MINI CARREGADEIRAS
DE ESTEIRAS

MT55
Peso Operacional
1186 kg
Potência
18.5 kW
Capacidade Operacional Nominal 254 kg

MT55 - ESPECIFICAÇÕES
Dimensões

Capacidade operacional nominal (ISO 5998)
Carga de tombamento (ISO 8313)
Capacidade da bomba
Alívio do sistema em engates rápidos
Velocidade de deslocamento, reverso
Velocidade de deslocamento, frente

254 kg
732 kg
45.4 L/min
200 bar
2.3 km/h
5.6 km/h

Motor
Kubota/D902-E4B
Diesel
Líquido
18.5 kW (24.8 HP)
56.1 Nm
3
899 cc
26.5 L
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Peso
Peso operacional
Peso de envio sem caçamba

1186 kg
1088 kg
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Fabricante/Modelo
Combustível
Arrefecimento
Potência a 3600 RPM (SAE J1349 Bruta)
Torque a 2600 RPM (SAE J1349 Bruto)
Número de cilíndros
Deslocamento
Tanque de combustível
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23.3°
22.0°
49.6°
1265.0 mm
463.0 mm
114.0 mm
1807.0 mm
1246.0 mm
1838.0 mm

(J)
(K)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)

2365.0 mm
2422.0 mm
82.3°
863.0 mm
1395.0 mm
903.0 mm
724.0 mm
914.0 mm

Implementos

Controles
Direção do veículo
Elevação e inclinação hidráulica da carregadeira

Direção e velocidade controlada por uma alavanca
Alavanca de mão

Sistema de transmissão
Transmissão

Características padrão
Sistema hidráulico auxiliar
Bob-Tach™
Locais integrados de amarração/içamento
Trem de direção hidráulica
Instrumentação
Bloqueio do braço de elevação com bypass manual
Suporte do braço de elevação

Bombas hidrostáticas de pistão em tandem infinitamente
variáveis, operando dois motores hidrostáticos totalmente
reversíveis
Freio de estacionamento
Painel de parada de marcha ré
Silencioso com corta faíscas
Trava do basculante
Esteiras-borracha-180mm
Intertravamentos de partida neutra

Adaptador de chassi
Vassoura angular
Trado
Retroescavadeira
Usinagem, mini
Rompedor
Caçambas
Caçambas combinadas
Cavadeira
Aplainadora
Garfo pallet

Soprador de neve
Condicionador de solo
Triturador de toco
Enxadas rotativas
Valetadeira
Transplantadeira
Lâmina utilitária
Garfo utilitário
Garra utilitária
Arado vibratório
Lâminas em V

Opcionais
Kit de controle de acessórios
Purificador do catalisador de escape
Aquecedor do bloco do motor

Kit de luzes
Plataforma de embarque
Kit de desligamento
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A Doosan é líder mundial em equipamento de construção, soluções para água e energia, motores e
engenharia, atendendo orgulhosamente clientes e comunidades por mais de um século. Bobcat e o
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Determinadas especificações são baseadas em cálculos de engenharia e não são medidas reais. As especificações são fornecidas somente para fins de comparação e estão sujeitas a alteração sem aviso.
As especificações do seu equipamento Bobcat individual variam com base nas variações normais no desenho, fabricação, condições de operação e outros fatores. Fotos das unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard.

Desempenho

