
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.

WIDŁY DO PRZENOSZENIA PALET 
o zaczepie 3 punktowym z tyłu ciągnika

PPS10-N

PPE15-T

PPS15-T

PPS10-T

Gama do mikro-ciągnika
PPS10-N
• Model z stałymi widłami 
• Ładunek użyteczny 1000 kg

Gama do ciągnika
PPS10-T
• Model z stałymi widłami 
• Ładunek użyteczny 1000 kg

PPS15-T
• Model z widłami regulowanymi 
od 80 mm do 795 mm
• Ładunek użyteczny 1500 kg

PPE15-T
• Model z ramą podnośnika (1.80 
m)
Podniesienie na wysokość 1,20 m 
+ uniesienie ciągnika 0,60m
• Regulowane widły od 80 mm do 
795 mm
• Ładunek użyteczny1500 kg

PPS10-N, PPS10-T,
PPS15-T, PPE15-T
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PPS10-N
• Ciężar własny : 68 kg
• Ładowność  maksymalna : 1 000 kg
• Zaczep kategorii n°1 mikro-ciągnik
• Całkowita szerokość : 510 mm

PPS10-T
• Ciężar własny: 70 kg
• Ładowność maksymalna: 1 000 kg
• Zaczep kategorii n°2
• Całkowita szerokość: 855 mm

PPS15-T
• Ciężar własny: 140 kg
• Maksymalna ładowność: 1 500 kg na  500 mm od 
piętki
• Zaczep kategorii n°2
• Szerokość wewnętrzna rozstawu wideł:
    Minimalna: 168 mm - Maksymalna: 768 mm
• Szerokość zewnętrzna rozstawu wideł:
    Minimalna: 388 mm - Maksymalna: 995 mm
• Solidne stalowe widły XC 48:
    Szerokość 100 mm grub. 40 mm 

PPE15-T
Widły do przenoszenia palet z ramą podnośnika o 3 
punktowym zaczepie na ciągniku
• Ciężar własny: 390 kg
• Maksymalna ładowność: 1 500 kg na 500 mm od piętki
• Zaczep kategorii n°2
• Szerokość wewnętrzna rozstawu wideł:
    Minimalna: 168 mm - Maksymalna: 768 mm
• Szerokość zewnętrzna rozstawu wideł:
    Minimalna: 388 mm - Maksymalna: 995 mm
• Solidne stalowe widły XC 48:
    Szerokość 100 mm grub. 40 mm  
• wysokość całkowitego unosu: 1,80 m
  - Siłownik podnośnika o Pojedynczym Efekcie  zaworem 
dławiącym bezpieczeństwa
  - Skok siłownika: 1,20 m
  - Skok układu podnoszącego ciągnika: 0,60 m
• Urządzenie dostarczane jest wraz z przewodem giętkim i 
gniazdem olejowym do przyśrubowania
• Prowadzenie wideł do przenoszenia palet za pomocą 4 rolek 
zamontowanych na pierścieniach samosmarujących się

Opcje
• Siłownik Podwójny Efekt 3 punkt hydrauliczny dostarczany z zaworem zwrotnym, przewodami 
giętkimi i gniazdem olejowym w wersji «Push Pull»
• Dystrybutor hydrauliczny 2 szufladowy, 1 Pojed. Efekt + 1 Podwójny Efekt, dostarczany z 
przewodami giętkimi zasilania P i powrotu T, i pół-zaworami.


