy

■

7-stopniowa

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Akcesoria

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Plandeka ochronna

ADAD-560560-030TS

ADAD-570570-030TS
AYAY-031031-001TS

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Plandeka ochronna

ADAD-710710-030TS

AYAY-031031-001TS

Zbieracz do liści

AEAE-082082-031TS

AEAE-082082-032TS

Zbieracz do liści

AEAE-104104-001TS

Elektryczne urządzenie
zraszające

ADAD-511511-055TS

ADAD-511511-055TS

Zestaw z akumulatorem

ADAD-565565-057TS

Lemiesz do odśnieżania

AEAE-080080-031TS

Łańcuchy śniegowe, para

KCKC-002002-010

KCKC-002002-010

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para
Szczotka do zamiatania
śniegu, para
Szczotka do zamiatania
nieczystości, para
Szczotka do pielęgnacji, para

ADAD-120120-105

ADAD-120120-125

ADAD-120120-101

ADAD-120120-121

ADAD-120120-107

ADAD-120120-127

ADAD-120120-109

ADAD-120120-129

Koła Polar Trec, para

ADAD-560560-035TS

ADAD-560560-035TS

Wyposażenie

Wyposażenie

ADAD-565565-057TS

bezstopniowy

AYAY-031031-001TS

Lemiesz do odśnieżania

AEAE-103103-001TS

Łańcuchy śniegowe, para

KCKC-002002-010

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para

ADAD-130130-105

praca

ZAMIATARKI
Professional Class

DODATKI

Przydatne akcesoria dla
zamiatarek Tielbürger

Uniwersalna
zamiatająca
doskonała

szczotka
do

większości

zakresów zastosowań

Szczotka
śniegu

do

zamiatania

optymalna

do

usuwania

twardego

śniegu

podczas

mrozu.

Szczotka do zamiatania

Szczotka do pielęgnacji

nieczystości

do delikatnych bruków i
wymagających powierzchni
podłogowych.

do uciążliwych zanieczyszczeń i
przywierającego brudu.

Szczotka boczna

Łańcuchy śniegowe

ze specjalnie długimi, szeroko
rozstawionym

włosiem

przeznaczonym do czyszczenia
rynsztoków

w

podłużnym

lub

gruntownego

kierunku
też

zapewniają dobrą trakcję na
gładkim śniegu i zalodzonych
powierzchniach.

do

czyszczenia

narożników i krawędzi.

Koła Polar Trec
daj

radę

w

Koła o profilu rolniczym
najtrudniejszych

warunkach podczas zimy.

nawet na błotnistym podłożu
zapewniają dobrą
przyczepność.

nowość

ZAMIATARKA RĘCZNA

tk10
do 2 800 m2

Bardzo poręczna i łatwa
do pchania

Duży zbiornik na nieczystości

Układ walców podwójnych

Koła umieszczone z tyłu umożliwiają
wjechanie na schody.

Szczotki główna i boczne z poliamidu

Dane techniczne

tk10

Rodzaj napędu / silnik

Ręcznie

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

470 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

800 mm

Przeniesienie siły

Pasek okrągły

Teoretyczna wydajność

2800 m2/h

Pojemność zbiornika na
nieczystości
Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)
Ciężar

40 l

Nr artykułu

ADAD-160160-001TS

800x660x330
14 kg

ZAMIATARKA RĘCZNA

Solidne szczotki boczne mogą zostać wyregulowane bez

Zamiatanie

użycia narzędzi.

szczotek, które wymiatają nieczystości z narożników /

przy

samej

ścianie

za

pomocą

bocznych

krawędzi.

Za pomocą układu podwójnych walców zmiatanie nieczystości są zbierane wirującymi przeciwbieżnie walcami zamiatającymi i przemieszczane do
zbiornika.

nowość

ZAMIATARKA RĘCZNA

Wygodna
obsłudze

tk14

w

do 3 150 m2

Rama z poliamidu wzmocniona włóknem szklanym

Układ walców podwójnych

Bezserwisowy napęd łańcuchowy
do łatwego pchania

2 szczotki boczne do obustronnego zamiatania blisko
krawędzi, także w narożnikach i krawędziach

Dane techniczne

tk14

Rodzaj napędu / silnik

Ręcznie

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

500 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

900 mm

Przeniesienie siły

Łańcuch

Teoretyczna wydajność

3150 m2/h

Pojemność zbiornika na
nieczystości
Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)
Ciężar

50 l

Nr artykułu

ADAD-161161-001TS

1091x760x416
29 kg

ZAMIATARKA RĘCZNA

Spiralne wyposażenie szczotek gwarantuje optymalny efekt

Przeciwbieżne walce zamiatające układu walców podwójnych

zamiatania.

przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

ZAMIATARKA SSĄCA

Wygodna
obsłudze

tks90-50

w

do 3 150 m2

Rama z poliamidu wzmocniona włóknem
szklanym

Elektryczny napęd szczotek

Układ walców podwójnych

Bezserwisowy napęd łańcuchowy
do łatwego pchania

2 szczotki boczne do obustronnego zamiatania blisko krawędzi,
Odsysanie przy pomocy filtra lamelowego

także w narożnikach i krawędziach

Dane techniczne

tks90-50

Rodzaj napędu / silnik

Bateria 12V

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

500 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

900 mm

Przeniesienie siły

Łańcuch

Teoretyczna wydajność

3150 m2/h

Pojemność zbiornika na
nieczystości
Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)
Ciężar

50 l

Nr artykułu

ADAD-162162-001TS

1091x760x416
46

ZAMIATARKA SSĄCA

Łatwo dostępny filtr lamelowy gwarantuje bezpyłową pracę.

Znajdujący się na górze panel obsługi ma przejrzysty układ.

Części

Przeciwbieżne walce zamiatające układu walców podwójnych

zużywalne

są

dostępne

ułatwiającej serwisowanie.

szybko

dzięki

budowie

przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

ZAMIATARKA SSĄCA

tks90-60
do 3.600 m2
Rączka o regulowanej wysokości

Odsysanie przy pomocy

Mechanizm szybkiej wymiany

filtra lamelowego

do filtra pyłowego

Nadaje się do czyszczenia
wykładzin dywanowych
(opcjonalnie)

Napęd jezdny
Ochrona przed rozładowaniem

2 Szczotki boczne do obustronnego zamiatania blisko
krawędzi, także w narożnikach i krawędziach

Dane techniczne

tks90-60

Rodzaj napędu / silnik

Bateria 12V, 300W

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

900 mm

Przeniesienie siły

pasek zębaty

Teoretyczna wydajność

3600 m2/h

Pojemność zbiornika na nieczystości

60 l

Okres umowy

2h

Silnikowy napęd walców
zamiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Tak

Ciężar

56 kg razem z baterią

Nr artykułu

ADAD-163163-002TS (pakiet korzystny)

1000x780x480

ZAMIATARKA SSĄCA

Nacisk obu szczotek bocznych można ustawić bez użycia

Wszelkie elementy obsługi są rozmieszczone przejrzyście i

narzędzi.

łatwo dostępne.

Za pomocą układu podwójnych walców zmiatanie nieczystości są zbierane wirującymi przeciwbieżnie walcami zamiatającymi i przemieszczane do
zbiornika.

nowość

SAMOJEZDNA ZAMIATARKA SSĄCA
tks100-70
do 6.000 m2
Bardzo zwrotna

Napęd akumulatorowy 24V

Napęd z dyferencjałem na
tylnej osi
Wydajne odsysanie kurzu

Polifiltr

Układ walców podwójnych
Nadaje się do czyszczenia wykładzin
dywanowych (opcjonalnie)
Różne warianty włosia szczotek
(opcjonalnie)

Dane techniczne

tks100-70

Rodzaj napędu / silnik

Bateria 24 V, 900 W, 2 x 12 V

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

600 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

1000 mm

Przeniesienie siły

Łańcuch

Teoretyczna wydajność

6000 m2/h

Pojemność zbiornika na nieczystości

70 l

Okres umowy

2,5 h

Silnikowy napęd walców
zamiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Tak

1190x790x1089

Ciężar

160 kg razem z baterią

Nr artykułu

ADAD-164164-002TS (pakiet korzystny)

ZAMIATARKA SSĄCA

Przyjazność serwisowania skraca przestoje.

Wszystkie elementy obsługi są wygodnie dostępne.

Duży i łatwo dostępny zbiornik na zmiatane nieczystości.

Przeciwbieżne walce zamiatające układu walców podwójnych
przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

SAMOJEZDNA ZAMIATARKA SSĄCA

tks110-90
do 6.600 m2

Opcjonalne opróżnianie od góry

Mały promień skrętu <1 m

Stabilna rama podstawy z osłoną
odporną na uderzenia z PE o grubości
do 10 mm.

6 niezależnych silników elektrycznych

Wydajne odsysanie kurzu

Napęd jezdny na tylne koła

Nadaje się do czyszczenia wykładzin dywanowych
(opcjonalnie)
Napęd bezpośredni wszystkich szczotek

Dane techniczne

tks110-90

Rodzaj napędu / silnik

Bateria 24 V, 1320 W, 4 x 6 V

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

700 mm

Z 1 szczotkami bocznymi (mm)

900 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

1100 mm

Przeniesienie siły

Elektryczne / bezpośrednio / łańcuch

Teoretyczna wydajność

6600 m2/h

Pojemność zbiornika na nieczystości

90 l

Okres umowy

4,5 h

Silnikowy napęd walców
zamiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Tak

Ciężar

331 / 391 kg z baterią

Nr artykułu

ADAD-165165-002TS (pakiet korzystny)

1450x900x1165/1300

ZAMIATARKA SSĄCA

Opcjonalne opróżnianie od góry gwarantuje bezproblemowe

Szczotki boczne samoczynnie omijają przeszkody.

opróżnianie zbiornika na zmiatane nieczystości.

Prosty dostęp do techniki, wymiana walców bez użycia

Przeciwbieżne wałki zamiatające układu walców podwójnych

narzędzi w mniej niż 3 minuty.

przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

SAMOJEZDNA ZAMIATARKA SSĄCA

Tks110-95
do 6.660 m2

Opcjonalne opróżnianie od góry

Bardzo dobra zwrotność

Innowacyjna koncepcja obsługi

Wydajne odsysanie kurzu
Napęd akumulatorowy 24V

Filtr workowy

Szczotki boczne omijające przeszkody

Rama stalowa

Bezpośrednie przeniesienie siły

Samoczynnie obniżający
się układ walców
podwójnych

Nadaje się do
czyszczenia wykładzin
dywanowych
(opcjonalnie)

Różne warianty włosia

Dane techniczne

tks110-95

Rodzaj napędu / silnik

Bateria 24 V, 1320 W, 4 x 6 V

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

1110 mm

Przeniesienie siły

Elektryczne / bezpośrednio / łańcuch

Teoretyczna wydajność

6600 m2/h

Pojemność zbiornika na nieczystości

95 l

Okres umowy

4,5 h

Silnikowy napęd walców
zamiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Tak

1450x900x1300

Ciężar

338,8 kg razem z baterią

Nr artykułu

ADAD-166166-002TS (pakiet korzystny)

ZAMIATARKA SSĄCA

Innowacyjna koncepcja obsługi - wszystko pod ręką.

Łatwy dostęp do techniki ułatwia prace konserwacyjne i
naprawcze.

Filtr workowy jest łatwo dostępny i gwarantuje zamiatanie bez

Przeciwbieżne walce zamiatające układu walców podwójnych

wzniecania kurzu.

przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

SAMOJEZDNA ZAMIATARKA SSĄCA

tks140-150
do 15.000 m2
Seryjne opróżnianie od góry
Wyjątkowo poręczna w prowadzeniu

Solidna stalowa
konstrukcja ramy

Omijające
przeszkody boczne
szczotki

Napęd na tylne koła dla
otrzymania najlepszej
sztywności ramy w wersji z
silnikiem spalinowym
Nadaje się do czyszczenia
wykładzin
dywanowych
(opcjonalnie, tylko wersja
elektryczna)

Układ walców podwójnych

Napęd na przednie koła dla najlepszej zwrotności w wersji akumulatorowej

Dane techniczne

tks140-150

Rodzaj napędu / silnik

2 cyl. Lombardini 702; 11,7 kW

Bateria 24 V, 1320 W, 4 x 6 V

Sposób zamiatania

Układ walców podwójnych

Układ walców podwójnych

Bez szczotek bocznych (mm)

800 mm

800 mm

Z 1 szczotkami bocznymi (mm)

1120 mm

1120 mm

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

1430 mm

1430 mm

Przeniesienie siły

hydrauliczne / łańcuch

elektryczne / łańcuch

Teoretyczna wydajność

15 000 m2/h

15 000 m2/h

Pojemność zbiornika na
nieczystości
Czas pracy

150 l

150 l

>6h

>4h

Silnikowy napęd walców
zamiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Tak

tak

1830x1130x1540

1830x1130x1540

Ciężar

690 / 670 kg

850 kg razem z baterią

Nr artykułu

ADAD-167167-001TS

ADAD-168168-002TS
002TS (pakiet korzystny)

(Diesel)

tks140-150

(Elektro)

ZAMIATARKA SSĄCA

Seryjne opróżnianie od góry zbiornika o pojemności 150

Opcjonalny wynik zamiatania nawet w najtrudniejszych

litrów umożliwia wygodne opróżnianie.

warunkach.

Beznarzędziowa wymiana szczotek w mniej niż 3 minuty.

Przeciwbieżne walce zamiatające układu walców podwójnych
przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

nowość

SZCZOTKA DO CHWASTÓW

tw50
tw50s

Składana osłona
obwodowa
umożliwiająca pracę
przy samej ścianie

Kierownica
6-stopniowa regulacja w pionie

Koła pneumatyczne 4.00-4 tw50s unieruchamiane
felgi stalowe

10 stalowych plecionek (beznarzędziowa wymiana włosia)

Szerokość robocza 50 cm

Ilustracja przedstawia tw50s

Dane techniczne

twS0

twS0s

Szerokość robocza:

50 cm

50 cm

Silnik / nr artykułu

Honda GCV 160
AD-461AD
461-040TS

Honda GXV 160
AD-463AD
463-040TS

B&S 675 InStart
AD-460AD
460-040TS

B&S 850 I/C
AD-462AD
462-040TS

B&S ReadyStart
ADAD-464464-040TS
040TS
Akcesoria
Osłona obwodowa

ADAD-460460-004

seryjnie

Śledzące koło podpierające

ADAD-460460-005

ADAD-460460-005

Zestaw włosia

ADAD-460460-001

ADAD-460460-001

Zestaw włosia komplet 5częściowy
Zestaw włosia komplet 10częściowy

ADAD-460460-002

ADAD-460460-002

ADAD-460460-003

ADAD-460460-003

Ilustracja przedstawia tw50

SZCZOTKA DO CHWASTÓW

Optymalna osłona obwodowa w celu uniknięcia uszkodzeń

Kierownica składana zajmuje mało miejsca.

spowodowanych uderzeniami kamieni. Seryjnie w tw50s.

Opatentowany talerz na narzędzia z systemem szybkiej

Opcjonalnie dostępne koło podpierające do idealnego docisku

wymiany włosia.

w celu ochrony wrażliwych podłoży.

TAK KAŻDY TRAKTOR OGRODOWY
STAJE SIĘ MULTITALENTEM

TRAKTOR OGRODOWY potrafi znacznie więcej niż tylko
kosić. Z naszym specjalnie opracowanym wyposażeniem
ta wydajna maszyna stanie się multitalentem na wszystkie
pory roku:
■ Zamiatarki doczepiane
■ Lemiesze zgarniające
■ Aeratory (greenkeepery)
■ Urządzenia odśnieżające
■ Kultywatory wielkopowierzchniowe
■ Przyczepy
■ Urządzenie wychwytujące

„MOJA

KOSIARKA

SAMOJEZDNA

jest

jednocześnie

maszyną zamiatającą a w zimie pługiem śnieżnym.
Świetna sprawa! Z wyposażeniem Tielbürger traktor się
naprawdę opłaca."
Harald Schneider

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY

Genialne uniwersalne złącze - jedno
do wszystkiego

CO SPRAWIA, ŻE SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY TIELBÜRGER JEST
TAKI WYJĄTKOWY?
Pasuje do ponad 300 różnych modeli traktorów
ogrodowych różnych producentów.
Jest

też

podstawą

różnych

doczepianych

Dosunięcie

zamiatarki

przed traktor.

urządzeń z naszej oferty:
■

1. SEKUNDA

Zamiatarka doczepiana

■

Lemiesz zgarniający

■

Aerator

■

Rozsiewacz

■

Zderzak

2. SEKUNDA

Wszystkie pasują do tego złącza i mogą zostać
wymienione w kilka sekund. Innowacja na całe
życie. Jeżeli z biegiem czasu wymienisz swój
traktor ogrodowy na nowszy model lub inny
produkt,

to

wystarczy

przemontować

tylko

uniwersalne złącze, a całe wyposażenie może
być w dalszym ciągu wykorzystywane. Możecie
być tego pewni.

Podłączenie
zamiatarki
narzędzi).

(bez

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
System szybkiej wymiany

Wyjątkowy patent różne zastosowania
Gdy pomysł jest dobry, to nie jest ważne, do kogo należy.
Ważny jest efekt. Tielbürger wynalazł ten system szybkiej
wymiany, który pasuje do ponad 300 różnych modeli
traktorów ogrodowych.

Gotowy w
zaledwie
3 sekundy
3. SEKUNDA - GOTOWE
Wcisnąć szybką blokadę do
dołu w celu zatrzaśnięcia gotowe.

POJAZD ZAMIATAJACY

tk520
Automatyczne wyłączanie
podczas podnoszenia
z fotela kierowcy

Obsługa odchylania
z fotela kierowcy traktora i
w 5 stopniach

Nacisk szczotki
regulowany bezstopniowo

Uniwersalna możliwość
zastosowania - do
każdego traktora
MOŻLIWE DZIĘKI TIELBÜRGER. Genialny system szybkiej wymiany sprawia, że ta zamiatarka doczepiana
pasuje do ponad 300 modeli traktorów ogrodowych. I ta ilość się zwiększa. Gdy na rynku pojawią się
nowe modele, to opracujemy pasujące mocowanie.
Z naszym wyposażeniem zawsze będziecie kompatybilni nawet w przypadku zmiany modelu traktora.
Zamiatarkę tk520 obsłużysz w całości z fotela kierowcy. Podczas opuszczania szczotki napęd szczotki
włącza się automatycznie.

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Zamiatarka doczepiana

Zamiatanie przy samej ścianie

Odchylana szczotka

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem

ścianie i we wszystkich narożnikach.

mechanicznej dźwigni z siedzenia kierowcy. Dwa stopnie w lewo, dwa
stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.

Regulowany nacisk szczotki

Pneumatyczne koło podpierające

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i

Skrętne, pneumatyczne koło podpierające ma doskonałe właściwości

wygodnie bez narzędzi.

amortyzujące. Dzięki temu zamiatarka jest ruchoma niezależnie od
traktora.

Oś

obrotu

zanieczyszczeniami.

Dane techniczne

tk520

Nr artykułu

ADAD-200200-001TS

Szerokość robocza:

120 cm

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Podłączenie

w zestawie

Wydajność:

do 6.000 m2/h

Akcesoria

Zbiornik na zmiatane nieczystości
Plandeka ochronna
Zbieracz do liści
Szczotki specjalne

Ciężar

52 kg (bez pojemnika)

System szybkiej wymiany Tielbürger

jest

chroniona

mieszkiem

sprężystym

przed

DODATKI DO POJAZDU ZAMIATAJĄCEGO
tk520

Doskonale przemyślane - do
szybkiego czyszczenia

Zbiornik na zmiatane nieczystości
Objętościowy

zbiornik

umieszcza

się

Plandeka ochronna
do

zbierania

zmiatanych nieczystości bezpośrednio przed szczotką

Z

plandeką

ochronną

unikniesz

nieprzyjemnego

wzniecania kurzu oraz uderzeń kamieni.

oraz opróżnia jedną dźwignią. Zamiatanie przy samej
ścianie

jest

możliwe

również

ze

zbiornikiem

podwieszonym z przodu.

Akcesoria do zamiatarki doczepianej
tk520
Akcesoria

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane nieczystości

ADAD-200200-030TS

Plandeka ochronna

AYAY-029029-001TS

Zbieracz do liści

AEAE-090090-035TS

Uniwersalna szczotka zamiatająca,
para
Szczotka zamiatająca śnieg, para

ADAD-090090-125

Szczotka zamiatająca nieczystości,
para
Szczotka zamiatająca do
pielęgnacji, para
Szczotka boczna

ADAD-090090-127

ADAD-090090-121

ADAD-090090-129
ADAD-090090-128

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Zamiatarka doczepiana

Na wszelki wypadek: wybór szczotek

Zbieracz do liści
Przy

pomocy

praktycznego
przepchniesz

tego

wyposażenia
luźne

liście

przed zamiatarką, podczas gdy
wirująca

szczotka

optymalnie

Uniwersalna
szczotka
podwójnym włosiem

z

Szczotka
śniegu

do

zamiatania

Szczotka
do
nieczystości
uciążliwych

zamiatania

doskonała do większości zakresów

optymalna do usuwania twardego

do

zastosowań dołączona do zakresu

śniegu.

przywierającego brudu.

zanieczyszczeń

i

dostawy.

będzie
usuwać

przywierające liście.

Szczotka do pielęgnacji
do

delikatnych

wymagających
podłogowych.

bruków

Szczotka
Szczotka boczna
i

powierzchni

z

wyjątkowo

długimi,

szeroko

Pałąk ochronny
Nr artykułu ANAN-006006-030TS

rozstawionymi włosiami specjalnie

Dodatkowa ochrona dla Twojego

do

traktora ogrodowego: po prostu

czyszczenia

rynsztoków

kierunku podłużnym.

w

wstaw ochronę przed uderzeniem
w system szybkiej wymiany, jeżeli
akurat nie korzystasz z żadnego
urządzenia doczepianego.

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Lemiesze zgarniające

POJAZD DO WNĘTRZ

ts125

Podnoszenie z
fotela kierowcy

Podnoszenie
równoległoboczne

Ruch odchylający z fotela
kierowcy traktora i w 5
stopniach

3-stopniowy system zabezpieczeń
szczególnie bezpieczne przejeżdżanie
przez przeszkody na nawierzchni

Dolna krawędź lemiesza zgarniającego
z chroniącą podłoże listwą gumową lub
profilową

Sprzątanie bez wysiłku - z silną pomocą
Dane techniczne

ts125

rs120

Nr artykułu

AEAE-015015-001TS

AEAE-091091-001TS

Szerokość robocza:

125 cm

125 cm

Wydajność:

6 000 m2/h

6 000 m2/h

Podłączenie

System szybkiej wymiany
Tielbürger

za pośrednictwem
sworznia

Bezpieczeństwo

System 3-stopniowy

1-stopniowa sprężyna

Akcesoria /
Nr artykułu

Listwa profilowa z poliuretanu
HKHK-103103-008
Koła do lemiesza
AE-015AE
015-002TS
Łańcuchy śniegowe do traktora
ogrodowego, spytaj swojego
przedstawiciela

Ciężar

42 kg

Łańcuchy śniegowe do
traktora ogrodowego,
spytaj swojego
przedstawiciela
38 kg

Ilustracja przedstawia ts125

POJAZD DO WNĘTRZ

ts125 / rs120

Dokładność bez wysiłku Sprząta w mgnieniu oka
Z LEMIESZEM ts125 Twój traktor ogrodowy stanie się
wydajnym pojazdem zgarniającym śnieg, piasek, paszę i
wiele więcej. Można go podłączyć bez narzędzi w zaledwie
3 sekundy do systemu szybkiej wymiany (patrz strony
Regulacja boków

60/61).

NASZA OPATENTOWANA MECHANIKA ZABEZPIECZAJĄCA
chroni Ciebie, traktor i lemiesz przed wypadkami z
Podnoszenie/opuszczanie
z fotela kierowcy

nieruchomymi przeszkodami, które mogą być ukryte pod
śniegiem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem składa
lemiesz zgarniający niemalże bez nakładu siły w obszarze
zagrożenia.
Urządzenie rs120 jest małą, niedrogą alternatywą (bez
systemu szybkiej wymiany).

Prowadnica
równoległoboczna
Ta inteligentna technika również w
przypadku

nierówności

zawsze

prowadzi lemiesz równolegle do
podłoża

i

gwarantuje

efekt zgarniania.

dokładny

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Lemiesze zgarniające

Odchylany lemiesz zgarniający

Ochronna listwa gumowa

Lemiesz obsługuje się wygodnie z fotela kierowcy i można odchylać go na

Oba lemiesze na dolnej krawędzi mają gumową listwę, aby nie uszkodzić

bok w pięciu pozycjach. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz

wrażliwego podłoża podczas zgarniania.

pozycja wyśrodkowana.

Talerze ślizgowe regulowane w pionie

Dodatkowe koła

Talerze ślizgowe na tylnej stronie lemiesza zabezpieczają konieczny

Do prac zgarniających na delikatnym podłożu opcjonalnie dostępne są

minimalny odstęp od podłoża.

koła z regulacją wysokości.

ts125
Nasze wyposażenie pasuje również
w przypadku wymiany traktora.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Pielęgnacja, ścinanie,
gromadzenie - wszystko
w jednym cyklu
roboczym
WYPIELĘGNOWANA, GĘSTA TRAWA nie tylko wygląda
ładniej, ale jest też zdrowsza, rośnie i regeneruje się lepiej.
Spraw swojemu trawnikowi przyjemność. Wyposaż swój
traktor ogrodowy w aerator Greenkeeper 110 firmy
Tielbürger. Podłącza się go bez narzędzi w zaledwie 3
sekundy do systemu szybkiej wymiany (patrz strony
60/61).

PO PROSTU LEPIEJ I SZYBCIEJ: Aerator najpierw wyczesuje
filc, zespół koszący traktora przycina trawnik, a pod
koniec wszystko ląduje w zbiorniku wychwytującym.
Doskonała pielęgnacja i doskonałe cięcie w jednym cyklu
roboczym.

GREEN
KEEPER 110

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Aerator

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Greenkeeper 110
Podnoszenie z fotela
kierowcy

27 sprężynowych zębów
wymiennych osobno i bez użycia
narzędzi

Wygięty uchwyt sprężynowych
zębów do optymalnej
mobilności podczas koszenia

Prowadnica
równoległoboczna
Narzędzie jest zawsze prowadzone
równolegle do podłoża

Odchylane rolki
Koła podążają za ruchem skręcającym traktora i
jednocześnie gwarantują precyzyjne zachowanie
wymaganego odstępu od podłoża.

Dane techniczne

Green keeper110

Nr artykułu

AI-200-001TS

Szerokość robocza:

110 cm

Podłączenie

System szybkiej wymiany
Tielbürger

Ciężar

17 kg

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Aerator

Zwrotność z każdej
strony - dzięki
wygiętemu kształtowi
U NAS PRACUJE SIĘ NA OKRĄGŁO. Oczywiście podczas
konstruowania Greekeepera 110 pomyśleliśmy o możliwie
najlepszym

manewrowaniu.

Mianowicie

co

komu

po

wyposażeniu, które z jednej strony oszczędza czas pracy,
ale

z

drugiej

strony

powoduje

stratę

czasu

na

niepotrzebne manewry zawracające. Dzięki wygiętemu
kształtowi

aeratora

zachowasz

zwrotność

swojego

traktora.

Odchylane koła

Pojedyncze wymienne sprężynowe zęby

Koła podążają za ruchem skręcającym traktora i jednocześnie gwarantują

Produkty Tielbürger są znane ze swojej stabilności. Na wszelki wypadek

precyzyjne zachowanie wymaganego odstępu od podłoża.

uszkodzone sprężynowe zęby można także osobno wymieniać.

POJAZD ROZSIEWAJĄCY

tm30

Włączanie / wyłączanie z
fotela kierowcy

Kierunek rozsiewania regulowany
z fotela kierowcy

Mieszadło
do zapobiegania
tworzeniu się grudek

Zespół
rozsiewający
ze
stali

Odporny na korozję
zbiornik na rozsiewany
materiał
ze specjalnego

Dane techniczne

tm30

Nr artykułu

ARAR-001001-001
001

Szerokość rozrzutu

50 - 600 cm regulowana

Wydajność:

do 20.000 m2/h

Podłączenie

System szybkiej wymiany
Tielbürger

Pojemność

40 litrów

Ciężar

30 kg

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Rozsiewacz do wielu zastosowań

Dokładne dozowanie rozsiewa w każdą
stronę
Przy

pomocy

tm30

rozprowadzisz

granulat,

nawóz,

materiał siewny - wszystko, co można rozsiewać. W lewo,
w

prawy

lub

we

wszystkich

kierunkach?

Kierunek

rozsiewania można ustawić jednym ruchem ręki. Idealne
do szybkiego rozprowadzania na dużych powierzchniach.

Zespół rozsiewający ze stali szlachetnej
Solidny zespół rozsiewający ze stali szlachetnej sprawia, że
tm30 jest wyjątkowo odporny. Osiąga on wydajność do
20.000 m2 na godzinę. Napęd odbywa się za pośrednictwem
systemu szybkiej wymiany (patrz strony 60/61).

Mieszadło
Mieszadło zintegrowane z lejem można łatwo wyłączyć. Po
prostu wyciągnąć zawleczki i gotowe.

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Akcesoria do odśnieżania/rozsiewacz

SPECJALIŚCI OD ROZSIEWANIA

tm420

Rozsiewacz skrzyniowy
samojezdny
Zał-/wyłączanie
z pozycji kierowcy

Osłona skrzyni rozsiewającej,
opcjonalna
jako ochrona przed wilgocią

Zespół rozsiewający skrzyniowy
samojezdny
Napęd przez adapter wtykowy do felgi

Dane techniczne

tm420

Nr artykułu

Dozowana ilość / opróżnianie z
pozostałości
regulacja bezstopniowa z fotela kierowcy

tm 320
ARAR-101101-001

Szerokość rozrzutu

80 cm

80 cm

Modele traktorów /
Nr artykułu

Spytaj swojego
przedstawiciela handlowego

Wydajność:

do 4.000 m2/h

do 4.000 m2/h

Pojemność

60 litrów

60 litrów

Napęd

Napęd przez adapter

Napęd za pośrednictwem kół

wtykowy do felgi
Ciężar

59 kg

51 kg

Walec rozsiewający
do gruboziarnistego
materiału siewnego

SPECJALIŚCI OD ROZSIEWANIA

Podwójnie skuteczne - usuwa śnieg i
lód na raz
PODCZAS ODŚNIEŻANIA możesz optymalnie skonfigurować swój traktor ogrodowy w zależności od sytuacji pogodowej. W
przypadku wyposażenia traktora z przodu w lemiesz zgarniający Tielbürger i jednostkę tm430 lub tm320 z tyłu, będziesz
zgarniać i rozsiewać w jednym cyklu roboczym. Możesz też zamiast lemiesza doczepić zamiatarkę doczepianą Tielbürger.
W ten sposób możesz jednocześnie zamiatać i rozsiewać.

tm320

Rozsiewacz doczepiany

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Odśnieżanie/rozsiewacz skrzyniowy

Walec mieszający i transportowy

Szybkie opróżnianie resztek

Efektywna

który

Skrzynia rozsiewająca o szerokości 80 cm

System
samojezdnego

i

i pojemności 60l może zostać napełniona i

Gdy traktor nie

opróżniona

przodu

technika:

jednocześnie

Walec,

miesza,

dozuje

transportuje.

uniemożliwia

jednym

ruchem.

wnikanie

Osłona

wilgoci

do

materiału siewnego.

oraz

rozsiewania
przemieszcza

podczas

jazdy

uzyskasz równomierny efekt rozsiewania.
napędzany

skrzyniowy
adapterem

tm420

jest

wtykowym

na

feldze traktora.

tm320

Rozsiewacz przedni
Włącznik
Włącznik / wyłącznik

Rozsiewana ilość może być dozowana

Funkcja rozsiewająca może być włączana

bezstopniowo.

i wyłączana z fotela kierowcy.

Rozsiewacz

skrzyniowy

pracuje o wiele dokładniej i oszczędniej
od rozsiewacza odśrodkowego.

Wyposażenie do
rozsiewacza

tm420 / tm320
tm420

tm320

Artykuły wyposażenia

Nr artykułu

Nr artykułu

Osłona skrzyni rozsiewacza

ARAR-100100-002TS

ARAR-100100-002TS

Zespół drążków do napędu
ręcznego

ARAR-102102-001TS

do
tyłu

rozsiewanie jest wstrzymane. Tak zawsze
Rozsiewacz

Zmienne dozowanie

się
do

SPORTOWIEC

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Wertykulator wielkopowierzchniowy

Zaangażowany w
sport - pielęgnuje
duże powierzchnie
sportowe, pola
golfowe i zieleń
parkową
SZACUNEK! Silnik o mocy 9 KM, szerokie opony, olbrzymia
obudowa wertykulatora... wszystko to służy tylko do
jednego sportowego celu: pielęgnacji dużych powierzchni.

NIE PODDAWAĆ SIĘ. Dlatego wał nożowy ma potrójne
łożysko

kulowe.

pojedynczych

Zabezpieczenie

ostrzy,

mocny

silnik

przed

pękaniem

przemysłowy

i

osadzone w łożyskach kulowych pneumatyczne koła wszystko razem gwarantuje wysoką moc i dużą trwałość.

tv920

SPORTOWIEC

tv920
Obsługa
z pozycji kierowcy

Ustawienie głębokości pracy
bezstopniowo

Skrętne koło
podpierające
do optymalnego
zachowania na
zakrętach

Pneumatyczne koła osadzone w
łożyskach kulowych Powierzchnia
podłoża nie jest ugniatana

Dane techniczne

tv920

Szerokość robocza:

90 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GX270
AI-521AI
521-240TS
B&S Vanguard
AIAI-520520-001TS

Wydajność:

do 4.000 m2/h

Bezpieczeństwo

Zabezpieczone sprzęgło
poślizgowe, zabezpieczenie
przed pękaniem pojedynczych
ostrzy

Ciężar

106 kg

Wał nożowy osadzony potrójnie w łożyskach kulowych

Narzędzie zabezpieczające
Zabezpieczone sprzęgło poślizgowe,
zabezpieczenie przed pękaniem
pojedynczych ostrzy

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Wertykulator wielkopowierzchniowy

Skrętne koło podpierające

Bezstopniowe ustawienie głębokości roboczej

w trójkołowym podwoziu zapewnia precyzyjne prowadzenie noży.

wygodnie z fotela kierowcy.

Po prostu doskonały - optymalna
pielęgnacja z delikatnym oddziaływaniem
w głąb
Urządzenie tv920 jest bardzo zwrotne i obsługiwane w
całości z fotela kierowcy. Z pozycji transportowej do
pozycji roboczej przełącza się tylko jednym ruchem ręki.
Wertykulator włącza się automatycznie.
Ciężar 106 kilogramów rozkłada się na trzy koła, aby
powierzchnia podłoża nie była wgniatana ani darń nie
została uszkodzona czy rozrzucona na zakrętach.
Z wertykulatorem tv920 w mgnieniu oka doprowadzisz do
porządku trawniki o dużych powierzchniach.

Wał nożowy osadzony
potrójnie w łożyskach
kulowych
z

zabezpieczonym

sprzęgłem

poślizgowym i zabezpieczeniem przed
pękaniem pojedynczych ostrzy./ Nawet
kamienie, korzenie drzew czy śmieci nie
mogą uszkodzić noży.

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Przyczepy

CIĘŻARÓWKI

ta250

blacha stalowa
ocynkowana

Tylna klapa
wyjmowana

Felgi stalowe
ogumienie pneumatyczne

Niski środek ciężkości
dobre zabezpieczenia przed
przewróceniem, nawet na stoku

Dane techniczne

ta250

ta260

Nr artykułu

AOAO-001001-001TS

AOAO-001001-002TS

Konstrukcja

ocynkowana blacha
stalowa
200 kg

ocynkowana blacha stalowa

Wymiary w cm

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/30,5

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/30,5

Nacisk na hak

25 kg

25 kg

Udźwig

Szczególna cecha
Akcesoria /

200 kg

przechylane

Nr artykułu

urządzenie do zbierania
trawy
AOAO-002002-001TS

AOAO-002002-001TS

urządzenie do zbierania trawy

Ciężar

35 kg

37 kg

CIĘŻARÓWKI

Wyjmowana tylna klapa

Wyciągany uchwyt do opróżniania

Tylna klapa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej może zostać wyjęta w

Przyczepę ta260 można łatwo opróżnić przy pomocy wyciąganego

obu modelach przyczep.

uchwytu u urządzenia przechylającego.

ta260

Unieruchomienie przechylania

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Przyczepy

Kompaktowo ułożone - łatwo przemieszcza
duże ciężary
Z naszymi przyczepami szybko i bez wysiłku przetransportujesz ciężkie urządzenia
ogrodowe, worki z torfem, śmieci, ścięte krzaki i cokolwiek tylko chcesz. Mają one niskie
zawieszenie, aby ułatwić załadunek i rozładunek.

OBA MODELE są wykonane z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej i mają nośność 200
kg przy nacisku na hak równym 25 kg. Wymiary (dł. x sz. x wys.): 1 050 x 750 x 305 mm.

Uchwyt do opróżniania

Urządzenie przechylające
Do
zatrzaskuje
podporę.

unieruchomienia
się

stabilną

PRAWDZIWY OLBRZYM

Doskonała czystość zbiera wszystkie liście i
trawę
DUŻA POMOC dla dużych powierzchni: Przy pomocy tego urządzenia
zbierającego można zrezygnować z ciągłego opróżniania kosza. Urządzenie
zbierające ta720 nasadza się ramą z rurek - tak jak plandekę - po prostu na
ocynkowaną ogniowo przyczepę; następnie trzeba tylko zatrzasnąć elastyczny
wąż łączący i już ma się do dyspozycji zbiornik o pojemności 720 litrów.
Nieważne, czy trawa i liście będą utylizowane, czy przeznaczone na paszę.
Teraz za jednym razem zmieści się nieco więcej.

2 zamki błyskawiczne
do łatwego otwierania,
zabezpieczone przed zabrudzeniem

Duży wizjer
do sprawdzenia poziomu
napełnienia
Elastyczny wąż
Wzmocniony tkaniną,
wzmocniony drutem, bez
zaginania podczas jazdy na
zakrętach

Rama z rurek
ocynkowana

Dane techniczne

ta720

Nr artykułu

AOAO-002002-001TS

Pojemność

ok. 720 l

Konstrukcja

ocynkowana rama rurowa

Wymiary konstrukcji w cm

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/77,8

Wymiary z
TA250/260 w cm

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/100

Ciężar

11 kg

AKCESORIA DO TRAKTORÓW
OGRODOWYCH
Urządzenie zbierające

Praktyczne detale, które przekonują

Wytrzymały zamek błyskawiczny

Duży wizjer

Elastyczny
Elastyczny wąż

aby można było szybko otworzyć i zamknąć

aby od razu zobaczyć, ile jeszcze

do połączenia Twojego traktora z

plandekę urządzenia zbierającego ta720.

się zmieści.

urządzeniem zbierającym.

WERTYKULATORY TIELBÜRGER
PRZYJACIELE TRAWNIKA

DOBRA DROGA do soczyście zielonego trawnika: Co roku,
na wiosnę, późnego lata i na jesieni trawnik wymaga
specjalnej pielęgnacji. Oprócz koszenia przede wszystkim
ważna

jest

Tielbürger

są

regularna
Twoim

wertykulacja.

pierwszym

Wertykulatory

wyborem.

Prywatni

użytkownicy i profesjonaliści doceniają doskonałe wyniki
wertykulacji.

PROFESJONALIŚCI WIEDZĄ DLACZEGO: Z niepowtarzalnym
systemem wymiennych wałów Tielbürger noże wymienia
się błyskawicznie.

WIEDZIELIŚCIE TO? Proces wertykulacji został opracowany
w 1955 r. przez Thomasa Mascaro. Pierwotnie angielskie
słowo zostało złożone ze słów "vertical" (pionowy) i "cut"
(ciąć).
Tielbürger z własną udoskonaloną i wykończoną techniką
wertykulacji wciąż wyznacza nowe standardy.
Chcesz dowiedzieć się więcej o wertykulacji? Chętnie!
Spytaj swojego przedstawiciela handlowego o poradnik
Tielbürger "Doskonała pielęgnacja trawnika".

WERTYKULATORY

nowość

WERTYKULATORY

tv405
Dźwignia wielofunkcyjna
automatyczna
zmiana
między
położeniem transportowym i roboczym

Składany uchwyt ergonomiczny
3-stopniowa regulacja w pionie

Wydajne, spokojne silniki
uruchamiają się zawsze pewnie i niezawodnie

Wysokiej jakości 3-warstwowy lakier

Koła osadzona na łożyskach wałeczkowo-stożkowych

Ustawienie głębokości pracy
regulacja centralna i płynna

Dane techniczne

tv405

tv405

Szerokość robocza:

38 cm

38 cm

Silnik
Nr artykułu
artykułu

Honda GP160
AI-044AI
044-001TS

Seria B&S 550 HP
AI-043AI
043-001TS

Wydajność:

do 1.250 m2/h

do 1.250 m2/h

Ciężar

36 kg

36 kg

Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)

1350x1040x720

1350x1040x720

WERTYKULATORY

Przełączaj wygodnie zza kierownicy między pozycją roboczą

Bezstopniowa

a transportową.

optymalnego efektu wertykulacji.

Opcjonalnie dostępny kosz na trawę ułatwi Ci pracę.

Dzięki zajmującej mało miejsca składanej kierownicy tv405

regulacja

głębokości

wszędzie się zmieści w celu przechowania.

do

uzyskania

WERTYKULATORY
Professional Class

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Professional
Class
Składany uchwyt

Miękki uchwyt

ergonomiczny
bezstopniowa regulacja

Mocny silnik przemysłowy
uruchamia się zawsze pewnie
i niezawodnie

Wysokiej jakości
3-warstwowy lakier

Stalowe felgi osadzone na łożyskach kulowych

Czyszczenie profilu
zawsze czysty profil

Uchwyty transportowe
do wygodnego załadunku

Wkłady narzędziowe
wymiana
min.

Dane techniczne
Szerokość robocza:

tv410
38 cm

zajmuje

2

Ustawienie głębokości
pracy
regulacja centralna i
płynna

tv510

tv610

45 cm

55 cm

Silnik

Honda GP160

Honda GX160

Honda GX200

Nr artykułu

AIAI-046046-201TS

AIAI-053053-001TS

AIAI-061061-001TS

B&S Intek
AIAI-050050-001TS
Wydajność:

do 800 m2/h

do 1.500 m2/h

do 2.000 m2/h

Akcesoria

patrz strona 101

patrz strona 101

patrz strona 101

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

tv410 / tv510 / tv610

Profesjonalnie wyposażone gwarantują najlepszą kondycję podłoża
PROFESJONALIŚCI NA NICH POLEGAJĄ! Przed Wam zespół specjalistów, który nie pozwoli o niczym zapomnieć. Koła ze
stalowymi felgami i łożyskami kulowymi, okrągła obudowa czyści się sama, żadnych krawędzi i narożników, w których
pozostają wilgotne i omszałe resztki. Wymiana narzędzi trwa mniej niż 2 minuty. Mocne silniki przemysłowe są
zaprojektowane do długiej pracy i uruchamiają zawsze oraz niezawodnie. Czasochłonne naprawy lub nawet przestoje
należą teraz do przeszłości. Zespół specjalistów przekonuje efektywną wydajnością doskonałymi wynikami na wszelkiego
rodzaju trawnikach o małej i dużej powierzchni.

Kierownica
składana i zajmuje mało miejsca,
bezstopniowa regulacja wysokości

Dzięki możliwości składania
zajmuje mało miejsca
Wszystkie wertykulatory Tielbürger
można złożyć, by zajmowały mało
miejsca podczas transportu.

WERTYKULATORY
Professional Class

Stabilna ochrona przed uderzeniami
Wszystkie nasze wertykulatory są wyposażone w stabilną ochronę przed
uderzeniami, aby nie doszło do wyrzucania kamieni czy innych twardych
przedmiotów.

Bezstopniowe ustawienie głębokości pracy przy pomocy systemu
Lock-It (opcjonalnie) Głębokość pracy wału nożowego można ustawić
bezstopniowo i centralnie. Opcja "Lock-It" daje Ci pewność, że nikt poza
Tobą nie będzie mógł przestawić głębokości pracy.

Automatyczne czyszczenie profilu

Niepowtarzalny system narzędzi

Wilgotne resztki mchu i filcu z trawy pozostają ciągle na kołach. Dzięki

Wkłady narzędziowe wymienia się ręcznie i szybko. Wał nożowy ma

czyszczeniu profilu są usuwane na bieżąco. Ustawiona głębokość pracy

zabezpieczenie przed pękaniem pojedynczych ostrzy, aby zapobiec

pozostaje dzięki temu stała, a efekt pracy taki sam.

uszkodzeniom

spowodowanym

kamieniami,

korzeniami

czy

innymi

twardymi przedmiotami.

Professional
Class
Wydajność od 800 do
2 000 m2 na godzinę

SYSTEM NARZĘDZI

PROFESSIONAL CLASS

Szybka wymiana - odpowiednie narzędzie do
każdego zastosowania
PO

PROSTU

profesjonalistów:

DOSKONAŁE

dostosowane

Wkłady narzędziowe naszych

do

wymagań

wertykulatorów

można wymienić w mniej niż 2 minuty. Każdy wkład narzędziowy
składa się z ramy nośnej, wykonanej z solidnej stali. Mieści on
osadzony w łożyskach kulowych wał wertykulatora i unieruchamia
go bezpiecznie w obudowie.
Wybieraj między trzema narzędziami: W zależności od stopnia
Wał nożowy z ostrzami

sfilcowania, jakości podłoża lub pory roku, tego, czy jest to trawnik

Idealne narzędzie do uzyskania pięknego

ozdobny, czy użytkowy - tu znajdziesz prawidłowe narzędzie do

trawnika

każdego celu.

między

Najlepsza

obróbka

poszczególnymi

podłoża

roślinami

na

trawniku. Delikatne noże wycinają siatkę
dla substancji odżywczych. Aby uniknąć

A najlepsze w wymianie wału jest: potrzeba tylko trzech prostych

uszkodzeń spowodowanych kamieniami,

czynności i już możesz wyjąć wkład narzędziowy.

korzeniami

czy

przedmiotami,
zabezpieczenie

innymi
wał
przed

pojedynczych ostrzy.

KROK 1
Zdjąć pasek
napędowy.

KROK 2
Zwolnić blokadę.

twardymi

nożowy

ma

pękaniem

WERTYKULATORY
Professional Class

Wał aerujący

Wał bijakowy

Zestaw narzędziowy do aeracji w celu

Specjalne

usunięcia sfilcowanej trawy.

kamienistych i gliniastych podłoży.

narzędzie

do

twardych,

Po prostu genialne - genialnie proste. Taki
niepowtarzalny system wymiany narzędzi
ma tylko Tielbürger.
KROK 3
Wyjąć wkład
narzędziowy.

WERTYKULATORY
Przegląd

PRZEGLĄD MODELI

Dane techniczne

tv410

tv510

tv610

Szerokość robocza:

38 cm

38 cm

45 cm

55 cm

Wydajność:

800 m2/h

800 m2/h

1 500 m2/h

2 000 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GP160
AI-044AI
044-001TS

Honda GP160
AI-046AI
046-201TS

Honda GX160
AI-053AI
053-001TS

Honda GX200
AI-061AI
061-001TS

Ciężar

tv405

B&S 550

B&S Intek

B&S Vanguard

AIAI-043043-001TS

AIAI-050050-001TS

AIAI-060060-001TS

53 kg

61 kg

36 kg

41 kg

Wyposażenie seryjne
Wał nożowy z ostrzami

■

■

■

■

Felgi stalowe

■

■

■

Czyszczenie profilu

■

■

■

Uchwyty transportowe

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Bezpieczeństwo
Wyłącznik czuwakowy

■

Zabezpieczenie przed pękaniem
pojedynczych ostrzy

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Wał nożowy z ostrzami

AIAI-045045-030TS

AIAI-050050-030TS

AIAI-060060-030TS

Wał aerujący

AIAI-045045-032TS

AIAI-050050-032TS

AIAI-060060-032TS

Wał bijakowy

AIAI-045045-031TS

AIAI-050050-031TS

AIAI-060060-031TS

HJHJ-010010-016

HJHJ-010010-016

Lock-It
Kosz na trawę

AIAI-043043-030TS

HJHJ-010010-016

KOSIARKI TIELBÜRGER
KOSZENIE W ZGODNIE Z NATURĄ

KOSIARKI LISTWOWE TIELBÜRGER są znacznie bardziej
komfortowe od kosy spalinowej, uzyskują dokładniejszy
efekt koszenia i mogą być stosowane nawet na zastoinach
wodnych i przemoczonym podłożu.

OCHRONA NATURY I EFEKTYWNOŚĆ nie muszą być w
sprzeczności do siebie. Ty też wspieraj nieinwazyjną
kulturę

koszenia

w

celu

zachowania

równowagi

ekologicznej. Stosując nasze kosiarki nie zagrażasz nawet
małym zwierzętom in owadom.

SZCZEGÓLNĄ CECHĄ kosiarek listwowych Tielbürger jest
opatentowany wał przekaźnika ruchu. Obracającego się wał
silnika przenosi on na oscylujący ruch listew nożowych.
Cztery łożyska kulowe gwarantują precyzyjną pracę z
harmonijną

oscylacją

noży

bez

niebezpiecznych

szczytowych wartości obciążeń. W ten sposób można
uniknąć pęknięć oscylacyjnych, a napęd i noże koszące nie
ulegają szybkiemu zużyciu.

„WAŁ

PRZEKAŹNIKA

wytrzymuje

całą

RUCHU

wieczność!

jest
Moja

bezserwisowy
kosiarka

i

listwowa

Tielbürger jest po prostu doskonała!"
Marko Lehmann, ogrodnik i architekt krajobrazu

KOSIARKI LISTWOWE

i
i

KOSIARKI LISTWOWE

KONIE ROBOCZE

Napęd noży
przełączany osobno
Napęd
7 biegów do jazdy naprzód, 1 bieg
wsteczny,

Obsługa jedną ręką
w celu ułatwienia codziennej pracy

Kierownica
regulacja w pionie i w bok

Dźwignia obsługi ze stali
w celu ułatwienia codziennej pracy
Kierownica pozbawiona wibracji
dzięki amortyzatorom

Sprzęgło
przeciwprzeciążeniowe

Blokada biegu jałowego

zapobiega złamaniu noży

do koszenia na stoku

Felgi stalowe
do
skrajnych
obciążeń
Optymalizator transportu trawy

Napęd
kosiarki
pośrednictwem

za
wału

przekaźnika ruchu
czterokrotnie osadzony w
łożyskach kulowych

Belka nożowa
System szybkiej wymiany

Regulacja wysokości cięcia
bezstopniowa

Dane techniczne

t40

Szerokość robocza:

71 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GP160
AA-246AA
246-240TS

t50
87 cm

t60
97 cm

t70
117 cm

Honda GX120

Honda GX160

Honda GX160

AAAA-255255-040TS

AAAA-265265-040TS

AAAA-275275-040TS

B&S
AA-245AA
245-040TS

B&S
AA-250AA
250-040TS

B&S
AA-260AA
260-040TS

B&S
AA-270AA
270-040TS

Wydajność:

2 000 m2/h

do 2.400 m2/h

do 2.700 m2/h

do 5.000 m2/h

Ciężar

53 kg

87 kg

100 kg

112 kg

KONIE ROBOCZE

t40 / t50 / t60 / t70

Mocne w koszeniu - wytrzymują dużo
ZWŁASZCZA W ZAGAJNIKACH, DZIKICH SADACH I WSZĘDZIE TAM, gdzie z powodu małej
przestrzeni między krzakami lub drzewami nie ma miejsca, punktuje precyzja i zwrotność
kosiarek listwowych Tielbürger. Bezserwisowy i precyzyjny napęd wałem przekaźnika ruchu
gwarantuje długi okres trwałości, a wysoki prześwit również w trudnym terenie gwarantuje
doskonałe efekty koszenia. Wytrzymała listwa nożowa dużo wytrzymuje i poza tym może
zostać błyskawicznie wymieniona. Płaska konstrukcja listwy nożowej umożliwia nawet
koszenie pod żywopłotami, krzakami i płotami.

KOSIARKI LISTWOWE TIELBÜRGER SĄ PIERWSZYM WYBOREM - zarówno pod względem
obsługi jak i techniki zabezpieczeń. Wszystkie modele są wyposażone w zabezpieczone
sprzęgło poślizgowe, wyłącznik czuwakowy i bieg jałowy do zawracania. Te wydajne

Czterokrotna siła
■ Bezstopniowa
regulacja wysokości

kosiarki listwowe mogą zostać wyposażone nawet w lemiesz zgarniający oraz łańcuchy

cięcia

śniegowe, umożliwiając ich doskonałe zastosowanie do odśnieżania.

■ Stalowe felgi do
skrajnych obciążeń
■ Wydajność 2.000
do 5.000 m2 na
godzinę

Obsługa jedną ręką

Energooszczędna przekładnia vario (t70)

Za pośrednictwem dźwigni wielofunkcyjnej obsługa jedną ręką obywa się

Model t70 jest wyposażony w 7-stopniową przekładnię vario (7 biegów do

łatwo i bezpiecznie zarówno podczas koszenia jak i podczas jazdy.

przodu i wstecznych), która wymaga tylko niewiele energii i może być

Przekonujący szczegół, który nie występuje w innych - niekiedy znacznie

komfortowo przełączana pod obciążeniem.

droższych - kosiarkach listwowych

KOSIARKI LISTWOWE

Optymalizator transportu trawy

Bezstopniowa regulacja
wysokości cięcia

Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia
Listwa

nożowa

ma

bezstopniową

regulację

wysokości.

Zabezpieczone sprzęgło poślizgowe zapobiega uszkodzeniom,
gdy noże zostaną zablokowane przez ciała obce.

Niepowtarzalne!
Kierownica ma regulację w bok, aby
móc kosić bardzo blisko krzaków. Za
pośrednictwem

dźwigni

wielofunkcyjnej można jedną ręką
włączać zarówno napęd narzędzi jak
i napęd jezdny. Ten techniczny detal
nie

występuje

nawet

w

znacznie

droższych ciągnikach jednoosiowych.

MOCNE WYPOSAŻENIE

Uniwersalna listwa kosząca

Belka z odchylaną dźwignią

Ta listwa nożowa się nie zapycha.

Samoregulujące

się

narzędzie

Podwójne ogumienie
dla

profesjonalistów

Do wyjątkowo trudnego terenu.
Lepsza trakcja i podwójna ochrona
przed zakopaniem lub
ugrzęźnięciem.

Lemiesz zgarniający

Łańcuchy śniegowe

Do odśnieżania lub przepychania

Do bezpoślizgowego napędu na

paszy.

gładkim, zalodzonym podłożu.

Ostrymi nożami kosi
się lepiej
Tak ostrzenie noży staje się dziecinnie łatwe:

KROK 1

KROK 2

Zwolnić uchwyt

Odchylić uchwyt

noży.

do góry

KROK 3
Wyjąć nóż.

KOSIARKI LISTWOWE

PRZEGLĄD MODELI

Dane techniczne

t40

t50

t60

t70

Szerokość robocza:

71 cm

87 cm

97 cm

117 cm

Wydajność:

2 000 m2/h

do 2.400 m2/h

do 2.700 m2/h

do 5.000 m2/h

Silnik
Nr artykułu

Honda GP160

Honda GX120

Honda GX160

Honda GX160

AAAA-246246-240TS

AAAA-255255-040TS

AAAA-265265-040TS

AAAA-275275-040TS

B&S
AA-245AA
245-040TS

B&S
AA-250AA
250-040TS

B&S
AA-260AA
260-040TS

B&S
AA-270AA
270-040TS

Moc

do 2,6 kW (3,5 KM)

do 3,2 kW (4,3 KM)

do 4,1 kW (5,5 KM)

do 4,1 kW (5,5 KM)

Ciężar

53 kg

87 kg

100 kg

112 kg

Bezserwisowy

■

■

■

■

napęd pasowy
Bieg do przodu

1

1

1

7

1

7

Wyposażenie

1 bieg wsteczny,
Wał przekaźnika ruchu

■

■

■

■

Wyłącznik czuwakowy

■

■

■

■

Sprzęgło
przeciwprzeciążeniowe,

■

■

■

■

■

■

Bezpieczeństwo

Automatyczny hamulec

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

0,97 m

IGIG-015015-002
IG015IG
-015
-004

IGIG-015015-002
IG015IG
-015
-004

IGIG-015015-002
IG015IG
-015
-004

1,07 m

IGIG-015015-005

IGIG-015015-005

IGIG-015015-005

Listwa tnąca uniwersalna ESM "SC" z
regulowanymi płozami
0,71 m
0,87 m

IGIG-015015-001

1,17 m
Listwa

IGIG-015015-006
tnąca

ESM

"SC"

odchylana

dźwignią z regulowanymi płozami
1,02 m

IGIG-014014-001

IGIG-014014-001

1,12 m

IGIG-014014-002

IGIG-014014-002

Podwójne ogumienie, para

AHAH-001001-030

AHAH-003003-030

Uchwyt do lemiesza zgarniającego
rs80

AEAE-059059-001TS

rs100 i rs 125

AEAE-060060-001TS

AEAE-060060-001TS

AEAE-005005-001TS
AEAE-007007-001TS

AEAE-005005-001TS
001TS
AEAE-007007-001TS

Lemiesz zgarniający
Szerokość robocza 80 cm

AEAE-001001-001TS

Szerokość robocza 100 cm
Szerokość robocza 125 cm
Łańcuchy śniegowe do
ogumienia 4.00 - 4, para
ogumienia 3.50 - 6, para
Obciążnik

przedni

zgarniającego, ok. 14 kg

do

KCKC-002002-009
KCKC-002002-001
lemiesza

AYAY-013013-001

AYAY-013013-001

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI

th65
th80
Duży lej załadunkowy
Samoczynne wciąganie
przez system rozdrabniania

Mocny silnik przemysłowy

bębnowego

uruchamia się zawsze pewnie i niezawodnie

Wysoki wyrzut
do podstawienia
taczki i tym podobnych

Wydajny system rozdrabniania bębnowego

Pneumatyczne koła transportowe
zapewniają bezproblemowe manewrowanie
również w trudnym terenie

Hamulec postojowy
do bezpiecznego odstawienia
podczas pracy

Dane techniczne

th65

th80

Maks. grubość gałęzi

45 mm

70 mm

Silnik
Nr artykułu

Honda GX270
AKAK-502502-040TS

Wydajność rozdrabniania

do 0,5 m3/h

do 1,2 m3/h

Ciężar:

108 kg

113 kg

Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)
Dyszel

1790x1370x750

1790x1370x750

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Honda GX390
AKAK-503503-040TS

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI

Opcjonalne dyszle do przyciągnięcia rozdrabniacza przy

Bęben z dwoma obracanymi nożami samoczynnie wciąga

pomocy

rozdrabniany materiał.

traktora

ogrodowego

do

danego

miejsca

zastosowania.

W pozycji serwisowej pasek klinowy i bęben rozdrabniający

Hamulec postojowy gwarantuje bezpieczny postój podczas

są łatwo dostępne.

pracy.

WYPOSAŻENIEDLA MASZYN WIELOFUNKCYJNYCH

ZAMIATANIE
ARTYKUŁY

NR ARTYKUŁU

MODEL HONDA

F560 FE

F610/F660/
F720

F810

ZAMIATARKA DOCZEPIANA
z dwoma prędkościami szczotek zamiatających,
przekładnią na pas klinowy, doczepiana z tyłu, bez
zestawu szczotek
do kół o wielkości 4.00 - 8, ciężar 58 kg, szerokość

ADAD-084084-030TS

robocza 1,00 m
ADAD-086086-030TS

do kół o wielkości 4.00 - 8 lub 6 x 6.50 - 8, ciężar 59
kg, szerokość robocza 1,20 m

ADAD-083083-030TS

do kół o wielkości 4.50 - 10, ciężar 54 kg, szerokość
robocza 1,20 m

Akcesoria do zamiatarki doczepianej
ZBIORNIK NA ZMIATANE NIECZYSTOŚCI
NIECZYSTOŚCI

ADAD-103103-030TS

ADAD-103103-031TS

ADAD-103103-031TS

ADAD-090090-105

ADAD-090090-125

ADAD-090090-125

ADAD-090090-101

ADAD-090090-121

ADAD-090090-121

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA NIECZYSTOŚCI, PARA
ADAD-090090-107
do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-

ADAD-090090-127

ADAD-090090-127

ADAD-090090-109

ADAD-090090-129

ADAD-090090-129

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

ADAD-090090-128

do zamiatarki, rama z rurek stalowych, 4 stabilne
odchylane rolki

UNIVERSALNA SZCZOTKA Z PODWÓJNYM WŁOSIEM< PARA
do śniegu lub nieczystości letnich, średnica szczotki
0,30 m

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA ŚNIEGU, PARA
do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa,
średnica szczotki 0,30 m

rzędowa, średnica szczotki 0,30 m

SZCZOTKA DO
DO PIELĘGNACJI, PARA
do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa,
średnica szczotki 0,30 m

SZCZOTKA DO ROWKÓW
idealna do czyszczenia głębokich rowków ale także
jako poszerzenie do zapewnienia dodatkowych efektów
zamiatania. Szerokość 20 cm, średnica szczotki 0,35 m

AKCESORIA DO CIĄGNIKÓW DOCZEPIAN

KOSZENIE
ARTYKUŁY

NR ARTYKUŁU
ARTYKUŁU

MODEL HONDA

F560 FE

F610/F660/F720

F 810

Napęd kosiarki
montaż z tyłu, bez listwy koszącej

do kół o wielkości 4.00 - 8 lub 16 x 6.50 - 8 koło Ø
430 mm, ciężar 33 kg

ABAB-054054-030TS

do kół o wielkości 4.00 - 10
koło Ø 480 mm, ciężar 42 kg

ABAB-051051-230TS

ABAB-053053-030TS

do kół o wielkości 4.50 - 10 lub 4.00 - 12 koło Ø 500
mm, ciężar 40 kg

Akcesoria do napędu kosiarki

LISTWA TNĄCA UNIWERSALNA "ESM"ESM-SC"
0,87 m, z regulowanymi płozami

IGIG-015015-002

IGIG-015015-002

IGIG-015015-002

0,97 m, z regulowanymi płozami

IGIG-015015-004

IGIG-015015-004

IGIG-015015-004

1,07 m, z regulowanymi płozami

IGIG-015015-005

IGIG-015015-005

IGIG-015015-005

1,17 m, z regulowanymi płozami

IGIG-015015-006

IGIG-015015-006

IGIG-015015-006

1,02 m, z regulowanymi płozami

IGIG-014014-001

IGIG-014014-001

IGIG-014014-001

1,12 m, z regulowanymi płozami

IGIG-014014-002

IGIG-014014-002

IGIG-014014-002

LISTWA TNĄCA WAHLIWA ESM

GRYZOWANIE
ARTYKUŁY

NR ARTYKUŁU

MODEL HONDA

F560 FE

Frez doczepiany L80
z zestawem frezów
Regulowana szerokość robocza: 32, 41, 50 cm
Wielkość kół 3.50 - 8 lub 4.00 - 8
Ciężar 35 kg

AFAF-038038-030TS

F610/F660/
F720

| F810

WYPOSAŻENIE
DLA MASZYN WIELOFUNKCYJNYCH

GRYZOWANIE
ARTYKUŁY

NR ARTYKUŁU

MODEL HONDA

F560 FE

F610/F660/F720

F 810

Agregat glebogryzarki TF85
bez zestawu frezów
Wielkość kół 3.50 - 8 lub 4.00 - 8

AFAF-048048-030TS

Ciężar 35 kg
AFAF-046046-030TS

do kół o wielkości 4.00 - 8, 4.50 - 10, 6.00 - 10
Ciężar 37 kg

AFAF-039039-030TS

do kół o wielkości 4.50 - 10, 6.00 - 12
Ciężar 39 kg

Akcesoria do agregatu glebogryzarki

Zestawy frezów
frezów do agregatu glebogryzarki
Szerokość robocza: regulowana do 37, 47 i 60 cm

AFAF-008008-030TS

AFAF-008008-030TS

AFAF-008008-030TS

Szerokość robocza: regulowana do 60, 70 i 80 cm

AFAF-009009-030TS

AFAF-009009-030TS

AFAF-009009-030TS

AKCESORIA DO CIĄGNIKÓW
DOCZEPIANYCH

ODŚNIEŻANIE
ARTYKUŁY

NR ARTYKUŁU

MODEL HONDA

F560 FE

UCHWYT DO LEMIESZA ZGARNIAJĄCEGO

AEAE-032032-001TS

F610/F660/
F720
AEAE-031031-001TS

F810

AEAE-031031-001TS

F360

AEAE-032032-001TS

Montaż z przodu, potrzebne gniazdo sprzęgła
Doczepiany z tyłu

LEMIESZ ZGARNIAJĄCY RS100

AEAE-030030-001TS

AEAE-005005-001TS

AEAE-005005-001TS

AEAE-005005-001TS

AEAE-007007-001TS

AEAE-007007-001TS

AEAE-007007-001TS

AYAY-013013-001

AYAY-013013-001

AYAY-013013-001

AEAE-005005-001TS

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

LEMIESZ ZGARNIAJĄCY rs125
Szerokość robocza 1,25 m, wysokość 0,45 m,
z listwą gumową (bez uchwytu)

Obciążnik przedni do lemiesza
lemiesza zgarniającego ok. 14
kg
wysoka skuteczność w twardym śniegu, do
montażu na lemieszu zgarniającym

AYAY-013013-001

TIELBÜRGER ... HISTORIA Z CHARAKTEREM

ZAKŁADY 1 STEMWEDE

Wiele przedsiębiorstw na temat filozofii pisze wielkie słowa, które szybko się dezaktualizują i zostają zapomniane.
Nasz cel: TIELBÜRGER - NA CAŁE ŻYCIE.
I to właśnie chodzi, niezależnie od tego, czy mówimy o jakości materiału, obsługi, wzornictwie, projektowaniu produktów,
partnerstwie z dostawcami czy sprzedawcami... Nasze produkty mają zawsze prawidłowo działać i sprawiać przyjemność
przez długi czas.

TO NASZE WYMAGANIA. Realizujemy z pełnym zaangażowaniem. Nasi klienci i kontrahenci od 60 lat doceniają te
priorytety.

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO

LYDIA TIELBÜRGER od 1995 r. razem ze
swoimi trzema synami kieruje rodzinną
firmą.

W 1950 r. JULIUIS TIELBÜRGER WPADŁ NA INNWACYJNY
POMYSŁ:

skonstruowanie

kombajnu

do

zbioru

ziemniaków. To urządzenie później ułatwiło mozolne
zbiory ziemniaków. tak rozpoczęła się historia naszej
firmy.
To, na czym już wtedy zależało Juliusowi Tielbürgerowi, do
dziś wyróżnia nasze przedsiębiorstwo: jest to produkcja
innowacyjnych i wydajnych maszyn, które wszystkim
użytkownikom

Zakłady 2 Dardesheim

stwarzają

nowe

i

lepsze

możliwości.

Fascynacja techniką jest w nas głęboko zakorzeniona.
Badany

i

odkrywamy,

mając

na

celu

zaoferowanie

doskonałych urządzeń do pielęgnacji gruntu.
Lecz czym byłyby maszyny bez ludzi? Człowiek jest u nas
zawsze najważniejszy. Państwo, nasi kontrahenci, nasi
pracownicy

i

oczywiście

nasza

rodzina.

Wierność,

doświadczenie, odpowiedzialność, lojalność - łączy nas
silna historia.

WARTO WIEDZIEĆ

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Jakość i trwałość
SAMI PROJEKTUJEMY wszystkie produkty i utrzymujemy własną produkcję ze wszystkim, co do tego należy: począwszy
od przycinania blachy a skończywszy na gotowym wyrobie. Know-how i jakość mieszkają u nas pod jednym dachem.
Wszystkie części są dlatego doskonale dopasowane. Posiadamy także nowoczesny park maszyn. Do wszystkich
standardowych etapów pracy wykorzystujemy roboty.

PRZYKŁADAMY dużą wartość do ciągłego procesu ulepszenia i konsekwentnych kontroli jakości. Aby produkty
Tielbürgera zawsze wyróżniały się tym, czym zawsze: doskonałą i niezmienną jakością.

PRAGNIEMY, aby Państwo również w przyszłości byli zadowoleni z usług naszych dystrybutorów. Dlatego Tielbürger
wspiera koncepcję kwalifikacji i marketingu „QMF" w stowarzyszeniach BuFa-MOT (Bundesfachgruppe Motorgeräte federalnej grupy specjalistycznej w dziedzinie urządzeń silnikowych) oraz VdM (Verband der Motoristen - stowarzyszenia
osób zmotoryzowanych).

Dobre związki
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

Stowarzyszenie IVG jest niemieckim

Stowarzyszenie

gwarantują wysoki standard jakości

ze

znakiem

QMF

przedstawicielstwem

Deutscher

Maschinen-

i regularnie potwierdzają jakość

przemysłowych oferentów na rynku

Anlagenbau

e.V.)

swoich usług w postaci szeroko

ogrodniczym.

ponad

interesów

3000

zakrojonych

badań

zalicza

przeprowadzanych

przez

wpływowych

zewnętrzne

Instytuty.

sprzedawców
klient

ze

zawsze

U

znakiem

jest

w

QMF

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

doradztwa

z

osobistego

u wyspecjalizowanych

sprzedawców.

się

VDMA

(Verband
und

reprezentuje

przedsiębiorstw
do

i

najbardziej
stowarzyszeń

gospodarczych w Europie.

Norma

EN

minimalne

ISO

9001

wymagania

systemu

zarządzania

(systemu

QM),

oczekiwania

które
klientów

określa
wobec
jakością
spełniają
oraz

wszelkiego

rodzaju

wymogi

urzędowe.

Jednocześnie

system

zarządzania jakością musi podlegać
ciągłemu procesowi doskonalenia.

Wszystkie dane i opisy zamieszczone w tym katalogu w
momencie

złożenia

do

druku

są

zgodne

przedstawionymi informacjami (z zastrzeżeniem błędów
w druku i omyłek). Służą one do wstępnej informacji.
Dane

techniczne

i

dane

dotyczące

wydajności

odpowiadają stanowi produkcji w momencie złożenia do
druku i mogły się zmienić do momentu zakupu danego
urządzenia.
chronione

Niniejsze
prawem

dzieło

oraz

autorskim.

zastrzeżone,

zwłaszcza

tłumaczenia

i

jego

części

Wszystkie

są

prawa

prawo

do

powielania,

przetwarzania

w

systemach

elektronicznych.
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