
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.

KONTENER NA GRANULATY I KRUSZYWA 
1000 LITRÓW (1 m ³)

•	Kontener	z	blachy	stalowej	grubości	3	mm
•	Manipulowanie	kontenerem	za	pomocą	
uchwytów	widłowych	umieszczonych	na	dole	
i	na	górze
•	Przy	użyciu	dźwigu:	za	pomocą	obręczy	do	
podnoszenia
•	Wysypanie	zawartości	za	pomocą	ręcznej	
dźwigni	zwalniającej
•	Automatyczna	blokada	włazu	w	momencie	
umieszczenia	kontenera	na	podłożu
•	Pojemność:	1m3
•	Ciężar	własny:	215	kg
•	Wymiary:	1338	x	930	x	1327

SPOSOBY UŻYCIA :
•	Dostawy	kruszyw,	piachu,	kory,	itd…..

•	Na	budowie:	pojemnik	na	gruz	budowlany….

•	W	warsztacie:	kosz	na	wióry,	odpadki….

•	W	sadownictwie:	zbiórka	jabłek,	gruszek,	

śliwek….
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Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.

ŁYŻKA DO GRANULATÓW I 
KRUSZYW 500 LITRÓW (1/2 M ³)

•	Łyżka	z	blachy	stalowej	grubości	4	mm

•	Funkcjonowanie	dzięki	systemowi	hydraulic-

znemu	Państwa	wózka	widłowego,	ciągnika,	

ładowarki	teleskopowej….

•	Przechylanie	łyżki	za	pomocą	siłownika

•	Szybkie	uruchomienie	poprzez	osadzenie	na	

widłach

•	Pojemność:		1/2	m³

•	Wymiary:	1660	x	1094	x	502

•	Narzędzie	nadające	się	do	osadzenia	na	

przednich	widłach	wózka	widłowego	w	celu	

załadunku	gruzu	budowlanego,	odpadów	lub	

innych.
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