Tielbürger TH80

Al een halve eeuw Tielbürger
De Tielbürger TH80: klein, maar onverwoestbaar
Voor onderhoudswerk in particuliere tuinen is de Tielbürger TH80-versnipperaar een
ijzersterke keuze. Robine Berendsen, accountmanager bij D.B. van der Horst BV,
kan het weten. Het bedrijf voert het merk inmiddels al een halve eeuw.
‘Deze machines zijn zo sterk; ze gaan vaak generaties mee.’
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ADVERTORIAL
De Tielbürger TH80-versnipperaar heeft vele
voordelen voor hoveniers die particuliere tuinen onderhouden en voor particulieren met
een grote tuin. Met een spoorbreedte van
slechts 75 cm kan de machine door elke deuropening. Dankzij de drie luchtbanden en het
zwenkwiel vooraan loopt de machine licht. Dat
het totaalgewicht van de versnipperaar 113
kg is, is bij het vervoer ervan niet te merken.
Robine: ‘De TH80 kan eenvoudig op een aanhanger, maar kan ook achter een quad of zitmaaier gehangen worden om de versnipperaar
over een wat langere afstand te vervoeren.’
Capaciteit geeft doorslag
‘Kwalitatief kan de Tielbürger met alle merken
concurreren’, vertelt Robine. ‘Het is de capaciteit
die de doorslag geeft als je je afvraagt of de
Tielbürger bij je werkzaamheden past. De maximale doorvoer van de takken is 70 mm en de
capaciteit tot 1,2 m3 per uur. Een hovenier die
vooral particuliere tuinen onderhoudt, kan hier

‘Het is de
capaciteit die de
doorslag geeft als
je je afvraagt of
de Tielbürger bij
je werkzaamheden past’

prima mee uit de voeten. Stuk gaan ze namelijk
niet!’
Drievoudige laklaag
Aan alle kanten straalt de kwaliteit van de
machine af. Op de beplating zit een driedubbele laklaag, om corrosie te voorkomen. De TH80
is uitgevoerd met een industriële 11 pk Honda
GX390-motor met oliebewaking. De nieuwste
serie, die dit jaar op de markt kwam, is uitgevoerd met chroom-vanadiumstaalmessen
die extra sterk zijn. ‘De messen en de V-snaar
worden wegens slijtage weleens vervangen’,
aldus Robine. ‘Maar Tielbürger-machines zijn
ijzersterk en hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.’
Hoge uitwerp
De compacte versnipperaar van Tielbürger
heeft een grote invoertrechter, voorzien van
een veiligheidsgordijn. De machine is kostenbesparend dankzij een vierzijdig te gebruiken
contrames, een tweetal tweezijdig bruikbare
messen en een zwaar gelagerde rotor. De
versnipperaar kan dankzij wielremmen op een
veilige en stevige parkeerstand staan. Ook is
de TH80 uitgevoerd met een hoge uitwerp,
zodat er makkelijk een kruiwagen of aanhanger
onder past om de uitvoer op te vangen.
Vijftig jaar samenwerking
Het bedrijf D.B. van der
Horst BV startte vijftig
jaar geleden en koos
direct voor het
Duitse topmerk
Tielbürger.
Tielbürger
was destijds fabrikant
van aanbouwdelen voor trekkers en
maaibalkmachines. Samen
met Donat van der Horst zocht
het merk een nieuwe branche en
begon het met de ontwikkeling van
de Tielbürger-veegmachine. Robine:
‘Daar zijn wij en Tielbürger groot mee
geworden. In de loop der jaren zijn er hiervan in Nederland duizenden geleverd. Wij zijn
exclusief importeur van het A-merk
Tielbürger en zijn hierdoor specialist. Elk onderdeel, elk schroefje
dat aan de machine zit, wij kennen het van binnen en van buiten.
Bij de ontwikkeling van nieuwe

machines of nieuwe series wordt onze input
altijd meegenomen. Ach, bij zo’n lange samenwerking ben je haast familie. Ook van klanten
horen wij dat alles zo gemoedelijk gaat. Wij
ervaren dat net zo.’
D.B. van der Horst BV
D.B. van der Horst BV is importeur van
Tielbürger voor de Benelux en Frankrijk. De
levering van de machines vindt uitsluitend
plaats via geselecteerde dealers. Bij de vestiging in Loo zijn een kantoor en een opslag,
waar gemiddeld zo’n 300 machines uit voorraad geleverd kunnen worden. Wat niet uit
voorraad leverbaar is, wordt af fabriek besteld.
En natuurlijk niet te vergeten, en minstens zo
belangrijk, zijn de honderden losse onderdelen
die uit voorraad geleverd kunnen worden.

www.donatvanderhorst.nl
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