’Een veegmachine van
Tielbürger staat garant voor
grote inzetbaarheid’

De Tielbürger TW50X

Jaarrond werken met de multi-inzetbare veegmachines van Tielbürger
Het gewasbeschermingsmiddelenverbod is van
tafel en zoals je in deze editie van De Hovenier
kan lezen is haar toekomst ongewis. Maar volgens accountmanager Robine Berendsen van
D.B. van der Horst is dit allerminst een reden
om niet te investeren in een veegmachine van
Tielbürger. ‘Een veegmachine van Tielbürger
staat garant voor grote inzetbaarheid,’ aldus
Berendsen.
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‘De veegmachines van Tielbürger zijn heel veelzijdig dankzij vele optionele accessoires. Zo’n
machine is het hele jaar door inzetbaar en is
een helpende hand bij veel werkzaamheden.’
Berendsen: ‘We hebben nooit de ambitie gehad
om verder te kijken dan Tielbürger. We specialiseren ons liever in ons A-merk, waarbij het
sowieso al een hele opgave is om van iedere
machine van de hoed en de rand te weten. Alle
expertise rondom Tielbürger vind je bij ons.’

•

Onkruidborstelmachine met wielaandrijving
In 2019 introduceerde Tielbürger de wielaangedreven onkruidborstelmachine TW50X.
Dit is het broertje van de populaire TW50S,
met als grootste verschil de wielaandrijving,
waardoor hellingen geen probleem meer vormen. Daarmee komt het Tielbürger-portfolio
van onkruidborstelmachines op drie types
(TW50/TW50S/TW50X), die met verschillende
motoren (Honda of Briggs & Stratton) uitgerust kunnen worden, waardoor de gebruiker
in feite uit zeven verschillende modellen kan
kiezen. De grote pluspunten van de Tielbürgeronkruidborstelmachines opgesomd:
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•

•
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Het snelwisselsysteem. Je kunt door middel van een draaiknop onder de centrale
schotel de borstels eenvoudig wisselen
zonder gereedschap en hoeft dus geen
gereedschapskoffer mee te nemen naar
een klus.
Je kunt de beschermkap openklappen.
Deze blijft te allen tijden op de machine
vastzitten. Voorzien van rubber demper
om op te rusten en een veer om desgewenst opgeklapt te blijven.
Je kunt direct langs een muur borstelen,
zonder extra handelingen uit te voeren
om de borstels in een bepaalde hoek te
krijgen.
Dankzij het gebruik van een zeer grote
poelie is het raakvlak tussen V-snaar en
poelie zeer groot. Doorbranden of slijtage
van de V-snaar is bij Tielbürger-borstels
niet aan de orde.
De beschermkappen rondom de aandrijving zijn geheel afgesloten, zodat er geen
vuil tussen de V-snaar en de poelie kan
komen en slijtage beperkt wordt.
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