
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.

ZGARNIACZ 
DO GNOJOWICY

RS200L

Wyposażenie «Standard»
• Zaczep półautomatyczny, blokada za pomocą sztyftów.
• Blacha 5 mm.
• Stalowe płozy boczne o regulowanej wysokości.
• Gumowe ostrze zgarniacza ze zbrojeniem żelaznym (100 x 30 mm), odwracalne.
• W opcji : przysposobienie do sworzni zaczepu

Charakterystyka RS 200L RS 230L RS 250L
Szerokość (mm) 2 000 2 300 2 500
Głębokość (mm) 1 000 1 000 1 000

Wysokość (mm) 600 600 600

Ciężar (kg) 230 250 280

GAMA
STADNARDOWA
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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.

ZGARNIACZ DO 
GNOJOWICY

Wyposażenie «Seria Ciężka»
• Zaczep półautomatyczny, błyskawiczna blokada belki zaczepu
• Blacha 8 à 5 mm.
• Stalowe płozy boczne o regulowanej wysokości.
• Gumowe ostrze zgarniacza ze zbrojeniem żelaznym (100 x 30 mm), odwracalne.

RL230L

Charakterystyka RL 200L RL 230L RL 250L
Szerokość (mm) 2 000 2 300 2 500

Głębokość (mm) 1 000 1 000 1 000

Wysokość (mm) 700 700 700

Ciężar (kg) 370 393 409

GAMA
Seria CIĘŻKA


