
Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące. 
Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się, konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na 
zamówieniu.
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.
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BETONIARKI PROFESJONALNE

Kody pro-
duktu Mechanizacja Ciężar System 

napędu
Pojemność 
zbiornika

Pojemność 
użyteczna Dł. Mm Szer. 

Mm
Wys.
mm

BP350E Silnik elektryczny jedno-
fazowy 1,1 Kw/1,5 KM 300

Koła pasowe 
z podwójnym 

pasem transmi-
syjnym

330 296

1920 1030 1570

BP350R Silnik termiczny Robin 4 
KM 305

BP350Hr
Silnik termiczny Honda 
GX120LX z redukcją 
obrotów

303

BP350Hnr Silnik termiczny Honda 4 
KM bez redukcji 303

Koła pasowe z 
pojedynczym 

pasem transmi-
syjnym

BP430E Silnik elektryczny jedno-
fazowy 1,5 Kw/ 2 KM 398

Zębatka 
łańcuchowa 400 338BP430R Silnik termiczny Robin 6 

KM 402

BP430Hr
Silnik termiczny Honda 
5,5 KM z redukcją 
obrotów

400

Suivi  
S.A.V Pièces 

10 ans

BP350 i 
BP430
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Charakterystyka techniczna
• Atuty naszych modeli :

•	Punkty	smarowania	na	wszystkich	
częsciach	obrotowych

•	Wzmocnione	podwozie	z	
wbudowanymi	uchwytami	
widłowymi

•	Dostarczana	z	tablicą	
sygnalizacyjną

•	Kierownica	o	
dużej	średnicy

•	Koła	500	x	10	
i	pedał	w	for-
mie	żelazka	
pozwalający	na	
dobre	umieszcze-
nie	stopy

•	Osie	kół	o	charak-
terze	drogowym

•	Wzmocniony	zbior-
nik	ze	stożkiem	
zaopatrzonym	w	3	
łopatki	mieszające

•	Wzmocnienie	
obrzeża	za	pomocą	
pasa	metalowego

 •	Przytrzymanie	 po-
krywy	za	pomocą	gu-
mowego	zamknięcia

•	Zatrzymanie	za	
pomocą	uderzenia	
pięścią

•	Osłona	silnika	
z	wentylacją

•	Solidna	całkowicie	
odlewana	korona

•	Napęd	za	pomocą	
pojedynczego	lub	pod-
wójnego	pasa	transmi-
syjnego	w	zależności	
od	zmechanizowania	w	
modelach	350	L

•	Napęd	za	pomocą	
łańcucha	mniejszego	
koła	przekładni	
zębatej		w	modelu	
430L

•	Obudowa	ochronna	w	
formie	stalowej	korony


