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BENZINE

TURBOBEZEM MET BENZINEMOTOR

KRACHTIG EN MET LANGE ADEM

De door benzinemotoren aangedreven turbobezems van KH bieden het grote voordeel dat ze altijd met het zelfde,
krachtige vermogen werken. Voor de drie modellen TB 902 OHV, TB 902 OHC en TB 902 BS gebruiken we de
rustig lopende motoren van Briggs & Statton of Honda, die gelijkertijd ook uitermate geluidsarm zijn.

BIJZONDERE MOTOREN
De motoren verbruiken weinig benzine en lopen heel zacht. Ze bieden
echter vooral een hoog vermogen
waarmee men ook hardnekkig vuil
van problematische ondergronden
kan verwijderen.
EENVOUDIGE BEDIENING
Vanaf de handgreep bedient u met
slechts enkele hendels de KH-turbobezem. U start hem vanuit hier en
stelt de links- of rechtsloop in. Bovendien kunt u vanuit de handgreep
de bezem optillen, zodat de haren
gespaard worden als de turbobezem
langere tijd niet wordt gebruikt.

GOEDKOPE OPLOSSING
De bezemring kan in normale en versterkte uitvoering geleverd worden.
Omdat hij uit zes individuele delen
bestaat kunnen de bezemsegmenten
makkelijk vervangen worden.
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ACCU

TURBOBEZEMS MET ACCUAANDRIJVING

FLEXIBEL EN ZACHT

Onze zachte accu-modellen TB 902 E en TB 902 E Vario kunt u ook in zeer gevoelige bereiken zoals stallen of
woongebieden gebruiken. De apparaten zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Met volle accus kunt u, naargelang het
model, tot vier uur vegen. En het laadtoestel is natuurlijk inclusief.

BIJZONDERE ACCUS
Ook bij langere stilstanden ontladen
de batterijen zich slechts in geringe
mate en bieden door speciale legeringcomponenten een bijzondere
veiligheid tegen volledige ontlading.

TRAPLOOS EN VEILIG
De handgreep van de turbobezem
is ergonomisch gevormd. U kunt
hem naargelang uw behoeften traploos instellen en omklappen.

PRAKTISCHE VERVANGING
Bijzonder praktisch is de mogelijkheid om versleten bezemsegmenten
afzonderlijk te vervangen – de bezemring van de turbobezem die in
normale en versterkte versie geleverd kan worden, bestaat uit zes
individuele segmenten.

SPECIAAL MODEL TB 902 VARIO
De TB 902 Vario heeft enkele heel bijzondere eigenschappen. De microcontroller
– een elektronische motorregeling – controleert naast de schakelsequenties ook
het laadpeil van de accu en stuurt de energiebehoefde van de motor. U kunt het
toerental traploos instellen om de turbobezem aan de hoeveelheid veegsel aan
te passen. Wanneer u grote hoeveelheden moet vegen kunt u zo het toerental
constant hoog houden en ca. twee uur vegen; wanneer u kleine hoeveelheden
moet vegen is de accu lading op klein toerental voldoende voor vier uur vegen.

Zacht vegen in gevoelige bereiken.

VOOR ALLE TURBOBEZEMS GELDT:
RECHTS- EN LINKSLOOP

WATER TEGEN STOF
Op het paneel bedient u de optionele watersproei-inrichting die u
kunt gebruiken wanneer u de stofontwikkeling tijdens het vegen wilt
verminderen. De installatie, die aan
de greep bevestigd wordt, leidt het
water uit de grote tank direct naar
de borstel.

HOGE CAPACITEIT QUA OPPERVLAKTE (ongeveer 3000 vierkante meter per uur)
WERKBREEDTE VAN 900 MM

De TB 902 veegt ook goed op kritische plaatsen.

BEZEM VAN SLIJTVASTE PNN-KUNSTSTOF (normaal / versterkt)
TRAPLOZE HOOGTEINSTELLING VAN DE HANDGREEP
ROBUST, DUURZAAM ANDRIJFHUIS
GROOT, OP ROLLEN GELAGERD STEUNWIEL

Ook bij grote oppervlakken is de veegcapaciteit uitstekend.

EENVOUDIGE STURING
Via het moderne bedieningspaneel
aan de ergonomisch gevormde handgreep stuurt u de TB 902 Vario op
eenvoudige en snelle wijze. Van hieruit kunt u van rechts- naar linksloop
omschakelen en de machine versnellen of verlangzamen door gewoon
op een toets te drukken.

LAADVEILIGHEID
Het apparaat is met een overladingsbeveiliging en een diepteontladingsbeveiliging uitgerust die de
turbobezem op tijd uitschakelt
wanneer een minimale restspanning
bereikt wordt.
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TECHNIEK

WENDBAAR EN BESTENDIG

KH gebruikt voor de turbobezems enkel de beste techniek die op dit ogenblik beschikbaar is. U kunt de machines
die wij naar keuze met accu of benzinemotor aanbieden, in de landbouw, voor gemeentes en in de industrie, op
maneges of in de bouwsector gebruiken. De turbobezems kunnen alle taken aan die in lastige plekken, zoals nauwe
straten, smalle paden, hoeken, goten, kanaaltjes, op stalvloeren, parkings op kinderhoodjes ontstaan kunnen.

GEMAKELIJK TE BEDIENEN
Onze turbobezems bedient u heel eenvoudig door middel van een bedieningspaneel aan de handgreep. U kiest daar
voor rechts- of linksloop, verandert het
toerental via de traploos verstelbare
schakelaar en schakelt, indien nodig, de
watersproei-inrichting in.

KRACHTIGE BORSTELHAREN
De in een spitse hoek aangelegde borstelharen van de turbobezems schuiven zich
zoals een wig onder het veegsel, maken
het zo uitstekend van de vloer los en leggen het zwadgewijs zijdelings af.

VEILIGE AANDRIJVING
Het aandrijfhuis van onze turbobezems
uit hoogwaardig dieptrekstaal is uit één
stuk geperst. Daarom ontstaan geen
kanten waar men tijdens het werk aan
zou kunnen blijven hangen.

AFZONDERLIJKE BEZEMSEGMENTEN
Bijzonder praktisch is de onderverdeling
van de bezemring in zes enkelsegmenten.
Wanneer een van de bezemsegmenten
versleten is kunt u het met heel weinig
moeite eenvoudig vervangen.

ACCESSOIRES

GOEDE LAGERS
Voor de opname van de bezem hebben
wij in het aandrijfhuis twee grote, licht lopende kogellagers en een zware V-riem
ingebouwd, die de bezem veilig en onverwoestbaar draait.

ZWADBORD
Wij bieden eveneens een zwadbord aan
waarmee u het veegsel af kunt leggen
waar u wilt.

Vergissingen en prentfouten in prijs, afbeldingen en text voorbehouden. Afgebeelde machines moeten niet de standard uitrusting ontspreken. Gegevens en afbeeldingen mogen noch
gecopieerd en versreidt noch voor concurrentie doelen worden gebruikt. Alle copyright rechten blijven uitdrukelijk voorbehouden.

KRACHTIGE MOTOREN
In de benzinereeks bieden wij de geluidsarme
en tegelijkertijd krachtige modellen TB 902
naar keuze met Briggs & Stratton motor,
met Honda OHC-motor-technologie of met
Honda OHV industriemotor aan. In de accureeks bieden wij de zacht lopende modellen
TB 902 E en TB 902 Vario met speciaal
op de Turbobezem afgestemde accus aan.
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NIEUWE BEZEMS
Voor alle turbobezems krijgt zo snel mogelijk nieuwe bezems die U afzonderlijk
kunt vervangen

ZWEVENDE BEZEM
Bij alle TB 902 modellen kunt u de bezem
optillen. Met een eenvoudige hendel aan
de handgreep tilt u het steunwiel op, en
de bezem komt vrij.

TURBOBEZEM

TB 902 KAN VAN ALLES

Dealer stempel

VEEGMACHINES
Met een schoon erf, een gereinigde bouwplaats
of een geveegde staat geeft U een positive indruk
van Uw bedrijf. De Turbobezems van KH helpen
U daarbij – sinds bijna 80 jaar staat het merk
voor kwaliteit, klantenservice en ervaring op het
gebied van veegmachines
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De turbobezems van KH zijn onmiddellijk gebruiksklaar,
gemakkelijk te transporteren – en veelzijdig. Of u nu stro, hooi
of mest veegt, silage wilt aanvegen of hoeken wilt schoon
maken waar u met de aanbouwveegmachine niet kunt komen:
KH turbobezems zijn altijd de juiste keuze. De machines zijn
voor een permanent gebruik ontworpen – want ze combineren
een zachte loop met flexibiliteit en een hoge levensduur.

