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De wielaangedreven onkruidborstelmachine TW50X

Onkruidborstelmachine 
met wielaandrijving 
speciaal voor hellend vlak
Tielbürger breidt assortiment onkruidborstelmachines uit met het 
wielaangedreven model TW50X

#I Met de introductie van de wielaangedreven variant TW50X komt het Tielbürger-assortiment onkruidborstelmachines op zeven modellen. Met het 

nieuwe model richt de Tielbürger- importeur voor de Benelux, D.B. van der Horst, zich op professionele gebruikers. De TW50X is het zusje van de al 

langer bestaande TW50S. ‘Dit is de meest verkochte machine voor professioneel gebruik van Tielbürger.’ De draaiende borstels, met een werkbreedte 

van 0,5 meter, zorgen bij deze niet-wielaangedreven versie tevens voor de voortbeweging. Donat van der Horst: ‘Op vlakke terreinen werkt dit prima. 

Op hellende oppervlakken kun je er ook wel mee werken, maar met wielaandrijving gaat dit een stuk gemakkelijker.’
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Zowel de TW50S als de TW50X is professioneel, 
duurzaam en qua bedieningsgemak comfortabel, 
onderstreept hij. ‘De machines zijn vaak de hele 
dag in gebruik, van de ochtend tot de avond. Dan 
is bedieningscomfort heel belangrijk.’ De TW50X 
heeft drie versnellingen vooruit en één versnelling 
achteruit. ‘Nederland heeft een paar heuvelach-
tige regio’s, maar in een groot deel van het land is 
slechts af en toe sprake van – meestal kunstmatige 
– hoogteverschillen in de bestrating, waarvoor de 
wielaandrijving uiteraard van pas kan komen.’ Met 
zijn onkruidborstelmachines heeft Tielbürger in de 
twee jaar die zijn verstreken sinds de introductie 
een sterke positie opgebouwd onder hoveniers. 
Afnemers zijn ook gemeenten en allerlei soorten 
bedrijven, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. 

De hoveniersbranche is al langer vertrouwd met 
het merk, dat is gespecialiseerd in praktisch en 
handzaam materieel voor de sector. Materieel dat, 
samen met het overige gereedschap, mee kan 
met een bestelbus, pick-up of aanhanger. ‘Met 
onkruidborstelaars is Tielbürger pas relatief laat 
op de markt gekomen. Het merk staat voor Duitse 
degelijkheid en wil die garanderen. Tielbürger 

heeft eerst goed gekeken naar de problemen met 
zulke machines bij de concurrentie en die vervol-
gens in het eigen ontwerp opgelost’, verklaart Van 
der Horst.

Vakhandel
Tevreden stelt hij vast dat de machines in de circa 
twee jaar dat ze nu op de markt zijn hun weg naar 
de gebruikers hebben gevonden. ‘Terwijl we er nog 
bijna geen reclame voor hebben gemaakt.’ Klanten 
waren al bekend met het merk door de andere 
machines van Tielbürger; ze vertrouwen erop dat 
ze met dit merk kwaliteit krijgen, zo verklaart de 
importeur. ‘Bovendien wordt er alleen geleverd via 
de vakhandel, die het A-merk Tielbürger graag aan 
klanten adviseert. Daar weet men ook: een goed 
merk is het halve werk.’

Bij het werk van elke onkruidborstelaar hoort een 
veger, die het losgeborstelde onkruid opveegt. 

Dit kan een bezem zijn of een veegmachine. Voor 
de grote oppervlakken die op één dag met de 
borstelmachines kunnen worden bestreken, ligt 
een machine volgens Van der Horst voor de hand. 
‘Daarmee kun je in één werkgang achter de borste-
laar aan rijden en het onkruid meteen opvegen.’

Als geschikt koppel noemt hij de borstelmachine 
TW50S/TW50X en de veegmachine TK38 professio-
nal. ‘De TK38 professional heeft, net als de TW50X, 
drie versnellingen vooruit en één achteruit. Die 
kan met zijn borsteldiameter van 35 centimeter 
veel werk verzetten.’ Van de twee machines samen 
heb je een groot deel van het jaar plezier, schetst 
de importeur. ‘Onkruid borstelen kun je zomer en 
winter doen, als het maar droog is. Als het weer 
ongeschikt is om onkruid aan te pakken, staat de 
borstelmachine noodgedwongen stil, maar de 
veegmachine niet. Die is voor verschillende taken 
inzetbaar: voor alles dat geveegd moet worden, 

Donat van der Horst zelf achter de veger

Vegen met de TK 38 Pro

Vooral op vlak terrein 

werkt voortbeweging 

door borstels prima’
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uiteraard, maar bijvoorbeeld ook voor sneeuw-
ruimen of bladeren ruimen. ‘Hij komt het hele 
jaar van pas. Daardoor is het gauw een rendabele 
investering.’ 

Sneeuw
Sneeuwruimen is iets wat veel hoveniers doen in 
de winter, weet Van der Horst. De klanten variëren 
van particulieren, bedrijven en zorginstellingen 
tot gemeenten; het ruimen wordt gedaan in tui-
nen en parken, op trottoirs, parkeerplaatsen en 
stations. ‘De sneeuwschuif ervoor en ruimen maar. 
De sneeuwschuif staat op twee wieltjes en blijft 
daardoor iets van de grond. Het laagje sneeuw dat 
de schuif laat liggen, wordt gepakt door de veger. 
Zo kost het sneeuwschuiven relatief weinig kracht 
en wordt er in één arbeidsgang ook geveegd. Mits 
de sneeuw niet is belopen, is de bestrating in één 
keer sneeuwvrij en kan er weer veilig worden gelo-
pen op bijvoorbeeld stoepen en perrons. Eerder 
werden voor dat doel sneeuwblazers aangeschaft. 
Omdat er dan altijd wat sneeuw bleef liggen, gle-
den er toch nog geregeld mensen uit. Met deze 
vegers is dat opgelost.’ 

Van der Horst legt uit dat zijn klanten de machi-
nes in alle seizoenen gebruiken, vaak acht uur 
per dag. ‘Van ’s morgens tot ’s avonds. Hoveniers, 
werkvoorzieningsschappen, gemeentes, ze verzet-
ten er ontzettend veel werk mee. Om die reden is 
het belangrijk dat machines zoals deze onkruid-
borstelaars voldoen aan een hoge professionele 
standaard. Ze moeten probleemloos functioneren, 
krachtig zijn, gemakkelijk te bedienen en het altijd 
doen.’ 

Prestaties
Voor de kracht gebruikt Tielbürger Honda-
industriemotoren. De aandrijving van de onkruid-

borstels gebeurt door middel van een grote poelie. 
‘Deze zorgt voor veel kracht op de borstels en is 
onderhoudsvrij.’ Als alternatief voor de verbran-
dingsmotor experimenteert Tielbürger met machi-
nes aangedreven door elektromotoren, maar dat is 
volgens Van der Horst iets voor de langere termijn. 
‘Het lukt nog niet daarmee dezelfde prestaties 
en gebruiksmogelijkheden te krijgen als met de 
brandstofmotor.’

Tielbürger is een kwaliteitsmerk, onderstreept de 
importeur. ‘De Duitse fabrikant staat erop dat het 
imago van Duitse kwaliteit hooggehouden wordt.’ 
Andere merken halen onderdelen in China bij de 
goedkoopste producent die ze kunnen vinden; 
Tielbürger maakt ze zelf. ‘Als je de onderdelen zo 
veel mogelijk zelf produceert, kun je de kwaliteit 
het beste garanderen, zowel van de techniek als 
van de uitvoering. Ook de leverantie is zo gega-
randeerd.’ Donat van der Horst is importeur van 
het merk voor Nederland, België en Luxemburg. 
De levering vindt zoals gezegd plaats via de vak-
handel.

Borstelmachine TW50S, zonder wielaandrijving

Sneeuwschuiven en vegen in één werkgang

SchelleviS: al 80 jaar verStand van tegelS
Nieuwe productiemethoden en technologieën hebben hun intrede gedaan in het productieproces. Maar nog 

altijd is de fabricage van tegels een ambacht. Eén dat Schellevis al driekwart eeuw in de vingers heeft. Met veel 

gevoel voor vakmanschap maken we van elke tegel een kunstwerk. Esthetisch en functioneel. Tijdloos en 

exclusief. De kwaliteitscontrole gaat ver. Iedere tegel wordt streng gecontroleerd. De combinatie van milieu-

vriendelijk productieproces en speciale kleurstoffen geeft Schellevis tegels een natuurlijk uiterlijk. En tegelijker-

tijd robuustheid en duurzaamheid voor de jaren. Met Schellevis maakt u er meer tuin van. Bijvoorbeeld deze 

speciaal gemaakte cortenstalen trap in combinatie onze traptrede maakt dit een bijzondere project.
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