
 

 

Mini carregadeira 
Características estruturais da Mini carregadeira: 
1. A nossa minicarregadeira tem a sólida estrutura global: tanque de óleo hidráulico, 
tanque de combustível, a caixa de roda dentada e a estrutura sao em conjunto. 
Minicarregadeiras, a estrutura é mais resistente, o espaço é compacto, o braço levanta o 
peso com mais resistência e é mais confiável. 
2. Ambiente operacional seguro e confortável : cabine ROPS e FOPS. 
3. Sistema paralelos automático: o balde equipado com válvula de nivelamento 
automático permanece nivelado durante o processo de elevação. 
 
Configuração da Mini carregadeira 
Componentes da marca internacional de primeira classe: a bomba hidráulica especial e 
motor da minicarregadeira são importados e originais, os rolamentos são marcas de 
primeira classe internacional, válvulas de controle triparte de alta qualidade e 
servo-hidráulicos punho garante a sensibilidade e precisão de funcionamento. 



O poder central de qualidade de classe mundial: motor importado opcional, emissão 
ultra-baixa, mínimo para Tier2 ou Tier3 ruído ultra-baixo, cumpre a exigência mais 
rigorosa de protecção do ambiente. 
 
Manutenção: 
A manutenção da nossa minicarregadeira é mais fácil: a tampa traseira pode abrir 
completamente, cabine pode fazer um grande ângulo de tombamento, o que torna a  
manutenção diária mais fácil. 
O sistema de condução com uma longa vida útil e de fácil manutenção: Usar cadeia de 
alta resistência pré-tensionamento de conduzir minicarregadeiras, accionamento de 
motores hidráulicos através de cadeias de ambos bem concebido para as rodas, 
tornando o ajustar e manter mais fácil, o que pode assegurar a transmissão em cadeia 
eficiência e vida útil mais longa. 
Meio apropriado:  
Características estruturais únicas: volume pequeno, peso leve, pequeno raio de giro, 
multi-uso, que faz a minicarregadeira ser amplamente utilizada em diversas situações. 
1. Sistema de manutenção civicism: Miller estradas da cidade, limpeza, empurrar para 
varrer a neve, etc 
2. Limpar o material espalhado, desova e manuseio dos portos, etc. 
3. Manuseio e limpeza do material arenoso jorrou do estaleiro, limpeza da escória da 
usina. 
4. Carga e descarga, limpeza de materiais a granel de espaço estreito diferentes como 
minas, edifícios, fábricas, etc. 
 
Especificação principal da Minicarregadeira 
Modelo SL650 SL750 SL850 

Ptencia Avaliada (Kw) 
36.8kw 
(50hp) 

45kw 
(61.2hp) 

45kw 
(61.2hp) Motor 

Velocidade Rotativa (rpm) 2650 2500 2500 
Dentro da cabine (dB) ≤92 ≤92 ≤92 

Ruído 
Fora da cabine (dB) ≤106 ≤106 ≤106 
Tempo de circuito (s) 
Levantar 3.5-4.5 3.5-4.5 5.56 
Despejar 2-2.5 2-2.5 2.16 

Sistema 
Hidráulico 

Menor 3-3.5 3-3.5 5.03 
Operação de carga (kg) 650 750 850 
Capacidade de 
caçamba   (m3) 

0.47 0.55 0.4 

Max força de elevação (kg) 1060 1610 1134 
Velocidade (Km/h) 0-11.2 0-11.2 0-14.3 

Desempenho 

Peso operacional com 
caçamba (kg) 

2900 3520 2840 

Pneu  10-16.5 12-16.5 10-16.5 



Dimensões 
Altura Max. (mm) 3970 3900 3660 
Altura de despejo (mm) 2100 2200 2200 
Altura ate ao topo da cabine (mm) 2090 2300 1460 
Comprimento incluindo caçamba (mm)  3525 3500 3365 
Distancia a despejar (mm) 750 640 300 
Comprimento excluindo caçamba (mm) 2700 2800 2430 
Largura caçamba (mm) 1720 2020 1720 
Comprimento total para o exterior do pneu
(mm) 

1760 1980 1678 

Remoção da terra(mm) 210 190 120 
Apuramento circuito da frente (mm) 2090 2200 2090 
Ângulo de descarga na altura máxima (°) 45° 45° 35° 
reversão max quando com no chão (°) 31° 31° 29° 
Ângulo de saída (°) 23° 20° 16° 
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