
ZA du Cormélia
85500 CHAMBRETAUD - France
Tel : +332.51.61.50.50
Fax : +332.51.91.50.00 
E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com
Site : www.silofarmer.fr

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.

Zamiatarki
Zawieszane na 3 punktach z tyłu ciągnika lub na ładowarce 

teleskopowejDo czyszczenia przejść w obejściu 
gospodarskim i budynków inwentarskich

BY180ML

•	Wymagany	przepływ:	20	do	50	l/min
•	 Maksymalne	ciśnienie	robocze:	180	barów
•	 Podpórka	spoczynkowa
•	 Tylne	koła	skretne	Ø	260	mm	z	regulacją	wysokości»

Kod 
produktu Długość (m) Szerokość 

(m) Ciężar (Kg)

BY180ML 1,23 2,05 228

BY200ML 1,23 2,25 238

Charakterystyka :

2 Modele z silnikiem hydraulicznym 
liniowym szczotki :

BY180ML
•	Szerokość	1m80

BY200ML
•	Szerokość	2m00

•	Szczotka	polipropylenowa	Ø	550	mm
			-	Długość	1m80	=	36	pierścieni
			-	Długość	2m00	=	40	pierścieni

•	2	możliwości	regulacji	zaczepu	3	
punktowego	

•	1	przesunięcie	boczne	z	prawej	na	
lewa	stronę	zacisk	mechaniczny	na	
belce

•	1	mechaniczna	regulacja	kierunku	9	
i	18°

BY230ML	:	Opis	na	odwrocie

BY180ML
BY200ML
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Zamiatarki
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teleskopowej Do czyszczenia przejść w obejściu 
gospodarskim i budynków inwentarskich

Kod 
produktu Długość (m) Szerokość 

(m) Ciężar (Kg)

BY230MD 2m60 1m40 450

Charakterystyka :

•	Napęd	za	pomocą	silnika	
hydraulicznego	liniowego

•	Wymagany	przepływ	w	litrach	:	
•	20	do	60	L	maks.

•	Maksymalne	ciśnienie	robocze	:	
•	240	barów

•	Hydrauliczne	ustawienie	kierunku	
zaczepu	za	pomocą	siłownika	o	
podwójnym	efekcie.

•		Szczotka	polipropylenowa	Ø	550	mm	:		
	 -	Długość	2m30	=	46	pierścieni

•	Tylne	koła	skrętne	Ø	260	mm	o	regulowanej	wysokości

•	Boczne	przesuniecie	zaczepu	z	prawej	strony	na	lewą	zacisk	mechanic-
zny	na	belce	ze	wstawioną	sztywną	plastikową	płytką	zużycia

•	W	opcji	przesunięcie	boczne	za	pomocą	siłownika	hydraulicznego

BY230ML


