
CONSTRUÍDA PARA TRABALHAR. Obtenha 
mais de cada dia com uma capacidade de 
carga nominal de operação de 419 kg (SAE) e 
altura máxima de carga de 217 cm (no pino da 
dobradiça).

HIDRÁULICO COMPLETO. Vem de série com 
um circuito hidráulico auxiliar duplo com alto fluxo 
para alimentar os acessórios mais exigentes e 
um de baixo fluxo para dar ao operador o máximo 
controlo.

ADAPTA-SE AO DESAFIO. Com uma placa de 
montagem universal, rastos de 18 ou 23 cm com 
baixa pressão ao solo e várias escolhas de motor, 
a S925TX tem todas as opções para aumentar a 
produtividade em obra.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. Mantenha-se 
produtivo no trabalho com pontos de manutenção 
acessíveis. A S925TX tem encaminhamentos de 
mangueira simples e facilidade de acesso aos 
componentes internos.

CONFORTO E SEGURANÇA DO OPERADOR.  
A plataforma com sistema de presença do 
operador integrada no chassis da máquina oferece 
conforto e segurança e um desempenho ótimo em 
espaços confinados.

FIQUE DESCANSADO. A garantia limitada de 3 
anos/3000 horas dos braços de carga dá tranquili-
dade em obra aos operadores.
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S925TX
CARREGADORA COMPACTA

Mostrada a configuração europeia.



GERAL
Comprimento com balde standard: 269,2 cm

Comprimento sem balde standard: 213,4 cm

Largura com balde standard (rastos 18 cm): 106,7 cm

Largura sem balde standard (rastos 18 cm): 91,4 cm

Largura com balde standard (rastos 23 cm): 106,7 cm

Largura com balde standard (rastos 23 cm): 101,6 cm

Altura: 147,3 cm

Altura (no pino da dobradiça): 217,7 cm

Altura ao solo: 15,2 cm

Reversão do balde standard ao nível do solo: 33°

Ângulo de descarga do balde standard à altura máxima do 
pino da dobradiça: 26°

Alcance do balde standard à altura máxima: 58,1 cm

Peso com balde standard (rastos 23 cm): 1.630,7 kg

Peso sem balde standard (rastos 23 cm): 1.519,5 kg

MOTOR OPÇÃO DOIS
Marca e modelo: Kubota V1505

Tipo de combustível: Gasóleo

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 35 hp (26,1 kW)

Torque máximo do motor: 92,2 Nm (68 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 58,7 L/min

S925TX CARREGADORA COMPACTA

MOTOR OPÇÃO TRÊS
Marca e modelo: Kubota WG1605

Tipo de combustível: Gasolina

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 40 hp (29,9 kW)

Torque máximo do motor: 120,7 Nm (89 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 58,7 L/min

NOTAS:

MOTOR OPÇÃO UM
Marca e modelo: Kubota V1505 

Tipo de combustível: Gasóleo

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 25 hp (18,6 kW)

Torque máximo do motor: 93,6 Nm (69 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 45,4 L/min

DESEMPENHO
Capacidade operativa (SAE): 419,6 kg

Capacidade estática de basculamento  
(com operador de 75 kg): 1.198,9 kg

Velocidade de deslocação (marcha à frente/atrás): 25 hp – 6,6 
km/h / 35 hp – 7,3 km/h/4,8 km/h

Pressão ao solo: 0,4 bar (rastos 18 cm) / 0,3 bar (rastos 23 cm)

OPERACIONAL
Direção: Eixo duplo, joystick

Levantar: Eixo duplo, manete

Enrolar: Eixo duplo, manete
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A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações à conceção, ao design e às especificações; de implementar melhorias ou interromper o fabrico a qualquer  
momento e sem qualquer aviso prévio ou obrigação. O equipamento é mostrado unicamente a título indicativo, podendo apresentar acessórios ou componentes opcionais.  
Para mais informações sobre as especificações da máquina, queira contactar o seu concessionário Vermeer. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped to Do More são marcas 
registadas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou noutros países. © 2022 Vermeer Corporation. Todos os Direitos Reservados.
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