
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.

BETONIARKI ROLNICZE
ZACZEPIANE NA 3 PUNKTACH

BAL 200
180 litrów

(1 worek - 25kg)
dla mikrociągnika

BAL TB2
250 litrów 

(1 worek - 35 kg)

BAL TB6
350 litrów 

(2 worek - 25 kg)

BAL TB12
430 litrów 

(2 worek - 35 kg)

• BAL200
• BALTB2
• BALTB6
• BALTB12

• Przechylenie boczne za pomocą 
kierownicy i pedału 

Betoniarki zgodne z Europejską 
Dyrektywą w sprawie maszyn

• BAHTB7

BAH TB7
350 litrów
(2 worek - 25 kg) 
Przechylenie hydrauliczne
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Réf : BAL TB 12

1- Zbiornik montowany wraz z uszczelnionymi 
łożyskami stożkowymi i smarownicami dla TB 6 
i TB 12. 

2- Jednolita solidna rama podwozia wsparta na 
stopach zapewniających jej dobrą stabilizację. 
    Model : BA200 i TB 12:
    podwyższenie ramy podwozia ułatwiające 
opróżnianie zbiornika na taczkę. 

3- Odblokowannie za pomocą pedału ze sterow-
niem «na stopie». Sterowanie przechyleniem za 
pomocą kierownicy o dużej średnicy Ø 620 mm 
ze stosunkiem redukcji prędkości ułatwiającym 
jej obsługę. 

4- Ochrony zamontowane na kierownicy, Kar-
dan, napęd «mniejsze koło przekładni zębatej/
łańcuch», odlewana korona napędu i przechyla-
nia zbiornika. 

5- Relacja napędu ciągnik/zbiornik betoniarki 
poprzez zespół mniejszych kół przekładni 
zębatej/łańcuch z napinaczem. 

Charakterystyka BAL 200 BAL TB2 BAL TB6 BAL TB12 BAH TB7
Pojemność całkowita zbior-
nika betoniarki (L) 180 250 350 430 350

Pojemność użyteczna (L) 150 200 280 350 280
Cement (worek) 1 (25kg) 1 (35kg) 2 (25kg) 2 (35kg) 2 (25kg)

Przechylenie boczne /
kierownica

boczne /
kierownica

boczne /
kierownica

boczne /
kierownica

arrière vérin 
S.E. inversé

Ciężar własny (kg) 125 150 180 200 125
Liczba taczek (70L) 2 3 4 5 4
Liczba łopatek mieszających 2 2 3 3 2
Grubość dna zbiornika beto-
niarki (mm) 2 2 3 3 3

Grubość pasa metalowego 
zbiornika (mm) 1,5 2 2 2 2

• Wszystkie modele napędzane są za pomocą Kardana, ze szczęką sześciorowkową 1»3/8 
na każdym z końców. Kardan proponowany jest w opcji. .
• Model TB7 : Napęd bezpośredni za pomocą mniejszego koła przekładni zębatej korony ze stali harto-
wanej. 


