
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.

ŁADOWARKI 
tylne i ładowarki widłowe do bel
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PBP3P 2D
• Proste urządzenie do przejmowania bel
• Zaczep kategorii n°1
• Maksymalna ładowność: 400 kg

PBP3P 3D
• Urządzennie wyposażone w 1 do-
datkowy środkowy ząb, dł. 0,80 m
• Do pobierania bel opakowanych
• Zaczep kategorii n° 1
• Maksymalna ładowność: 800 kg

PBP3 PA
• Urządzenie o zaczepie automatycznym łatwym do zac-
zepienia za pomocą drążka o przekroju okrągłym lub 
prostokątnym
• Zaczep kategorii n° 1
• Maksymalna ładowność: 400 kg

CBG 50D

Wszystkie dostarczane przez 
nas urządzenia wyposażone są w 
zęby ze stali hartowanej :
 - Ø 35 mm
 - długość 1,30 m i 0,80 m
 - zamocowanie za pomocą elastycznej 
zawleczki, Ø 8 mm

• Urządzenie  o dużej odporności 
pozwalającej na układanie 5 bel 
okrągłych lub prostokątnych.
• Siłownik o pojedynczym efekcie 
wyposazony w zawór bezpieczeństwa
• Wysokość unosu: 4,90 m (w tym 
0,65m podnośnika ciągnika)
• Ładowność użyteczna: 600 kg
• Urządzenie dostarczane wraz z 
gniazdem olejowym

PBP3P 4D skałdane
• Urządzenie proste zaczepiane na 3 punktach ciągnika, składane 
na każdym z końców przez obrót ramion, do stosowania z:
  - 2 zębami dla 1 beli okrągłej lub prostokątnej
  - 4 zębami dla 2 bel okrągłych o  maks. Ø 1,60 m lub 1 beli
prostokątnej
• Blokada ramion w pozycji złożonej przy zastosowaniu zawlec-
zek pętlowych
• Zaczep kategorii n° 2
• Maksymalna ładowność: 600 kg


