












Gabonakanál A kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál gyors 
és teljes kiürítését. Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem 
hengerített, hanem 10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban 
hajlított, ezáltal nagyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek egyenes kivitelezésűek 
így maximalizálják a rakodható térfogatot. Oldal merevítéssel rendelkeznek, amely 
egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.
Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB).
AA kanál kialakítása szóródás mentes merítést tesz lehetővé, így nem szóródik ki termény, 
gabona vagy éppen az az anyag amit rakodni kellene. Takarmány illetve könnyebb 
fajsúlyú anyagok rakodására kiváló választás.

 2000 mm   2200 mm   2400 mm
1200 mm   1200 mm   1200 mm
850 mm    850 mm    850 mm
1100 L    1210 L      1320 L
280 Kg     296 Kg     312 Kg

A kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál gyors 
és teljes kiürítését. Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem 
hengerített, hanem 10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban 
hajlított, ezáltal nagyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek merevítéssel ren-
delkeznek, amely egyben kopóél is, így még erősebbé teszi. 
Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB).
A kanál kialakítása szóródás mentes merítést tesz lehetővé. Föld illetve nehezebb 
fajsúlyú anyagok rakodására, tereprendezésre kiváló választás.

1500 mm   2000 mm   2200 mm   2400 mm
700 mm    700 mm    700 mm    700 mm
750 mm    750 mm    750 mm    750 mm
450 L      600 L      660 L      720 L
175 Kg     205 Kg     217 Kg     229 Kg

Földkanál



A magasbillentésű kanál a megfelelő eszköz a nagy térfogatot igénylő anyagok, például 
takarmány vagy könnyebb fajsúlyú anyagok rakodására kiváló választás.

Önmagát kibillentő funkcióval a homlokrakodó nem veszít az emelőmagasságából, sőt 
még magasabbra nő. Kifejezetten alkalmas nagy oldalmasságú pótkocsik, kamionok 
megrakodására(4 méter). Az oldallemezek merevítéssel rendelkeznek, amely egyben 
kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál ülönösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB).

 2000 mm   2200 mm   2400 mm
1400 mm   1400 mm   1400 mm
950 mm    950 mm    950 mm
1100 L    1210 L      1320 L
395 Kg     415 Kg     435 Kg

Minden gazdaság számára a legsokoldalúbb kanál. Felhasználható tereprendezésre, 
ásásra, rönk pakolásra... stb. Vezetőülésből jól látszanak kinyitott állapotban a kanál élei.
Föld illetve nehezebb fajsúlyú anyagok rakodására, tereprendezésre kiváló választás.

Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem hengerített, hanem 
10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban hajlított, ezáltal na-
gyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek merevítéssel rendelkeznek, amely 
egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB).

1500 mm   1800 mm   2000 mm   2200 mm
830 mm    830 mm    830 mm    830 mm
780 mm    780 mm    780 mm    780 mm
450 L      510 L      600 L      660 L
329 Kg     355 Kg     400 Kg     435 Kg

Nyitható kanál



Csíptetős trágyavilla Keményebb, letaposott, illetve nehezebb szálas trágya rakodására, tépésére tökéletes 
választás. Nagyon sokoldalú munkaeszköz. A tüskék sűrűn (18cm-ként) helyezkednek el, 
így szinte semmilyen veszteség nem keletkezik trágya rakodása során.

Kettős munkahenger rendszer gondoskodik a szorítóerőről, amely a hátfal felé szorít, így 
az anyag szóródás nagyon minimálisra csökken. Erős tüsketartó, alsó koptatóval van el-
látva, így növekedik az élettartam.

Kovácsolt rugóacél tüskékkel. A tüskék a festés előtt már a helyükön vannak, magas ny-
omatékkal készre húzva.

 1500 mm   1800 mm   2000 mm
900 mm    900 mm    900 mm
800 mm    800 mm    800 mm
233 Kg     270 Kg     300 Kg

Multikanál Trágya és sok más takarmány, termény pakolására és mozgatására tökéletes választás. 
A zárt aljzatnak köszönhetően a különféle anyagok mindig jól rakodhatók.
Minden kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál 
gyors és teljes kiürítését.

 Az oldallemezek szerelhetőek, így hatékonyabb a szálas trágya rakodásnál.
Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB).
KettősKettős munkahenger rendszer gondoskodik a szorítóerőről, amely a kanál belseje felé 
szorít, így az anyag szóródás nagyon minimálisra csökken.

  2000 mm   2200 mm
700 mm    700 mm
850 mm    850 mm
280 Kg     305 Kg
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A tájékoztató füzetben bemutatott homlokrakodókat, kiegészítő berendezéseket tartalmaznak. Egyes termékek külön kiegészítőként szerezhetők be. A homlokrakodóval és munkaeszközeivel végzett munka nem veszélytelen. A 
nem szakszerűen kivitelezett munkavégzés maradandó sérülésekhez, és károkhoz vezethet. Ezért legyen figyelemmel környezetére, mindig gondoljon rá és tartsa be az összes vonatkozó törvényt, és előírást. Mindig figyelmesen 

olvassa át a rendelkezésre bocsátott kézikönyveket. A  Blackbull termékpalettája folyamatos fejlesztés alatt áll. Fenntartjuk magunknak a jogot, a műszaki tartalom, ár és típusok mindenkori független változtatására.


