KOMPAKTNÍ TRAKTOR

YT235
35 HP

Větší očekávání, maximální spokojenost.
Traktor YT2 splní vaše požadavky na maximum.

2020 mm

Vytvořen pro vás
Ve společnosti Yanmar víme, že požadujete optimální
komfort pro řidiče, jednoduchou údržbu a co
nejuniverzálnější použití. To vše nabízí design a
konstrukce nových traktorů YT2.
Nové modely využívají motor s nejmodernější
technologií, převodovku prověřenou přímo v terénu
a špičkově vybavenou kabinu řidiče.
Tyto odolné a spolehlivé traktory jsou navrženy k
tomu, aby poskytovaly optimální výkon pro široké
použití, jako jsou úpravy terénu, lehké stavební práce
a údržba ve městech.

3063 mm

1490 mm

Optimalizovaný pohon
Jedinečné vlastnosti motoru
Systém common rail pro přesné elektronické
řízení vstřikování paliva
Chlazená recirkulace pro snížení emisí oxidů dusíku
Filtr pevných částic pro zachycení škodlivých složek
výfukových plynů
Hydrostatická převodovka pro plynulé změny
převodů v celém rychlostním rozsahu
Interval údržby filtru pevných částic v délce 6000 h

Maximální komfort
Společnost Yanmar si je dobře vědoma, jak důležitá je
obsluha stroje. Kabina traktorů YT2 je proto navržená
tak, aby zajišťovala maximální pohodlí, ochranu a
izolovala řidiče od hluku, prachu a rozmarů počasí.
Ničím nerušený výhled směrem dopředu zajišťuje
bezpečnou práci a hladina hluku v kabině je nižší než
85 dB (A). Plochá podlaha kabiny zajišťuje obsluze
dostatek prostoru a pohodlné pracovní prostředí i při
dlouhých směnách.

Vyšší výkon
Flexibilní ovládací prvky
Ovládání pomocí zdvojeného pedálu umožňuje snadno
přecházet mezi jízdou vpřed a vzad a jednoduchým
elektrickým přepínačem lze snadno aktivovat a
deaktivovat pohon dvou nebo čtyř kol. Traktor
YT235 nabízí funkci Bi-Speed pro snazší otáčení s
menším poloměrem.
Všestrannost nových modelů YT2 ještě víc podtrhuje
nosnost zadních ramen až 1350kg a široká řada
příslušenství s možností montáže na přední i zadní
část traktoru.

Specifikace
Model
Typ převodovky
CAB/ROPS

ROPS

Jmenovitý výkon
motoru (ISO 14396)
Jmenovitý výkon
motoru
Výkon zadního
vývodového hřídele

Jmenovité otáčky
motoru

Rozměry

HP

35

kW

25,5

kW

1642

Objem palivové
nádrže

L

28

12V alternátor

A

Celková délka

mm

3063

Celková šířka-šípová
kola [Ind]

mm

1270 [1490]

40

55

Celková výška-šípová
kola/Ind [travní]

mm

Rozvor

mm

Min. světlá výška

mm

221

mm

1075 - 1106

mm
kg

2502 [2442]

Common-rail s DPF,
SCR a EGR
Motor namontovaný na
tlumičích vibrací
Dvojitá vložka
vzduchového filtru

Motor

Plně otevíratelná
jednodílná kapota
Hydrostatická variátorová
převodovka
Automatický plyn
(autonomní jízda)
Elektrohydraulické
zapojení (2WD/4WD)
Jízda

2080 [2020]

1650

1040 - 1093
1110

1280

Přední

Šípová kola-14
Travní: 24x8,50-12
IND: 25x8,5-14

Zadní

Šípová kola: 9,5-22
Travní: 315/80D-16-6PR
IND: 15,0-19.5

Řízení

Hydraulický
posilovač řízení s funkcí
Bi-Speed
Pedály pro jízdu vpřed a
vzad vedle sebe

Počet převodových
stupňů vpřed a vzad

Variátorová převodovka s
převodovými stupni
ve 3 rozsazích

Max. cestovní rychlost
(s průmyslovými
pneumatikami)

km/h

31

Jmenovité otáčky
motoru (2800 ot./min)
Otáčení vývodového
hřídele po směru
hodinových ručiček z
pozice sedící obsluhy

rpm
rpm
rpm

540
2000
1000

Vybavení

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Kotoučové brzdy v
olejové lázni

●

●

Brzdění bez sešlápnutí spojky

●

●

Automatické brzdy všech 4 kol

●

●

Tempomat

●

●

≤ 84 dB(A)

≤ 84 dB(A)

●

●

Střední vývodový hřídel

Volitelně

Přední vývodový hřídel

Volitelně

Projektorové přední
světlomety

●

●

Klakson uprostřed volantu

●

●

Odpojovač baterie

●

●

●

●

●

●

●

●

Výstražný bzučák při nízké
hladině paliva
Plošina namontovaná na
tlumičích vibrací
Velké zpětné zrcátko
(levé + pravé)
Luxusní sedačka Grammer
(mech. odpružení)
Luxusní sedačka Grammer
(pneum. odpružení)
Samonavíjecí bezpečnostní
pás

HST

Volba směru jízdy

CABS

●

Nezávislý vývodový hřídel v
olejové lázni

Provoz
přídavných
zařízení

ROPS

Otáčení s funkcí Bi-Speed

Hlučnost na místě řidiče

Volitelně
Volitelně
●

●

Polohování volantu

●

●

Směrová/výstražná světla

●

Výstražný trojúhelník

●
Volitelně

12V zásuvka

●

●

Držák na nápoje

●

●

Závěs s tažnou lištou

●

●

Etážový závěs (závěs /
automatický závěs / koule)

Volitelně

Posilovač řízení

L/min

15.0

Nakladač Yanmar

Volitelně

Příslušenství

L/min

26.8

Celkem

L/min

41.8

Mezinápravová sekačka
Yanmar

Volitelně

kgf

1350

Nosnost na konci
ramen
Ovládání polohy

Mechanické ovládání polohy

Přední zatížení

Dostupná přední
závaží

20 kg × 9 = 180 kg nebo
30 kg × 9 = 270 kg

Přední zdvih

Nosnost na konci ramen

Nakladač

Ventil + joystick
nakladače
Nosnost 500 mm před
otočnými body

Hydraulické
vývody

CAB/ROPS

20,1

cm3

Převodovka

Zadní 3bodový
závěs

20,9

Zdvihový objem

Pneumatika

Průtok hydr.
čerpadla

CABS

2800

Hmotnost

YT235

Model

ot./min

Přední stopa (šípová
kola-Ind)
Zadní stopa (šípová
kola-Ind)

Pohonná
soustava

YT235
HST

3TNV88C (vyhovuje
normě Tier 4, Stage 5)

Model motoru

Motor

Funkce

Zadní SCV ventil

kgf

450

kgf

Standardní
(mechanický dvousekční)

kgf

434

Vybavení (ROPS)

Vybavení
(kabina)

Volitelně

●
-

Zadní pracovní reflektor

Volitelně

-

Bezsloupkové dveře

-

●

LED pracovní reflektory
(přední/zadní)

-

●

Osvětlení kabiny

-

●

Zadní stěrač

-

Volitelně

Elektricky vyhřívané zadní
okno

-

●

Vnitřní zpětné zrcátko

-

Volitelně

Sluneční clona

-

Volitelně

Klimatizace

-

●

Rádio s CD přehrávačem

-

Volitelně

Pracovní reflektor

-

Volitelně

Přední stěrač

-

●

Standardní
Nedostupné

Stručný přehled
Zcela přirozeně jsme přesvědčeni, že traktor Yanmar YT2 nabízí ten nejlepší
výkon ve své třídě. Není to ovšem jenom naše domněnka. Použijte prosím tento
jednoduchý kontrolní seznam a porovnejte náš nový model s konkurenčním
strojem stejné velikosti. Myslíme si, že budete příjemně překvapeni.
Yanmar

Srovnávaný traktor

Vyhovuje emisní normě Stage V?
Je vybavený elektronickým vstřikovacím systémem common rail?
Je kompaktní, s rozměry max. 3063 × 1275 × 2080 mm?
Má maximální rychlost 30 km/h?
Má výkon 35 HP?
Generuje 109 Nm točivého momentu při pouhých 1820 ot./min?
Nabízí dvě různé rychlosti kol pro malý poloměr otáčení?
Disponuje kapacitou zdvihu zadního závěsu až 1350kg?
Má hlučnost maximálně 85 dB?
Je vybaven klimatizací?
Je vybaven předními a zadními stěrači a odmlžováním skel?

Najděte ve svém okolí dealera značky Yanmar
Dodávky náhradních dílů a poskytování podpory v oblasti
zemědělských strojů pro nás zajišťuje široká partnerská síť
zahrnující téměř 180 pečlivě vybraných dealerů a distributorů ve
více než 20 evropských zemích. Vedle zemědělství a zahradnictví se produkty značky Yanmar uplatňují v širokém spektru
námořních, stavebních, energetických a průmyslových oborů.

Japonská společnost Yanmar je prémiová značka v oblasti
průmyslových vznětových motorů a strojů, včetně
zemědělské techniky. Evropská centrála společnosti se
nachází v Nizozemsku.
www.yanmar.cz

Sídlo společnosti
Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Ósaka, Japonsko
www.yanmar.com
Regionální kancelář / prodej a servis
Yanmar Česká republika
Y-CZ s.r.o.,
Neplachov 129, 373 65 Neplachov
T: +420727959511
E: kucera@y-cz.cz
www.yanmar.cz
CZ-YT2-0218

