
KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER

V120

Indsatsvægt 7 000 kg

Nettoeffekt 74,4 kw (101 HK)

Skovlkapacitet   1,2 – 1,8 m3 

Styretøj Knækstyring



Absolut 
pålidelighed
LIGE OG FAST KNÆKSTYRING

For bedre driftssikkerhed og stabilitet. For- og baghjulene følger samme spor. 
Ingen skader på græsplæner og fortove. Lille venderadius og optimal placering 
af pallegafler. Mindre dækslid.

BEVÆGELIG BAGAKSEL

Mere komfort for føreren, mere stabil 
maskine, længere levetid. Maskinens 
stabilitet er forbedret ved brug af skovlen og 
gaflerne.
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KOMFORTABELT 

FØRERHUS

Designet til at sikre føreren maksimal komfort 
og produktivitet. De præstationsfremmende 
omgivelser sørger for et rigtigt rart 
arbejdsmiljø. Maskinens betjeningssystem 
gør brug af innovativ teknologi. Maskinen er 
nem at betjene, også når den bruges under 
vanskelige forhold. Det hjælper føreren og 
maskinen med at opnå stor produktivitet.

HYDRAULISK

HURTIGKOBLINGSSYSTEM

Hurtigkoblingssystemet gør det nemt at skifte 
tilbehøret fra førerhuset ved hjælp af to  
etjeningselementer.

PARALLEL KINEMATIK

Takket være den parallelle kinematik løfter V120 
hurtigt og nøjagtigt sine læs, uden at det hele tiden er 
nødvendigt at tilpasse læssevinklen.

MOTOR

I overensstemmelse med standarderne EU 
fase IV/EPA Tier 4 Final, hvilket sikrer nedsat 
brændstofforbrug og lavere emissioner. Den 
langsliggende motor sørger for nem adgang i 
forbindelse med vedligeholdelse og fungerer som 
en modvægt.

BRUGERVENLIG

V120 er forsynet med en række udstyr, som 
muliggør nøjagtig, bekvem og produktiv 
styring af maskinen: Smart Control, 
fingerspidsbetjening og multifunktionelle 
joysticks sørger for optimal håndtering og en 
produktiv arbejdsdag.
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DIMENSIONER
V120 er meget kompakt på alle måder: højde (< 2,8m), 
bredde, længde og venderadius.

Den kompakte størrelse gør det nemt at manøvrere med 
Yanmar gummihjulslæssere.

KONCEPTET BAG

KNÆKSTYRING

MED BEVÆGELIG BAGAKSEL

Når maskinen bruges på tætbyggede steder eller 
trange byggepladser, sørger knækstyringen for god 
manøvredygtighed med en styrevinkel på 40°. 

Knækstyringen gør det også muligt at bevæge skovlen hen 
til læsset i en lige linje, også ved den maksimale styrevinkel. 
Det giver føreren større fleksibilitet med henblik på løft af 
paller eller aflæsning. Den bevægelige bagaksel har en bred 
drejevinkel i det vandrette plan på 8°, hvilket sørger for, at 
alle 4 hjul altid berører jorden, også ved arbejde på ujævne 
underlag.

Føreren sidder også til enhver tid parallelt med det 
monterede udstyr. Det vil sige, at maskinens vægt altid 
bevæger sig i samme retning som skovlen, hvilket øger 
trykket på jorden, når maskinen kører bagud.
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HYDRAULISK 

HURTIGKOBLING
Takket være betjeningen med begge 
hænder skiftes udstyret nemt og 
hurtigt fra førerhuset ved hjælp af 
hurtigkoblingssystemet.

Det er nemt og sikkert at betjene og muliggør 
hurtig og problemfri skift mellem udstyr.

LØFTERAMME

PARALLEL KINEMATIK
Den parallelle kinematik gør det muligt at løfte et 
læs hurtigt og nøjagtigt, uden at det hele tiden 

er nødvendigt at tilpasse læssevinklen. Mens 
kinematikken tager sig af arbejdsvinklen, 

kan føreren koncentrere sig om, hvor han 
vil foretage aflæsningen. Den parallelle 

kinematik optimerer arbejdscyklussen ved 
læsning og aflæsning af anden række 

fra en lastbil. Det intelligente design 
sikrer, at vippekontrolhåndtaget 
ikke kommer i berøring med 

lastbilen.

5



DRIVLINJE

MOTOR
V120 er forsynet med en kraftfuld motor, der sørger for resultater 
med henblik på drift og miljøbeskyttelse. Færre emissioner, mere 
kraft. Motor: EU fase IV/EPA TIER IV Final. Ved at leve op til de 
europæiske og amerikanske krav med henblik på emissioner pnås 
en betydelig reduktion af partikelemissionerne i forhold til tidligere 
niveauer – fra 0,4 til 0,025 g/kWh.

DRAG FORDEL AF DEN NYE 

MOTORTEKNOLOGI
+  Et lavere brændstofforbrug betaler sig. Maskinen leveres 

som standard uden et dieselpartikelfilter. Det reducerer 
vedligeholdelsesomkostningerne. Et dieselpartikelfilter fås efter 
anmodning

+  Frisk luft: de forurenende stoffer i emissionerne fra V120 
er reduceret med op til 90 %. Der udstødes betydeligt 
færre forurenende stoffer takket være den avancerede 
udstødningsefterbehandling. Det opnås ved hjælp af et 
forbedret forbrændings- og indsprøjtningssystem og en 
dieseloxidationskatalysator (DOC)

+  Køreegenskaberne er blevet optimeret, så den nye motor har den 
rette ydeevne og lever op til kravene

HYDROSTATISK TRANSMISSION
Hydrostatisk højtrykstransmission, maksimal produktivitet takket 
være hydrostatisk transmissionsteknologi – jævn kraftopbygning uden 
tab af trækkraft.

ARBEJDSHYDRAULIK
Arbejdshydraulikken (3. sektion) arbejder helt uafhængigt af 
transmissionens hydrauliksystem. 3. sektion til betjening af den 
hydrauliske hurtigkobling og almindeligt udstyr.

Ekstra styrekredsløb (4. sektion) til betjening af specialudstyr, som 
kræver hydraulikolieflow (ekstraudstyr). Den 4. sektion fås også med 
høj flowfunktion (ekstraudstyr).

AUTOMATISK

DIFFERENTIALESPÆRRE
V120 er udstyret med fast styring på alle 
hjul og automatiske differentialespærrer 
på for-og bagakslerne (45 % spærreeffekt). 
De øger begge trækkraften ved kørsel i en 
lige linje og rundt om hjørner – perfekt til 
læsning af skovlen.

KONTROL UNDER KØRSEL*
Funktionen til kontrol under kørsel gør det 
muligt at bremse bomcylinderen takket 
være en akkumulator. Det gør det nemmere 
at køre læsseren med høj hastighed 
eller med læs på ujævne overflader. 
Denne funktion forbedrer betydeligt 
førerkomforten.

*Ekstraudstyr til V120

TRÆKKRAFT
Den hydrostatisk transmission er kendetegnet 
ved stor kraft og jævn tilpasning. Det giver 
god kraft til føreren, når der skal skubbes 
eller graves, og sørger for nem manøvrering 
selv på stejle skråninger.
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SMART CONTROL
Smart Control er Yanmars styresystem til kompakte gummilæssere. Det har aldrig været nemmere at tilpasse en byggemaskine 
til føreren og anvendelsesformålet. En lang række betjeningselementer er også blevet ændret og flyttet rundt for at sikre 
hurtigere betjening og forbedret overvågning af maskinen. Displayet på 3,5 tommer viser maskin- og motordata. Den moderne 
menustyring minder om den på en moderne smartphone. Forruden, som buer indad, mindsker genspejlingen.

For dig betyder det :

+  Intuitiv betjening, som nemt kan indstilles til hver enkelt fører
+  3. og 4. elektrisk proportionelle hydrauliske kontrolkredsløb til betjening af arbejdsudstyr
+  Nyt displaydesign til nem overvågning af maskinen
+  Tastatur med ekstra store taster til nem betjening

INSTRUMENTUDSTYR
Et ekstra tastatur muliggør 
hurtig tilpasning af en primær 
installation.

JUSTERBAR RATSTAMME
Den justerbare ratstamme er en del af standardudstyret på 
læsseren. Den forbedrer komforten og gør det nemmere at 
komme ind og ud af førerhuset i begge sider.

Elektrisk proportionel 
justering af den 

hydrauliske ydeevne af 3. 
og 4. kredsløb.

Aktivering af bevægelses-
kontrolfunktionen ved en 

bestemt hastighed.

Måleenhederne kan vælges 
i henhold til landet.
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KOMFORTABELT OG 

JUSTERBART SÆDE

Vores standardsæde med hydraulisk affjedring, 
der kan justeres i indstilling og vægt, gør det 
mere komfortabelt for føreren.

NØJAGTIG FINGERSPIDSBETJENING
Fingerspidsbetjeningen giver føreren mulighed 
for at regulere olieflowet med sand præcision, 

hele vejen fra ”nul” til ”fuld”. Den elektriske 
proportionelle aktivering af hydrauliske funktioner 

er enkel takket et drejehjul på joysticket. Der er 
lagt stor vægt på fremragende ergonomi for at 

forbedre førerkomforten.

FØRERPLADS
Førerhuset er designet med hensyn til førerens komfort og 
produktivitet med støj- og vibrationsdæmpning, og det er ROPS/
FOPS-godkendt.

UDSYN HELE VEJEN RUNDT
Udsynet er optimeret med de store vinduer. Det forbedrede 
udsyn bidrager til øget sikkerhed på arbejdspladsen. Det 
fremadrettede udsyn til udstyret er optimalt for en hurtig 
og sikker betjening.

EKSTRA DØR
+  Optimal udluftning af førerhuset
+  Mulighed for kommunikation til begge sider
+  Nemt at rengøre førerhuset
+  Forbedret udsyn, også helt nede ved jorden
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YDELSE

KØREHASTIGHED
Den hydrostatiske transmission arbejder i et lukket kredsløb 
og leverer stor kraft, samtidigt med at brændstofforbruget 
holdes nede. V120 læsseren kan nå op på en hastighed 
på op til 20 km/t på vejen. V120 fås også i en 
højhastighedsudgave med en hastighed mellem 0 og 36 
km/t.

BREMSEPEDAL (INCH-PEDAL)
Ved brug af inch-bremsepedalen kan den hydrauliske 
ydeevne finindstilles. Føreren kan fordele transmissionen 
mellem styre- og arbejdshydraulik. På den måde er det 
muligt at sænke læsserens fart men stadig holde motorens 
omdrejninger oppe.

Det mindsker tiden, der bruges på at grave og læsse. Inch-
bremsepedalen forhindrer hjulspin og mindsker dæksliddet.
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VEDLIGEHOLDELSE

Den store åbning, som motorhjelmen sikrer, giver nem adgang til alle servicedele for hurtig og nem vedligeholdelse. Det hjælper 
til at mindske TCO (total investeringsomkostning). Daglige opgaver kan udføres nede på jorden for at spare tid.

HOVEDKONTAKTTIL
 BATTERI

Har du adgang til, når du står ved 
førerhuset.

SÆRSKILTE BATTERIPOLER
Ekstraudstyr: særskilte batteripoler til nem 

genstart takket være fri adgang under 
motorhjelmen.

KABLER I FØRERHUSET
Nem frakobling af siden 

af elektriske ledninger ved 
afmontering af førerhuset.
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SKRÆDDERSYET TIL DIT JOB
For at kunne levere en gummilæsser der passer til jobbet, tilbyder Yanmar forskellige udstyrspakker og en lang række ekstraudstyr. 
Produktiviteten øges, slid og skader minimimeres ved brug af udstyr, der er skræddersyet til jobbet.

SIKKERHEDSPAKKE

TIL VANSKELIGE FORHOLD
+  Specialbelægning
+  Stempelstænger til løfte-, vippe- og styrecylindere med 

krom/nikkelbelægning (i stedet for standardbelægningen 
med krom)

LØFTEARM
+  Blokventiler til løfte- og vippecylindere

HYDRAULIK
+ Fjerde hydraulikstyrekredsløb
+  Hydrauliske støddæmpere
+  Biologisk nedbrydelig hydraulikolie

GODKENDT TIL KØRSEL PÅ VEJ
V120 er godkendt til kørsel på landevejen og kan også 
anvendes som traktor med et anhængertræk, der fås som 
ekstraudstyr.

FØRERHUS
+   FOPS II-modifikationssæt (beskyttelse mod faldende 

genstande)
+  Opvarmet sidespejl
+  Supplerende dieselopvarmningssystem (uafhængigt af 

motoren) med cirkulationssystem
+  Skydevindue i højre side
+  Klimaanlæg

VEDLIGEHOLDELSE
+ Central smøring
+ Elektrisk påfyldningspumpe

BETJENING
+ Baksignal
+  Elektronisk startspærre
+  Krybegear
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DIMENSIONER

Indholds Densitet Bredde Aflæsningshøjde

Universalskovl, hurtigkoblingssystem (QAS), tænder 1,20 m³ 1,8 t/m³ 2100 mm 2750 mm

Universalskovl, QAS, skær til fastspænding 1,20 m³ 1,8 t/m³ 2100 mm 2710 mm

Jordskovl, QAS, tænder 1,35 m³ 1,6 t/m³ 2100 mm 2700 mm

Jordskovl, QAS, skær til fastspænding 1,35 m³ 1,6 t/m³ 2100 mm 2660 mm

Skovl til let materiale, skær til fastspænding 1,55m ³ 1,2 t/m³ 2100 mm 2610 mm

Skovl til let materiale, skær til fastspænding 1,80 m³ 0,8 t/m³ 2200 mm 2550 mm

Multifunktionsskovl, QAS 1,05 m³ 1,6 t/m³ 2100 mm 2785 mm

Skovl til sideaflæsning, QAS, uden tænder 0,85 m³ 1,8 t/m³ 2100 mm 2665 mm

Højtipskovl, QAS, uden tænder 1,20 m³ 1,2 t/m³ 2100 mm 3970 mm

Højtipskovl, QAS, uden tænder 1,80 m³ 0,6 t/m³ 2200 mm 4030 mm

Stenskovl, QAS 0,95 m³ 0,95 m³ 2,1 t/m³ 2100 mm 2780 mm

Kompostskovl 1,20 m³ 1,2 t/m³ 2100 mm 2750 mm

SKOVLTYPE

Kapacitet i overensstemmelse med ISO 7546 : 1.20 m3

Maks. materialedensitet : 1.8 t/m3
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GAFFEL UDSTYR MULTIFUNKTIONSSKOVL
Kapacitet i overensstemmelse med ISO 7546 : 1.05 m3

Maks. materialedensitet : 1.6 t/m3

Indsatsvægt i hele løfteområdet : 
2900 (3100*) kg

Indsatsvægt i transportstilling : 
3500* kg

* Med vægte på bagakslen

UNIVERSALSKOVL

Total længde 5 480 mm

Akselafstand 2 290 mm

Total højde 2 780 mm

Fri højde over jorden 435 mm

Total bredde (på ydersiden af dækkene) 1 980 mm

Total bredde (skovl) 2.100 mm

Aflæsningshøjde (m/u tænder) 2 680 mm

Aflæsningsrækkevidde (m/u tænder) 790 mm

Maks. højde på hængselbolt 3 520 mm

Maks. løftehøjde 3 365 mm

Gravedybde 70 mm

Tilbagevippet vinkel (i kørselsstilling) gr. 50°

Aflæsningsvinkel gr. 45°

Vinkel med knæk gr. 40°

Venderadius (hjulspor) 2 155 mm

Venderadius (skovl) 4 680 mm

35
20
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SPECIFIKATIONER

Belysningssystem i overensstemmelse med StVZO og europæiske standarder.

H7-halogenforlygter.

2 arbejdslygter fortil.

BELYSNING

[ STANDARDUDSTYR ]

Producent, model Deutz, TCD 3.6 L4

Type Turbodieselmotor med ladeluftkøler, EU fase IV/Tier 4 Final

Forbrænding 4-slags forbrændingscyklus, common rail-indsprøjtning

Antal cylindere 4 på række

Slagvolumen 3,600 cm3

Nettoeffekt 74,4 kW

Maksimalt moment  300 Nm ved 1.600 o/min

Kølesystem Vand

Afskærmning til ventilatorhjul

MOTOR

Nominel spænding  12 V

Batteri 12V/77 Ah/760 A (DIN-EN50342)

Generator 14V/95A

Starter 12 V/2,6 kW (3,5 HK)

Koldstartshjælp Gløderør 12 V

Hovedkontakt til batteri

EL-SYSTEM

Pumpekapacitet 78l/min

Driftstryk  250 bar

Proportionel hydraulikventil med 3-vejs-kontrolhåndtag (joystick) til betjening af løfte- og vippecylinderne med integreret køreretnings- og hastighedsknap.

3. ekstra styrekredsløb <fingerspidsbetjening> med funktion til uafbrudt drift leveres som standard. Simultan og uafhængig betjening af alle bevægelser.

Hydrauliske cylindere: 1 løftecylinder, 1 vippecylinder, begge dobbeltvirkende.

Hydraulisk omskiftelig flyderstilling ved tilsidesættelse af trykpunktet ”nedre” på joysticket, elektrisk omskiftelig funktion til uafbrudt drift.

Enkelt, 4-vejs-kontrolhåndtag (joystick) med integreret svingfunktion.

Styreenhed, køreretningskontakt og kontakt til ekstra styrekredsløb.

HYDRAULIKSYSTEM

FØRERHUS

Gummimonteret førerhus af stål med fuldt udsyn, ROPS og FOPS.

Førerhus med to døre.

Vinduesviskere og sprinkleranlæg (for og bag).

Panoramasikkerhedsrude

Skydevindue i venstre side

Førerhuset opvarmes af motorvarmeveksler med varmeblæser med 3 hastigheder.

Afrimning af ruderne, for og bag.

Forinstalleret radio.
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For : fast planetaksel, midtermonteret skivebremse. Begrænset slipdifferentiale 45 %.

Bag: bevægelig planetaksel, med integreret reduktionsgear, bevægelig låsemekanisme med svingende chassis.

Drejevinkel ± 8°

Driftsbremse, hydraulisk aktiveret midtermonteret skivebremse, der virker på alle 4 hjul via 4-hjulstræk.

Hydrostatisk hjælpebremse via transmission i lukket kredsløb.

Parkeringsbremse, mekanisk aktiveret midtermonteret skivebremse på forakslen.

Dæk 405/70 R 20 SPT9 Dunlop.

CHASSIS OG DÆK

Faktiske accelerationsværdier for hele maskinen 0.5 m/s²

Og for de øvre komponenter 2.5 m/s²

VIBRATIONSVÆRDIER I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 98/37/EØF OG EN474

Brændstoftank 110 l

Motorolie 8 l

Hydrauliktank 93 l

AdBluetank 10 l

KAPACITET

Skift af olien i bundkarrret 500 timer.

Skift af motorens oliefilter 500 timer.

Skift af motorens brændstoffilter 1 000 timer.

Skift af hydraulikolien 1 000 timer.

Skift af kølevæsken efter behov (mindst hvert 2. år)

SERVICEINTERVAL

Multifunktionsdisplay / Smart Control : føreren kan tilpasse maskinen nøjagtigt til arbejdsforholdene, betjeningen og individuelle behov.

DIVERSE

YDELSE

Kørehastighed 0 – 20 km/t

Statisk tipbelastning, lige 5,000 kg

Statisk tipbelastning, helt drejet  4,400 kg

Brydekraft (skovl) 59 kN

Trækkraft  55 kN

Universalskovl (ISO 7546) 1.20 m³

Stigningsevne 30°

Støjniveau LwA 101 dB/LpA 74 dB

SIKKERHED

Styretøj: knækstyring, fuldt hydraulisk, 1 styrecylinder med dæmpning af slutpositionen i begge sider, olieforsyning via load-sensing prioritetsventil, hurtig og 
nem styring, selv ved motorens tomgangshastighed.

Samlet styrevinkel 80°

Førersæde MSG85 med hydraulisk affjedring, justerbar vægt, højde- og længdejustering og sikkerhedssele i overensstemmelse med ISO 7096 og ISO 6683.

Sidespejle, der kan foldes ind.

Selvlåsende differentiale 45 % på for- og bagaksel.

Bremsepedal (inch-pedal)

SPECIFIKATIONER
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MOTOR

Dieselmotor med dieselpartikelfilter (DPF) | Højhastighedsudgave 36 km/t | Manuel brændstofregulering af motorens omdrejninger med 
hydrostatisk transmission.

HYDRAULIKSYSTEM

4. styrekredsløb og montering på løfteramme, inklusive koblinger og uafbrudt drift, f.eks. til udstyr med 2 hydrauliske funktioner | Hydraulisk 
udgang til håndholdt hammer fortil, med strømdeler | Åben retur, på løfteramme | Omløbsfilter Kleenoil.

FØRERHUS

FOPS-sikkerhedstag med tagrude | Gul signallampe | Dør i højre side med skydevindue | Radioinstallationssæt | Arbejdslampe | Klimaanlæg.

DÆK

405/70 R 20 EM 01 Mitas | 400/70 R20 IT530 Goodyear | 380/75 R 20 XZSL Michelin | 16/70 20 EM E91-2 Dunlop | 420/75 R 20 XMCL | 
Michelin | 405/70 R 20 MPT E-70 Conti | Ikke-standarddæk fås efter anmodning.

SIKKERHED

Blokventil til skovl-og læssearmcylinder | Ventil til kontrol af sænkning.

KOBLINGER

Kuglekobling | Rockinger-anhængertræk.

DIVERSE

Central smøreenhed | Speciallak | Bioolie | Tyverisikring (elektronisk startspærre) | Elektrisk påfyldningspumpe | Vægte på bagakslen, ca. | 
260 kg | Pilotstyrede slangeblokventiler til løfte-og vippecylindere | Hurtigkoblinger (flade) til 3. styrekredsløb på løfterammen | Ekstra alarm 
til kørsel bagud | Kontrol under kørsel | Godkendt som landbrugs-eller skovbrugstraktor | Andet ekstraudstyr fås efter anmodning | Lang 
løfteramme.

[ EKSTRAUDSTYR ]

SPECIFIKATIONER
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Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu
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