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Made in Germany

TK38 Professional

class

3 versnellingen vooruit
1 versnelling achteruit

Veegrichting vanaf de stuurboom
5-voudig instelbaar
Luchtband steunwiel
Borsteldruk traploos
instelbaar

Stuurboom
inklapbaar

Sterke wielaandrijving

Stuurboom 7-voudig in
hoogte verstelbaar

4 punts bevestigng
van de stuurboom

Honda GXV160
industrie motor

Grote borsteldiameter

Extra stabiele rubber
trillingsdempers
Hoogwaardige
3-voudige laklaag
Hoge bodemvrijheid
Probleemloos vegen
langs een muur

Grote
spoorbreedte

Stalen velgen

Levering inclusief universeel dubbel bezette hard/zacht borstels
Technische gegevens
Type motor /
Artikelnummer
Werkbreedte
Vermogen
Capaciteit
Rijsnelheid
Wielaandrijving
Borsteldiameter
Gewicht
Borsteldruk
Stuurboom

Tk38

professional

Verkoopprijs excl. btw

Honda GXV160 industrie
€ 2.478,51
AD-553-045TS
80 cm
tot 3,4 kW (4,6 pk)
tot 3.900 m²/h
maximaal 4,9 km/h
3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit
35 cm
100 kg
traploos instelbaar
7 voudig in hoogte verstelbaar

Optioneel met
bevestigings
beugels

De TK38pro is compact waardoor deze
makkelijk mee te nemen is op de aanhanger en in de bestelbus.
Een solide, betrouwbare en sterke machine van Duitse makelaardij
met een eenvoudige bediening.
De gemeentewerker:
‘‘Dagelijks doet hij zijn werk, ongeacht de omstandigheden.
Betrouwbare machines zijn voor mijn werk belangrijk.
De kwaliteit van Tielbürger heeft mij overtuigd’’
De hovenier en aannemer:
“Machines waar ik mijn geld mee moet verdienen daar wil ik op
kunnen vertrouwen. Als ze niet probleemloos werken dan stagneren
de werkzaamheden. Met Tielbürger heb ik goede ervaringen.’’

Sterke details:

- Sterke wielaandrijving
- Luchtband steunwiel met uitstekende dempingseigenschappen
- Stalen velgen met grote spoorbreedte
- Hoog elastische borstelkap met stalen onderbouw
- Hoogwaardige 3-voudige laklaag
- Verzinkte delen ter voorkoming van corrosie
- Ontwikkeld voor langdurig en professioneel gebruik

... een leven lang

Tk38

Accessoires

professional

Opvangbak
Stofkap
Bladschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwkettingen
Bevestigingsbeugels set
Schijnwerper
Gootborstel
Universele borstels dubbel bezet
Sneeuw borstels
Harde borstels
Zachte borstels
Watersprenkel installatie (excl. elekt. uitrusting)
Elektr. uitrusting sprenkel installatie
Wielen trekker profiel
Wielen polar-trec

AD-550-030TS
AY-031-001TS
AE-082-030TS
AE-080-030TS
KC-002-001
AD-560-141TS
AD-350-159TS
AD-110-128
AD-110-085
AD-110-081
AD-110-087
AD-110-089
AD-511-055TS
AD-511-056TS
AD-350-037TS
AD-350-036TS

Verkoopprijs
excl. btw
€ 352,89
€ 192,56
€ 302,48
€ 260,33
€ 142,15
€ 41,32
€ 117,36
€ 138,02
€ 230,58
€ 214,05
€ 229,75
€ 247,93
€ 252,07
€ 285,12
€ 192,56
€ 209,92

TUINPAD EN BINNENPLAATS

BLADVERWIJDERING

KUNSTGRASONDERHOUD

MOSVERWIJDERING

GLADHEIDBESTRIJDING

LANDBOUW

BOUWPLAATSEN

stations en perrons

STRAAT EN STOEPREINIGING

Ontdek de producten van tielbürger

www.donatvanderhorst.nl

of informeer bij uw Tielbürger
vakhandelaar.
Donat van der Horst
Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst B.V.
Loostraat 58 6924 AH Loo NL
Tel.: +31 (0) 316 26 16 73
Fax: +31 (0) 316 26 53 66
e-mail: info@donatvanderhorst.nl
www.donatvanderhorst.nl
www.tielburger.fr

... een leven lang
Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Auteursrechtelijk
beschermd met inbegrip van de wet op reproductie, vertalingen en
bewerking met elektronische systemen.
Levering uitsluitend via de vakhandel.
© 2020 D.B. van der Horst B.V.

