
wackerneuson.com – 10.04.2015 Página: 1 / 4

550
Carregadeiras de rodas: capacidade do balde < 0,65 m³

550 pá carregadora com direcção às quatro rodas
A pá carregadora com direção às quatro rodas 550 garante uma excelente manobrabilidade por todo o local de construção. Esta
unidade inclui uma distância entre eixos longa para uma condução suave e uma manobrabilidade fácil, mesmo sobre os terrenos
mais difíceis. Os contra-pesos localizam-se bem atrás do eixo traseiro, para cargas úteis mais elevadas e para mais estabilidade.
A direção às quatro rodas garante uma manobrabilidade e estabilidade geral da máquina excelentes, e cargas úteis superiores.
A concepção da máquina inclui o posicionamento de componentes para acesso e serviço facilitado.

A estação do operador possui uma disposição espaçosa e funcional para o conforto do operador.●

A direção às quatro rodas e a armação rígida garantem uma manobrabilidade excelente e uma estabilidade constante da carga●

útil durante mudanças de direcção.
O dispositivo de substituição rápida universal de operação hidráulica permite uma substituição eficiente de um acessório para●

outro, sem ter de deixar a estação do operador.
A cobertura do motor eleva-se bem alto, dando um acesso excelente a todos os pontos de manutenção.●

O peso de transporte reduzido e a carga útil elevada constante tornam esta na máquina ideal.●
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Dados técnicos

 550 cabine 550 cobertura

Dados do motor
Fabricante do motor Yanmar Yanmar

Potência do motor bruta kW 35 35

Potência do motor liquida* kW 32,5 32,5

Cilindrada  cm³ 2.190 2.190

Sistema eléctrico
Tensão operacional  V 12 12

Bateria  Ah 74 74

Dínamo  A 55 55

Pesos
Peso operacional  kg 3.600 3.450

Força de elevação  daN 3.250 0

Força de rompimento  daN 2.800 2.800

Carga útil S=1,25 (paletes) kg 1.600 1.600

Carga de despejo máx. kg 1.980 1.980

Dados do veículo
Capacidade da pá  m³ 1,1 1,1

Velocidade  km/h 0-20 0-20

Pneus standard 10.5-18 10.5-18

Travão de serviço Travão de disco hidráulico Travão de disco hidráulico

Batente de guia máx. ° 2 x 38 2 x 38

Sistema hidráulico
Hidráulica de condução - caudal de descarga  l/min 56 0

Hidráulica de trabalho - Pressão de trabalho  bar 235 235

Quantidades de enchimento
Conteúdo do reservatório  l 60 60

Reservatório hidráulico  l 58 58

Bateria

Bateria
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*Clasificacao por ISO 9249 / SAE J 1349. A potencia liquida informada indicada é a potencia disponivel no volante, quando o motor é equipado com
ventilador, purificador de ar, silencioso e alternador.
 Reservamo-nos ao direito de efetuar modificações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos pela exactidão destas informações. As condições do
acordo contratual devem ser consideradas definitivas.
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Dimensões

B Comprimento total 4.950 mm

E Distância entre eixos 1.850 mm

A Altura 2.380 mm

I Articulação da pá 3.040 mm

J Altura de carregamento máx. 2.890 mm

K Altura de enchimento 2.320 mm

C Largura total 1.590 mm

H Largura da pá 1.650 mm

D Área de solo livre 270 mm

Raio Borda exterior da roda 2.700 mm

F Centro do eixo dianteiro até ponta do dente 1.780 mm

G Centro do eixo traseiro até fim do veículo 1.320 mm

Altura da pilha máx. 2.820 mm

L Alcance de enchimento 300 mm

Reservamo-nos ao direito de efetuar modificações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos pela exactidão destas informações. As condições do
acordo contratual devem ser consideradas definitivas.

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.


