KOMPAKTTRAKTOR

YT235
35 hk

Forvent mere, få mere.
YT2-traktoren leverer - hver dag!

2020 mm

Designet til dig
Hos Yanmar ved vi, at du vil have optimal
førerkomfort. At du vil have udstyr, som er let at
vedligeholde. Og at maskinen skal hjælpe dig med
ﬂere forskellige opgaver i din hverdag. Derfor har vi
sørget for, at du får alt det i de nye YT2-traktorer.
De nye modeller har en fremtidssikret motor,
en transmission der er gennemtestet i praksis og
et fremragende førerhus, der opfylder alle dine
forventninger.
De hårdtarbejdende og pålidelige Yanmar traktorer
er designet til at give dig optimal ydelse på tværs
af en lang række anvendelsesområder, inklusiv
landskabspleje, lette entreprenøropgaver og
vedligeholdelse.

3063 mm

1490 mm

Optimeret transmissionssystem
Unikke motoregenskaber
Commonrail-systemet sørger for finjusteret,
elektronisk styring af brændstofindsprøjtningen.
Afkølet EGR reducerer nitrogenoxider
Dieselpartikelfilter opfanger partikler i udstødningen
Hydrostatisk transmission for trinløse indstillinger
ved alle hastigheder
6000 timers vedligeholdelsesinterval for DPF

Optimal komfort
Yanmar forstår, hvor vigtig føreren er. Derfor er førerhuset på YT2-traktorer designet til at sikre maksimal
komfort og beskyttelse, så føreren er beskyttet mod
støj, støv og vejrforhold.
Et uhindret udsyn fremad øger arbejdssikkerheden, og
lydniveauet er ≤ 85 dB(A). Et ﬂadt gulv i førerhuset giver
rigelig plads til føreren og et behageligt arbejdsmiljø,
selv når arbejdsdagen er lang.

Forbedret ydelse
Fleksible styrefunktioner
Med dobbelt pedalstyring er det let af skifte mellem
frem- og tilbagekørsel, og både 2WD og 4WD kan nemt
aktiveres og deaktiveres med en elkontakt. YT235 har to
hastigheder, så du får en lille venderadius.
En løftekapacitet på 1.350 kg i anhængertrækket bagpå
og en lang række for- og bagmonterede redskaber
understreger de nye YT2-modellers alsidighed.

Specifikationer
Model
Transmission Type
CAB/ROPS

ROPS

Nominel motoreffekt
(ISO 14396)

HP

35

Nominel motoreffekt

kW

25,5

PTO-effekt, bag

kW

Nominel
motorhastighed

o/min

Slagvolumen

cm3

1642

L

28

Brændstoftank,
kapacitet

Dimensioner

Motor

Samlet bredde agro
[industri]

mm

1270 [1490]

55

Samlet højde agro/
industri [græs]

mm

Akselafstand

mm

1650

Min. frihøjde

mm

221

Sporvidde, for
(agro-industri)

mm

1075 - 1106

mm

1040 - 1093

2502 [2442]

2080 [2020]

1110

Hovedgear

1280

Side-om-side speederpedaler, frem og tilbage
Variabel transmission i
3 områdeskift

Antal gearskift,
for og bag

●

●

●

Maks. kørehastighed
(med industrielle dæk)

km/t

31

Ved nominel
motorhastighed (2800
o/min) PTO-rotationer
på tværs af sædets
position

o/min
o/min
o/min

540
2000
1000

Servostyring

l/min

15.0

Redskab

l/min

26.8

I alt

l/min

41.8

kp

1350

●

●

Drejefunktion med to
hastigheder

●

●

Våd skivebremse

●

●

Bremsestop uden kobling

●

●

Automatisk 4-hjuls bremse

●

●

Fartpilot

●

●

≤ 84 dB(A)

≤ 84 dB(A)

●

●
Valgfri

Udstyr

Valgfri

Projektørlys, for

●

●

Bilhorn centralt placeret
i styrehjul

●

●

Batteriisolator

●

●

●

●

●

●

●

●

Alarm ved lavt
brændstofniveau
Platform monteret på
vibrationsdæmpere
Stort bakspejl
(venstre+højre)
Luksussæde Grammar
(mek. ophæng)
Luksussæde Grammar
(pneum. ophæng)

HST

Køreretningsvælger

●

Front PTO

Hydraulisk
Servostyring med to
hastigheder

Styring

●

Midt PTO

AGRO: 9,5-2
GRÆS: 315/80D-16-6PR
IND.: 15,0-19,5

Bag

●
●

Våd uafhængig PTO

AGRO: 6-14
GRÆS: 24 x 8,50-12
IND.: 25 x 8, 5-14

For

●

●

Lydniveau ved førerens øre
Redskaber,
betjening

●

●

Hydrostatisk variabel
transmission

Kørsel

CABS

Kølerhjelm i ét stykke,
der kan åbnes helt

Elektrohydraulisk tilkobling
(2WD/4WD)

40

ROPS

Dobbelt luftrenserelement

Automatisk gasregulator
(selvkørende funktion)

3063

Løftekapacitet i
3-punkts lift, bag kugleenderne

Commonrail med DPF,
SCR og EGR
Motor monteret på
isolerede støddæmpere

2800

A

kg

CAB/ROPS

27.3

mm

Dæk

pumpedæksel.

CABS

Samlet længde

Vægt

Hydraulisk

28.4

YT235

Model

Vekselstrømsgenerator 12 V

Sporvidde, bag
(agro-industri)

Transmission

YT235
HST

3TNV88C
(Tier 4, Stage 5-kompatibel)

Motormodel

Motor

Funktion

Valgfri
Valgfri

Sikkerhedssele med optræk

●

●

Hældningsstyring

●

●

Drejesignaler/advarselsblink

●

●

Afmærkning for langsomt
kørende køretøj

Valgfri

12 V-udgang

●

●

Kopholder

●

●

Anhængerbom

●
Valgfri

Yanmar-læsser

Valgfri

Yanmar-slåmaskine, mellem
Udstyr (ROPS)

●

Stigebom (trækbøjle/
automatisk trækbøjle/kugle)

Arbejdslys, bag

Valgfri
Valgfri

-

Positionsstyring

Mekanisk positionering

Stolpefri dør

-

●

Frontvægte

Tilgængelige
frontvægte

20 kg x 9 = 180 kg eller
30 kg x 9 = 270 kg

LED-arbejdslys (for/bag)

-

●

Frontlift

Løftekapacitet ved kroge

kp

450

Kabinelys

-

●

Læsseventil + joystick

kp

-

Valgfri

Løftekapacitet 500 mm
før omdrejningspunkter

Standard (mekanisk
dobbeltfunktion)

Vinduesvisker, bag
Bagvindue med elvarme

-

●

kp

434

Bakspejl

-

Valgfri

Solskærm

-

Valgfri

Aircondition

-

●

Cd-radio

-

Valgfri

Arbejdslys

-

Valgfri

Vinduesvisker, for

-

●

Læsser
Hydrauliske
udgange

SCV, bag

Udstyr (førerhus)

Valgfri

●
-

Standard
Ikke tilgængelig

Et hurtigt overblik
Vi mener selvfølgelig, at Yanmar YT2-traktoren giver dig den bedste
performance. Men bedøm selv: Brug denne nemme tjekliste til at sammenligne
vores nye model med en maskine på cirka samme størrelse fra en konkurrent.
Vi tror, at du vil blive glædeligt overrasket.
Yanmar

Traktor til
sammenligning

Klar til Stage 5?
Har et elektronisk commonrail-injektionssystem?
Kompakt og med dimensioner, der ikke overstiger
3.063 x 1.275 x 2.080 mm?
Har en tophastighed på 30 km/t.?
Yder 35 hk?
Genererer et moment på 109 Nm helt ned til 1.820 o/min.?
Har dobbelt hastighed og lille venderadius?
Har en løftekapacitet bagpå på 1.350 kg?
Lydniveau på under 85 dB?
Har aircondition?
Har vinduesviskere for og bag, samt afdugningsfunktion?

Find din nærmeste Yanmar-forhandler
Inden for kompakttraktorer, reservedele og support har vi et
bredt partnernetværk med næsten 180 omhyggeligt udvalgte
forhandlere og distributører i over 20 europæiske lande.
Udover landbrug og grøn vedligeholdelse finder du Yanmar-produkter i et bredt udvalg til marinesektoren, byggeriet,
energisystemer og industrien.

Yanmar har hovedsæde i Japan og er et førende mærke
inden for industrielle dieselmotorer og maskineri, herunder
udstyr til landbruget og den grønne sektor. Det europæiske
hovedkvarter ligger i Holland.
www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator

Hovedkontor
Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com
Regionalt kontor/salg og service
Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu
DA-YT2-0717

