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1ZAMETACÍ STROJE 
Special Class
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SPECIAL
CLASS

1

Génius v zatáčkách

Vysoce elastický
s ocelovou spodní

konstrukcí
teplotně stabilní

a odolný

Lze otáčet namístě

Pohon kartáčů

Pohon pojezdu

do pěti různých poloh
pohodlně od řídítek

Kvalitní
třívrstvý lak 

Zametání těsně
okolo stěn

Technické údaje TK 20

Pracovní šířka 80 cm

Motor/
číslo výrobku

Honda GCV135
AD-342-040TS

B&S Ready Start
AD-341-040TS

Výkon do 3,4 kW (4,6 PS)

Plošný výkon do 2.200 m2/h

Rychlost jízdy cca 2,8 km/h

Převodovka 1 rychlost dopředu

Průměr kartáčů 30 cm

Řídítka
nastavení výšky
ve 4 stupních

 

... na celý život

Natáčení kartáčů
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TK 20

1

Geniálně obratný -
otočí se pro Vás v kruhu

Génius v zatáčkách

Silné detaily

Ovládací páky
z oceli, odolné
i při silném mrazu

  
 

 Nafukovací kola
 Vysoce pružný kryt

kartáčů s ocelovou
spodní konstrukcí

 
 

 Antikorozní ochrana
díky kvalitnímu
třívrstvému laku
a chromatizování
na žluto

 
  
 

STROJ TK20 JE EXTRÉMNĚ OBRATNÝ a otočí se pro Vás dokonce na místě. Představuje 

optimální zametací stroj pro nekomerční použití na úzkých cestách a v  malých 

pracovních oblastech. Stejně tak s ním však můžete rychle a důkladně vyčistit velká 

parkoviště a příjezdové komunikace. TK20 je se ovládá tak snadno, že již nikdy nebu-

dete přemýšlet o správném nastavení. Se strojem TK20 budete pracovat naprosto 

pohodlně.



Plošný výkon až 2.200 m2 za hodinu
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TK 20 SPECIAL
CLASS

1

Zametání těsně okolo stěn

 

Natáčecí kartáč Aktivní podvozek 

Prostě přesvědčivý

Nafukovací kola

Řídítka
jsou kvůli úspoře místa sklopná

s výškou nastavitelnou ve 4 stupních 

 

ZAMETACÍ STROJE
Special Class

Díky středovému pohonu kartáče můžete 
zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a 
ze všech rohů.

Úhel zametání lze od řídítek nastavit 
pákou do pěti různých poloh. Dva stupně 
směrem doleva, dva stupně doprava a 
středová vycentrovaná poloha.

TK20 reguluje přítlak kartáčů automaticky 
a poskytuje proto homogenní výsledek 
práce; nezávisle na charakteru podkladu. 
Díky aktivnímu podvozku ukazuje své 
přednosti na náročných krytinách, jakými 
jsou např. dlažba z přírodního kamene 
nebo drenážní dlažba. Ani v  hlubokých 
žlabech a spárách nezůstanou žádné 
zbytky.
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MADE IN GERMANY

ENTRY
CLASS

SPECIAL
CLASS

1

MADE IN GERMANY

Příslušenství Výrobek č. Výrobek č. Výrobek č.

Zásobník na zametený materiál AD-380-030TS AD-310-030TS AD-310-030TS

Plachta pro zametací kartáč AY-030-001TS AY-030-001TS AY-030-001TS

Sběrač listí AE-004-035TS AE-004-035TS

Shrnovací radlice na sníh AE-004-030TS AE-004-031TS

Sněhové řetězy, pár KC-002-009 KC-002-001

Kartáč pro žlaby AD-090-128 AD-090-128 AD-090-128

Univerzální zametací kartáč, pár AD-090-073 AD-090-080 AD-090-082

Traktorový dezén AD-380-031TS

Výbava

Nastavitelný

přítlak kartáčů

plynule plynule dynamicky

Zametání těsně okolo stěny

Nastavitelná řídítka 6 stupňů 6 stupňů 4 stupňů

Technické údaje TK 17 TK 18 TK 20

Pracovní šířka 70 cm 80 cm 80 cm

Plošný výkon do 2.200 m2/h do 2.800 m2/h do 2.200 m2/h

Motor /

výrobek č.

Honda GCV135

AD-381-040TS

B&S Ready Start

AD-380-040TS

Honda GCV135

AD-391-040TS

B&S Ready Start

AD-390-040TS

Honda GCV135

AD-342-040TS

B&S Ready Start

AD-341-040TS

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

Rychlost pojezdu cca 3,2 km/h cca 3,5 km/h cca 2,8 km/h

Převodovka 1 rychlost dopředu 1 rychlost dopředu 1 rychlost dopředu

Průměr kartáče 30 cm 30 cm 30 cm

Hmotnost 60 kg 65 kg 59 kg

T ielbürger - Zametací stroje pohromadě


