
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.

3 gamy łyżek :

- Do mikro-ciągnika:
• SeriaGM : 1 siłownik 

przechylający

- Do ciągnika kategorii 1 i 2 :

• Seria GA - GH
• Kompletna gama do wszystkich 
prac związanych z transportem
•Wszystkie oferowane przez nas 
modele wyposażone są w uchwyt 
widełkowy do zaczepu
• Przechylenie centralne i pełne 
za pomocą jednego lub dwóch 
siłowników o podwójnym efekcie.
• Ostrze krawędzi czynnościowej 
o ukośnym ścięciu ze stali harto-
wanej
• Sprzęt dostarczany z dwoma 
gniazdami olejowymi
 
 

GM10
190 litrów

GH18
900 litrów

GA25
1450 litrów

ŁYŻKA O ZACZEPIE 
3 PUNKTOWYM

SERIA GH, GM 
et GA
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ŁYŻKA O ZACZEPIE 3 PUNKTOWYM do
ciągnika rolniczego kategorii 1

Charakterystyka GH12 GH15 GH18 GH20
Szerokość (m) 1,2 1,5 1,8 2
Głębokość (m) 1,05 1,05 1,05 1,05
Objetość (l) 600 750 900 1 000
Ciężar (kg) 260 290 315 330
Siłowniki o pod-
wójnym efekcie 1 1 1 1

Grubość balchy 
(mm) 4 4 4 4

Charakterystyka GA20 GA23 GA25
Szerokość (m) 2 2,3 2,5
Głębokość (m) 1,05 1,05 1,05
Objetość (l) 1 160 1 334 1 450
Ciężar (kg) 430 470 495
Siłowniki o podwójnym 
efekcie 2 2 2

Grubość balchy (mm) 5 5 5

ŁYŻKA O ZACZEPIE 
3 PUNKTOWYM do 

mikro-ciągnika

Charakterystyka GM10
Szerokość (m) 1
Głębokość (m) 0,92
Objetość (l) 190
Ciężar (kg) 110
Siłowniki o podwójnym 
efekcie 1

Grubość balchy (mm) 3

ŁYŻKA O ZACZEPIE 
3 PUNKTOWYM 

do ciągnika rolniczego 
kategorii 2

SERIA GH

SERIA GA

SERIA GM


