
    

 

 

Especificações mini-carregadeira BOBCAT S175 

Especificações de desempenho 

Capacidade nominal 895 kg 

Carga de tombamento 1872 kg 

Bomba de alimentação 64 l / min 

Velocidade de movimento 11,8 km / h 

De alta velocidade (opcional) 17,9 km / h 

Motor 

Marca / Modelo Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3 

Combustível / Refrigeração Diesel / Líquido 

Capacidade máxima 34,3 KB 

Torque a 1.700 rev / min 145 H 

Número de cilindros 4 

Cilindrada 2.196 cm3 

Capacidade do tanque de combustível 90,8 l 

Peso 

Peso em ordem de marcha 2853 kg 

Dimensões 

Comprimento com caçamba 3309 mm 

Largura com balde 1676 mm 

Altura 1938 mm 

Levantamento da caçamba altura 3002 mm 

 

Desempenho mini caminhão 

Esforço para levantar o balde: Dh 1601 

Esforço para inclinar o balde: Dh 1579 

Capacidade nominal: 895 kg 

Carga de tombamento: 1872 kg 

Torque axial: 5.423 Nm 



Funções run-time 

Boom: 3,50 

Redução do Boom: 2,50 

Devolver o balde para a posição inicial: 1,90 com 

Tipping Bucket 2,40 com 

Pesos 

Peso de operação: 2853 kg 

Peso: 2488 kg 

 

Motor 

Marca / modelo: Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3 

Tipo de combustível: Diesel 

Sistema de arrefecimento: Líquido 

Poder em 2800 r / min: 34,3 kW 

Velocidade nominal (de acordo com a CEE 80/1269 e ISO 
9249): 

2.800 / min 

Torque a 1.700 rev / min (de acordo com SAE JI 995 Gross): 145 Nm 

Número de cilindros: 4 

Cilindrada: 2.196 cm3 

Ignição: Compressão do combustível 

diesel 

Lançador: Velas de incandescência 

 

Sistema hidráulico 

Tipo de bomba: Tipo de arte. 

Capacidade da bomba em 3135 rev / min: 64 l / min 

Mini Carregadeira Bobcat S175 - tecnologia de construção moderna, com alto desempenho e 
possibilidades de aplicação ampla. Esta tecnologia nova geração com a mundialmente 
famosa reputação e dignidade. Mini Carregadeira Bobcat S175 é o equipamento de 
construção de alto nível e é a solução perfeita para situações onde você deve executar uma 
grande quantidade de trabalho a curto prazo. 

Ocupando uma posição de liderança na sua classe, Bobcat S175 compara favoravelmente 
com os produtos dos concorrentes por sua confiabilidade , alto desempenho, máxima 
durabilidade e longa vida. Bobcat S175 - uma máquina multi-usos projetados de forma 
rápida e eficiente executar uma ampla gama de aplicações. O escopo principal do S175 
compacta Bobcat loader é uma grande quantidade de manipulação. 

Amplas oportunidades 

Mini Bobcat S175 tem uma 2853 kg massa operacional e pode ser usado para realizar a 
escavação, limpando o terreno e seu alinhamento, a abertura de asfalto e concreto, para 
compactação de solo, arbustos plantio e árvores, cavando trincheiras e realizar muitas, muitas 
outras obras. Graças à capacidade de carga 895 kg, setas aumento de decolagem vertical e 
voar Bobcat modelo S175 pode facilmente lidar com o complexo carregado em máquinas com 
alta lados. O design do S175 Bobcat trabalhando corpo é perfeito para trabalhar com 
materiais pesados. 

Modelo Bobcat S175 pode ser equipado com vários tipos de anexos, que determina as suas 
atribuições funcionais. Esta característica faz com que a demanda Bobcat S175 em toda parte 



e amplia significativamente o seu uso. Bob-Tach sistema fornece uma firme e seguro encaixar 
a substituição dos equipamentos de trabalho Bobcat S175, mesmo após vários anos de 
operação. Rake, Leme retroescavadeira, motoniveladora, ou qualquer outro nome da lista de 
anexos adicionais facilmente instalado e fixo, poupando tempo e esforço. 

Eficiência operacional 

Excelente desempenho Bobcat características S175 oferece um motor de quatro cilindros 
diesel, que é caracterizada pela alta confiabilidade e vida longa. Motor Kubota / V2203-M-DI-
E2B-BC-3 tem uma saída de 34,3 kW às 2800 r / min e é caracterizada por alto torque em 
baixas rotações, proporcionando uma boa aceleração de equipamentos de trabalho. Bobcat 
avançado sistema hidráulico S175 desempenho da bomba 64 l / min aumenta 
significativamente a capacidade eo desempenho de produção com tracção mínima. 

Graças a soluções inovadoras para o modelo Bobcat S175 oferece um melhor desempenho e 
estabilidade do bom andamento em manobras intensas, e uma vasta gama de acessórios 
pode melhor se adaptar a qualquer condições de operação de mini carregadeira. Bobcat 
distância entre eixos longa S175 em combinação com largura proporcionalmente maior 
proporciona estabilidade em qualquer máquina superfície e contribui para uma suave 
movimento contínuo mesmo nas curvas e manobras. Bobcat S175 skid orientar a gestão é 
realizada com um joystick e tem uma grande precisão e facilidade. 

Segurança e conforto 

Bobcat o operador é espaçosa S175 pode se sentir à vontade e fornece uma boa visão não 
só da frente, mas a parte de trás, bem como nas laterais. Assento ergonômico com braços 
Bobcat S175 possui um sistema de ajuste simples e conveniente que lhe permite adaptá-lo 
para pessoas de qualquer construção. Aproveitar protege a trave durante o trabalho. 
Aquecimento e ar condicionado Bobcat S175 permite-lhe criar o melhor clima em todas as 
condições meteorológicas. No mini-carregadeira Bobcat S175 sistema é montado para 
proteção contra queda de objetos eo sistema de reduzir o risco de um capotamento. 

Bobcat S175 sistema de diagnóstico monitora indicadores-chave, tais como temperatura do 
motor de pressão de óleo de refrigeração, motor e temperatura do óleo no sistema hidráulico. 
De emergência desligar o motor e S175 Bobcat hidráulica do sistema pode reduzir 
significativamente o risco de falha do equipamento caro. Resistência estrutural, mini-
carregadeira Bobcat S175 permite que você salve um desempenho excepcional, mesmo sob 
cargas pesadas encontradas na operação ativa. 

Tudo o que temos comprado um mini-carregadeiras Bobcat S175 é garantido por um ano 
ou 2000 horas. Todo o período de garantia, oferecemos a entrega de peças de reposição, 
manutenção e consultas gratuitas. 

 


