
CINGO M500



M500DP M500D M500C

WYDAJNOŚCI I SPECYFIKACJE

WYDAJNOŚĆ

Udźwig: 

Silnik: 

Uruchomienie:

Chłodzenie silnika:

Maksymalna prędkość:

Rozstaw kół: 

Wzdłużne nachylenie, które może zostać pokonane:

Poprzeczne nachylenie, które może zoastać pokonane:
PRZEKŁADNIA I 
SYSTEM HYDRAULICZNY
Przekładnia: 

Pompy przekładni:

Dźwignie jazdy:

Hamulec postojowy:

Pompa urządzeń:

Natężenie przepływu oleju w obiegu pomocniczym: 

Wyjścia hydrauliczne pomocnicze:

Maksymalne ciśnienie w obiegu pomocniczym:

Wielofunkcyjny (patent Merlo):

Wielofunkcyjny przenośnik

CIĘŻAR I WYMIARY

Ciężar maszyny: 

Szerokość:

Długość: 

Maksymalna wysokość:

Pojemność załadowanej wywrotki

Przenośnik CINGO M500 

500 kg

Honda  Benzyna  GX200  -  4,1 kW /  5,5 CV 

Ręczne 

Powietrze

3,5 km/h

Stały

35%

20%

Układ hydrauliczny z pompami przekładniowymi i orbitalnymi silnikami na każdej gąsienicy i zawór overcenter

2 x 11,5 litrów/min - Maksymalne ciśnienie robocze 150 barów

Hydrauliczne

Ręczne

-

-

1 pomocnicze złącze hydrauliczne (zasilanie i powrót)

-

Nie

Nie

M500D (z wywrotką dumper): 191 kg 
M500DP (z wywrotką dumper i samozaładowczą łyżką): 227 kg 

M500C (z wywrotką rolniczą): 210 kg

690 mm

 M500D/DP: 1416 mm  -  M500C: 1471 mm

1126 mm

M500D/DP:  160 litrów -  M500C: 124 litry

Główne wymiary różnych podmodeli: 



Wygodne i łatwe w obsłudze 
stanowisko kierowcy

Przechył 
hydrauliczny

Łatwy dostęp do  
przeprowadzania kontroli i 

konserwacji

Wysokiej jakości silnik 
benzynowy Honda z praktycznym 

uruchamianiem za pomocą szarpaka 
i zmniejszonymi emisjami hałasu 

odpowiadającymi ograniczeniom 
określonym przez prawo. Montaż 

amortyzatorów drgań znacznie 
zmniejsza drgania. 

Mocne i bardzo 
solidne podwozie

Przekładnia hydrauliczna z 
zaworem overcenter 

Kąt natarcia 
gąsienicy do pokonania 
każdej przeszkody

Licznik godzinowy 
(opcja dostępna na żądanie)



MERLO S.P.A.
Via Nazionale 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Włochy
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com 
www.merlo.com _1021_PLK

Wasz dealer Merlo

Dane, specyfikacje oraz ilustracje znajdujące się w niniejszym dokumencie są orientacyjne 
i niezobowiązujące. Firma Merlo Spa realizuje politykę stałego badania i rozwoju, dlatego 

nasze produkty mogą przedstawiać charakterystyki inne od opisanych lub ulec zmianom bez 
uprzedzenia z naszej strony. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne

cingom800


