
Driftsvægt 9 625 kg

Motor 4TNV98CT-VBV med DPF

Nettoeffekt 51,7 kW (70,3 HP) ved 2100 rpm

Gravekraft (kort arm / lang arm) 45,8 kN / 38,8 kN

Brydekraft (skovl) 68,5 kN

SV100-2
MEDI-GRAVEMASKINE



KOMPAKTHED OG 
YDEEVNE I ÉT
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MOTOR MED NY TEKNOLOGI
SV100-2 drives af Yanmars avancerede 
firecylindrede, turboladede 4TNV98CT-dieselmotor, 
og den er brændstofeffektiv, miljøvenlig og fuldt ud i 
overensstemmelse med EU Stage V-emissionslovgivning 
(med en afkølet EGR og DPF som standard). Direkte 
indsprøjtning og common rail-teknologi maksimerer 
motorens ydelse, mens auto-tomgang (fås som 
ekstraudstyr) giver endnu større kontrol for føreren.

NEM BETJENING
Takket være intuitive, ergonomisk placerede håndtag får 
operatørerne fordel af præcis bevægelse og uovertruffen 
maskinstyring. Alle hovedkontrollerne er placeret på 
joysticks for maksimal produktivitet og let betjening.

KOMFORTABELT FØRERHUS
For at sikre maksimal førerkomfort og produktivitet 
på arbejdsstedet har SV100-2 det bredeste (og mest 
rummelige) førerhus i sin klasse. Ved at anvende Yanmars 
"Universal Design"-principper kan førere drage fordel af 
øget benplads, forbedret ergonomi, luftaffjedring, en bred 
vifte af ny instrumentering og bakkamera som standard.

LAVE EJEROMKOSTNINGER
SV100-2 er den perfekte blanding af produktivitet og 
kompakthed og har et lavt brændstofforbrug, lang levetid 
og nem adgang til vedligeholdelse. Tilsammen sikrer dette 
en overkommelig samlet ejeromkostning.

KOMPAKT DESIGN
SV100-2 er designet til at yde selv under de mest 
udfordrende forhold, og den kombinerer de kompakte 
dimensioner fra en midigraver med den førende ydeevne 
fra en meget større maskine. Med en bredde på kun 2.320 
mm tilbyder den 9,6 tons tunge gravemaskine stensikker 
stabilitet og imponerende kraft – den perfekte partner til en 
lang række anvendelser, herunder byfornyelse og planering.

INNOVATIV HYDRAULIK
Med Yanmars ViPPS-hydrauliksystem, der akkumulerer 
strømmen fra   separate hydraulikpumper, så de leverer den 
perfekte balance mellem hastighed, effekt og balance, 
garanterer SV100-2 jævn og samtidig drift – selv under 
bevægelse.

FØRENDE SIKKERHED
Som med alle Yanmar-modeller har sikkerhed været 
prioriteret under udviklingen af   SV100-2, som opnår 
ROPS-, TOPS- og FOPS-niveau i certificering for både 
canopy og førerhus. Yderligere sikkerhedsfunktioner 
omfatter en orange synlig sikkerhedssele og LED-arbejdslys 
som standard. Ekstraudstyr inkluderer FOPS-niveau II-
beskyttelse og et blinkende LED-signallys. 

MEDI-GRAVEMASKINE
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KRAFTFULD, PRODUKTIV  
OG KOMPAKT

SV100-2 har den perfekte kombination af avanceret teknologi 
og innovativt design, og den leverer ydeevnen fra en stor 
gravemaskine, mens den nyder godt af de pladsbesparende fordele 
ved en langt mere kompakt model. SV100-2 er helt og holdent 
designet med maskinføren i tankerne, og den blander problemfrit 
kraft, alsidighed, komfort og pålidelighed. 

UOVERTRUFFEN STABILITET

Med Yanmars patenterede VICTAS®-system, der øger 
understøttelsesoverfladens dimensioner og sporing ved brug 
af asymmetriske larvebånd, tilbyder SV100-2 virkelig klassens 
førende stabilitet. Den er unik på markedet, og det innovative 
system reducerer sporforringelse, minimerer vibrationer og gør 
forskydninger mere støjsvage. 

Ud over VICTAS®-teknologien giver anvendelsen af   en stor 
kontravægt og fremragende vægtfordeling overlegen stabilitet til 
mere konventionelle maskiner i samme vægtklasse – samt enormt 
imponerende løftekapacitet.

SV100-2
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FLEKSIBILITET, NØJAGTIGHED 
OG ALSIDIGHED

Takket være Yanmars uovertrufne ekspertise inden for design og udvikling af kompakt udstyr, sikrer anvendelsen af avanceret teknologi, at 
SV100-2 leverer imponerende ydelse med minimal indvirkning på miljøet. 
Den imponerende model kombinerer kraft, fleksibilitet og præcision og tilbyder den alsidighed, du har brug for til at maksimere 
produktiviteten på arbejdsstedet, uanset terræn, forhold eller anvendelsesfleksibilitet – det være sig udgravning, planering, nedrivning eller 
genopfyldning. 

SV100-2 er som standard udstyret med to hjælpekredsløb med proportionalstyring (styret via joystick) med justering ved hjælp af 
potentiometre. Proportionalstyringen tilpasser oliestrømmen til hver enkelt redskabs brug og behov, så maskinføren kan drage fordel af den 
komplekse styring.

1   Højre joystick: proportional styring af 
det første hjælpekredsløb (hammer)

2   Venstre joystick: proportional styring 
af det andet hjælpekredsløb (greb, 
rotation) 

3   Knappen i bunden af   højre joystick 
og rødt lys angiver den konstante 
strømning

4   To potentiometre til justering af 
oliestrøm

MAXI-FUNKTIONER, MIDI-FORMAT
Med en gennembrudskraft på 68,5 kN (skovl) og 45,8 kN (bom) leverer SV100-2 ud over forventningerne til en 10 tons gravemaskine med 
kort bagende-udsving. Denne klassens førende model er i stand til at opnå en gravedybde på 4.570 mm (3.870 mm mod en lodret væg) og en 
fremragende trækkraft, og er perfekt til at udføre større arbejder – herunder rørlægning, udgravning eller rydning af store områder.

KRAFTFULDT ViPPS-HYDRAULIKKREDSLØB
SV100-2 er udstyret med et progressivt hydraulisk system med tre pumper og aggregeret effektregulering. Med en dobbeltstempelpumpe med 
variabel gennemstrømning, gearpumpe og flere kombinationsretningsventiler, aktiveres pumper automatisk afhængigt af den opgave, der 
udføres, hvilket giver større brugervenlighed for maskinføren.

Kombinationen af   pumpestrømme øger ikke kun arbejdshastighed og produktivitet, men muliggør også problemfri og samtidig betjening – 
også når du bevæger dig.

HYDRAULSK REGULERING BASERET PÅ MOTORHASTIGHED
Takket være en helt ny elektronisk, hydraulisk pumperegulator kan gennemløbshastigheden justeres i overensstemmelse med motorens ydelse. 
Motorkraften kan derfor optimeres, hvilket sikrer maksimal produktivitet for maskinføren. 

1 3

2

4

FREMRAGENDE YDELSE
MEDI-GRAVEMASKINE
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INDSTILLING AF STANDARDER

Ved at kombinere imponerende kraft med indviklet præcision anvender SV100-2 avanceret teknologi til at levere ud over forventningerne. 
Fleksibel, alsidig og designet med maskinføren i tankerne, er det den perfekte partner på arbejdspladsen.

MOTOR MED NY TEKNOLOGI
SV100-2 er designet til at minimere miljøpåvirkningen og anvender Yanmars globalt anerkendte Stage-V-kompatible 4TNV98CT-motor. 
Motoren er resultatet af betydelige fremskridt med lav-emissionskøretøjer, og den er udstyret med afkølet udstødningsgasrecirkulationsteknik 
(EGR) og et dieselpartikelfilter (DPF) som standard for at minimere emission af lattergas (NOX) og partikler (PM). For at forbedre effektiviteten 
yderligere forhindrer et eksklusivt regenereringssystem tilstopning og unødvendig rengøring.

MINIMALE EMISSIONER, MAKSIMAL

BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET
ECU'en styrer omdrejningstallet i henhold til momentbehovet, hvilket 
optimerer motorbelastningen – hvilket reducerer brændstofforbruget 
og forbedrer produktiviteten. Når driftscyklusser kræver lav effekt 
eller minimal bevægelse, styrer Yanmars Eco Mode-teknologi 
motorhastigheden, så driftsomkostningerne reduceres. Auto-
tomgangsteknologi sætter motoren i tomgang, hvis betjeningsgrebene 
efterlades uberørt i mere end fire sekunder, hvilket reducerer 
brændstofforbruget og begrænser motorslid.

KLASSENS FØRENDE KRAFT   
Med en forskydning på 3.318 cm3 leverer SV100-2 53,7 kW/283 Nm 
drejningsmoment ved 1.365 RPM. Dette giver enestående løfte- og 
bæreevne, samtidig med at støjniveauet for maskinføren minimeres.

SV100-2
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ROBUST OG PÅLIDELIG

SV100-2 er designet med pålidelighed i tankerne og er robust, 
holdbar og i stand til at levere krævende arbejde – selv under 
de hårdeste forhold og mest udfordrende terræn. Undervognens 
struktur, sammen med kraftige stålkapper, beskytter effektivt 
chassiset mod daglige skader og minimerer unødvendig nedetid. 
Slanger leveres som standard med slidstærke hætter, mens deres 
placering oven på   bommen yderligere reducerer risikoen for vridning.

Skovlen og bomcylindrene er også beskyttet af stålplader, som er 
blevet kataforesebehandlet for at forhindre korrosion af malingen, 
mens formstrenge forhindrer ophobning af jord og reducerer 
indvendigt slid af larvebånd.

BEDRE KONTROL, STØRRE PRODUKTIVITET
SV100-2 er som standard udstyret med en avanceret, digital 
brugerflade, der giver opdateringer i realtid om maskinens status. 
3,3”-skærmen er integreret i den højre konsol og giver fremragende 
udsyn i stærkt sollys eller om natten. Den giver maskinføren mulighed 
for at styre arbejdstid, daglig vedligeholdelse og programinterventioner. 
Den informerer om vigtige data (fx brændstofniveau og motorolie/
kølevæsketemperaturer) og lagrer vigtige hændelser. Den advarer 
også maskinføren i tilfælde af en funktionsfejl, såsom utilstrækkelig 
batteriladning, unormalt olietryk eller tilstoppet luftfilter.

MEDI-GRAVEMASKINE
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Førerhuset på SV100-2 er udviklet, så den maksimerer komforten for maskinføren. Den er rummelig og afslappende, og ergonomi i 
arbejdsmiljøet hjælper med at opretholde produktiviteten i lange dage på stedet. Øget synlighed og smart design minimerer træthed og 
maksimerer sikkerheden.

RUMMELIGT FØRERHUS
Takket være imponerende benplads og en bred indgang føles 
SV100-2-kabinen stor og behagelig – perfekt til nem adgang, let 
udgang og maksimal komfort under betjening. 

LUFTAFFJEDRET SÆDE 
Som standard er det brede sæde fuldt justerbart med luftaffjedring 
og nakkestøtte. Det giver maskinføren mulighed for at finde 
deres perfekte arbejdsstilling, samtidig med at stød og vibrationer 
reduceres.

FORBEDRET KLIMAANLÆG
Klimaanlægget i SV100-2 kan fungere ved en behagelig temperatur 
uanset vejret. Ventilationsåbningerne er placeret således, at 
de sørger for en ensartet temperatur i førerhuset. Filteret i 
klimaanlægget sidder inde i kabinen og kan nemt fjernes, når 
det skal renses eller udskiftes. Optøningsfunktionen sikrer perfekt 
afisning af forruden.

 + Radio med USB-port

 + Adskillige opbevaringspladser og flaskeholder

 + Filter til klimaanlæg

 + Automatisk loftsbelysning

 + To 12-volts stik

 + Værktøjskasse

KOMFORT, PLADS OG 
ERGONOMISK DESIGN

SV100-2
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NEM AT BRUGE

ENESTÅENDE ERGONOMI
Den er designet til at give en sikker og behagelig betjeningsposition 
samt maksimere produktiviteten på stedet (især på lange dage og 
under udfordrende forhold), og der er lagt stor vægt på detaljer 
i førerhusets arkitektur. Håndledsstøtterne er fuldt justerbare, 
mens det er nemt at bruge de brede kørepedaler og hydrauliske 
betjeningsgreb. Kontrolhåndtagene, som er ideelt placeret, sørger 
for fremragende bevægelsespræcision.

AUTOMATISK 2. HASTIGHED
SV100-2 har en automatisk anden hastighed til lange 
forskydninger, mens en afbryder holder maskinen i første gear til 
udfordrende situationer (skråninger, moddrejninger osv.).

360° UDSYN 
Store kabinevinduer og lavprofil-hætteform giver føreren 
fremragende 360˚ sigtbarhed for sikker og effektiv betjening. Den 
forreste forrude kan trækkes helt tilbage, ligesom vinduerne i højre 
side. Ekstraordinær sigtbarhed giver ikke kun sikkerhed på stedet, 
men reducerer også risikoen for utilsigtet skade – især på trange 
steder eller overbelastede arbejdspladser.

OPTIMAL SIGTBARHED UNDER LÆSNING 
Takket være tagets gennemsigtighed drager føreren fordel af fuld 
kontrol over skovlen under lastning eller nedrivning. 

PANORAMA-UDSYN
Med fem forskellige bag- og sidespejle har føreren komplet 
panoramaudsigt over det omkringliggende arbejdsområde fra 
sit sæde – en vigtig funktion for at maksimere sikkerhed og 
produktivitet.

MEDI-GRAVEMASKINE
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SIKKERHED PÅ ARBEJDSSTEDET
Yanmar er forpligtet til at maksimere sikkerheden for maskinføren og andet stedpersonale, der arbejder med eller omkring maskinen. Som 
sådan er SV100-2 udstyret med mange funktioner for at maksimere sikkerhedsoplysningerne.

FULDSTÆNDIG BESKYTTELSE
Førerhuset er udviklet, så det giver føreren maksimal sikkerhed og tryghed. Førerhuset er stift og ROPS-kompatibelt og giver enestående 
beskyttelse i tilfælde af, at maskinen vælter. I overensstemmelse med FOPS I-standarden for beskyttende konstruktioner mod faldende 
genstande kan SV100-2 også udstyres med en FOPS II-beskyttelse (ekstra).

IMPONERENDE UDSYN
Med tre LED-lys som standard (placeret i den indre del af bommen 
og foran i kabinen) kan maskinføren arbejde effektivt hele natten. 
LED-teknologien sikrer minimalt energiforbrug og øget batterileve-
tid. Et ekstra signallys og ekstra LED-forlygter kan tilføjes bag på 
førerhuset for endnu bedre synlighed.

 + Sikkerhedshåndtag til adgang til cockpittet

 + Orange sikkerhedssele med tilbagetrækning

 + Nødstop af motor

 + Ankerpunkter til transport

 + Evakuering af motorens luftkøling vender opad 

 + Evakueringshammer

SV100-2
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ENKEL OG EFFEKTIV 
VEDLIGEHOLDELSE

NEM RENGØRING
For at minimere vedligeholdelse og maksimere levetiden for 
individuelle komponenter har man taget mange hensyn til, at 
daglig vedligeholdelse skal være nemt, samt til delenes levetid. For 
eksempel er det bølgede design af køleren med til at minimere 
risikoen for beskadigelse, mens gulvtæppet i førerhuset er nemt at 
rengøre. Desuden er airconditionfilteret placeret i selve førerhuset 
(gør rengøring eller udskiftning af enheden enkel).

NEM ADGANG
Bag- og sidedækslerne har stor åbning, så der er nem adgang 
til daglige kontrolpunkter for vedligeholdelse. De vigtigste 
motorkomponenter (såvel som det hydrauliske filter og luftfilteret) 
kan nemt nås via bagdækslet, mens de dækslerne i højre side 
giver adgang til køler, batteri, brændstoftank og hydrauliske 
påfyldningspunkter. Det er nemt at justere remmene på blæseren 
og klimaanlægget. Inde i kabinen gør panelet under sædet og det 
aftagelige gulv det nemt at få adgang til relæer, sikringer og andre 
komponenter under førerhuset.

MEDI-GRAVEMASKINE
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B
C

A

Kort arm, standard-kontravægt

Blad nede Blad oppe

A Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m

B

5,0 m 1 820 1 830 -- -- 1 710 1 730 -- -- 1 820 1 790 -- -- 1 710 1 710 -- --

C

4,0 m 1 380 1 800 1 780 1 790 1 820 1 810 -- -- 1 360 1 750 1 780 1 760 1 810 1 780 -- --

3,0 m 1 200 1 830 1 560 1 930 2 150 2 190 2 660 2 740 1 150 1 370 1 560 1 890 2 170 1 280 2 640 2 690
2,0 m 1 100 1 860 1 480 2 150 2 030 2 670 3 150 3 840 1 080 1 260 1 490 1 760 2 030 2 620 3 080 3 810
1,0 m 1 080 1 920 1 430 2 370 1 930 3 090 2 920 4 470 1 050 1 230 1 420 1 690 1 920 2 320 2 790 3 410
0,0 m 1 120 1 980 1 370 2 470 1 850 3 270 2 790 4 590 1 080 1 240 1 400 1 650 1 850 2 230 2 630 3 280
-1,0 m 1 210 2 030 1 370 2 400 1 820 3 160 2 940 4 320 1 220 1 400 1 380 1 650 1 830 2 250 2 780 3 430
-2,0 m 1 490 1 980 -- -- 1 870 2 880 2 720 3 700 1 420 1 680 -- -- 1 710 2 200 2 750 3 750

Lang arm, standard-kontravægt

Blad nede Blad oppe

A Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m

B

5,0 m 1 680 1 680 1 620 1 620 -- -- -- -- 1 680 1 680 1 620 1 620 -- -- -- --

C

4,0 m 1 190 1 690 1 610 1 610 -- -- -- -- 1 180 1 380 1 610 1 610 -- -- -- --

3,0 m 1 070 1 720 1 560 1 800 1 980 1 980 -- -- 1 060 1 220 1 540 1 800 1 980 1 980 -- --

2,0 m 990 1 740 1 520 2 040 2 110 2 460 3 480 3 480 990 1 170 1 500 1 730 2 100 2 440 3 480 3 480
1,0 m 980 1 780 1 470 2 290 2 020 2 970 2 920 4 290 960 1 150 1 440 1 710 1 980 2 440 2 910 3 610
0,0 m 1 010 1 820 1 360 2 430 1 850 3 170 2 710 4 500 980 1 180 1 360 1 610 1 840 2 280 2 680 3 360
-1,0 m 1 080 1 890 1 370 2 470 1 860 3 250 2 770 4 460 1 070 1 270 1 350 1 610 1 830 2 210 2 700 3 300
-2,0 m 1 250 1 860 1 340 2 150 1 800 2 900 2 840 3 950 1 250 1 480 1 330 1 640 1 790 2 210 2 780 3 370

Kort arm, ekstra kontravægt

Blad nede Blad oppe

A Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m

B

5,0 m 1 820 1 830 -- -- 1 710 1 730 -- -- 1 820 1 790 -- -- 1 710 1 710 -- --

C

4,0 m 1 530 1 800 1 780 1 790 1 820 1 810 -- -- 1 510 1 750 1 780 1 760 1 810 1 780 -- --

3,0 m 1 330 1 830 1 730 1 930 2 150 2 190 2 660 2 740 1 290 1 370 1 730 1 890 2 170 2 180 2 640 2 690
2,0 m 1 230 1 860 1 650 2 150 2 250 2 670 3 490 3 840 1 200 1 260 1 650 1 960 2 250 2 620 3 410 3 810
1,0 m 1 210 1 920 1 600 1 370 2 150 3 090 3 250 4 470 1 180 1 230 1 590 1 890 2 150 2 580 3 130 3 820
0,0 m 1 250 1 980 1 540 2 470 2 080 3 270 3 120 4 590 1 220 1 240 1 560 1 840 2 070 2 500 2 960 3 700
-1,0 m 1 360 2 030 1 540 2 400 2 200 3 160 3 270 4 320 1 360 1 400 1 550 1 840 2 060 2 510 3 110 3 840
-2,0 m 1 660 1 980 -- -- 2 090 2 880 3 060 3 700 1 590 1 680 -- -- 1 940 2 470 3 090 3 750

Lang arm, ekstra kontravægt

Blad nede Blad oppe

A Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m Maks. 5,0 m 4,0 m 3,0 m

B

5,0 m 1 680 1 680 1 620 1 620 -- -- -- -- 1 680 1 680 1 620 1 620 -- -- -- --

C

4,0 m 1 330 1 690 1 610 1 610 -- -- -- -- 1 320 1 540 1 610 1 610 -- -- -- --

3,0 m 1 190 1 720 1 720 1 800 1 980 1 980 -- -- 1 190 1 370 1 720 1 800 1 980 1 980 -- --

2,0 m 1 120 1 740 1 690 2 040 2 330 2 330 3 480 3 480 1 110 1 320 1 670 1 930 2 320 2 440 3 480 3 480
1,0 m 1 100 1 780 1 640 2 290 2 250 2 250 3 250 4 290 1 090 1 290 1 610 1 910 2 210 2 710 3 240 4 040
0,0 m 1 140 1 820 1 530 2 430 2 070 2 070 3 040 4 500 1 120 1 320 1 520 1 810 2 070 2 550 3 000 3 780
-1,0 m 1 220 1 890 1 540 2 470 1 780 1 780 3 100 4 460 1 200 1 430 1 520 1 810 2 050 2 480 3 030 3 720
-2,0 m 1 410 1 860 1 510 2 150 2 020 2 020 3 170 3 950 1 410 1 670 1 500 1 830 2 010 2 480 3 110 3 790

LØFTEKAPACITET
Aflæsning, kapacitet forud Aflæsning, kapacitet 90° til siden

A :  Fremspring fra  
roterende akse (m) B : Højde over løftepunkt (m)

C : Sikker arbejdsbelastning (kg)

[ Dataene i disse tabeller repræsenterer løftekapaciteten i henhold til standarden ISO 10567. De omfatter ikke skovlens vægt og svarer til 75 % 
af den maksimale statiske vippebelastning eller 87 % af den hydrauliske løftekapacitet. ]
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DIMENSIONER

Kort arm / Lang arm

A Samlet længde 6 390 mm / 6 450 mm H Samlet bladbredde 2 320 mm

A’ Samlet længde med blad bagpå  6 900 mm /  6 950 mm I Samlet bladhøjde 520 mm

B Samlet højde 2 810 mm J Bladets strækning 2 040 mm

C Samlet bredde 2 320 mm K Maks. løftehøjde over jorden 520 mm

D Afstand mellem trækhjul og forhjul 2 370 mm L Maks. sænkningsdybde fra jorden 460 mm

E Længde på understellet 3 070 mm M Minimumsfrihøjde 450 mm

F Bane 1 870 mm N Minimumsfrihøjde med modvægt 820 mm

G Båndbredde 485 mm

A Maks. gravedybde – løftet skovl 4 290 mm / 4 640 mm H Bom svinger fra midt til venstre 60°

B Maks. gravedybde – sænket skovl 4 570 mm / 4 910 mm I Bom svinger fra midt til højre 60°

C Maks. rækkevidde på jorden 7 060 mm / 7 400 mm J Armlængde 1 950 mm / 2 300 mm

D Maks. rækkevidde 7 240 mm / 7 570 mm K Drejeradius fortil 2 480 mm / 2 550 mm

E Maks. lodret væg 3 870 mm / 4 210 mm L Drejeradius af forreste del med bomsving 2 110 mm / 2 180 mm

F Maks. højde ved aflæsning 5 140 mm / 5 300 mm M Drejeradius bagtil 1 330 mm

G Maks. gravehøjde 7 260 mm /  7500 mm M' Drejeradius bagtil med ekstra modvægt 1 470 mm

MEDI-GRAVEMASKINE
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[ MOTOR ]
Type 4TNV98CT-VBV med DPF

Forordning Stage V

Brændstof  Diésel

Nettoeffekt 51,7 kW (70,3 HP) ved 2100 rpm

Bruttoeffekt 53.7 kW (73 HP) ved 2100 rpm

Slagvolumen 3 318 cm3

Maksimalt moment 283 - 308 N.m (vid 1365 rpm)

Køling Vandkøling

Starter 12 V - 3 kW

Batteri  12 V – 92 Ah

Generator  12 V – 80 A

[ VÆGT +/- 2 % (EU-STANDARDER) ]
Manufacturer, model Transportvægt Peso operativo Presión sobre el suelo

Med larvebånd af gummi 9 550 kg 9 625 kg 0,38 / 0,39 kg/cm² 

Med larvebånd af stål (+ 50 kg) 9 600 kg 9 675 kg 0,38 / 0,39 kg/cm² 

Med ekstra kontravægt (+ 400 kg) 9 950 kg 10 025 kg -

SPECIFIKATIONER

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
Maksimalt tryk   275 bar

1 dobbelt regulerbar stempelpumpe 2 x 77,7 l/min

1 regulerbar stempelpumper 57,5 l/min

1 gearpumpe til styreledningen 20 l/min

[ HJÆLPELINJER ]
PTO

Beregnede data ved 2.100 o/min.

Tryck (bar) Oliestrøm (l/min)

1 0 – 245 130 – 25 l/min

2 0 – 245 75 – 22 l/min
Oliegennemstrømningen 
mindskes, når trykket 

stiger

[ YDELSE ]
Kørehastighed (lav/høj) 2,5 / 4,4 km/t

Kørehastighed med larvebånd af gummi (lav/høj) 2,2 / 4,0 km/t

Svinghastighed 9,1 o/min.

Gravekraft (kort arm / lang arm) 45,8 kN / 38,8 kN

Brydekraft (skovl) 68,5 kN

Trækkraft 75,5 kN

Stigningsevne 30°

Støjniveau (2000/14/CE og 2005/88/CE) Lwa: 98 dBA / LpA : 72 dBA

[ UNDERSTEL ]
Antal overruller 1

Antal underruller 5

Båndspændesystem Fedtpumpe

[ KAPACITET ]
Brændstoftank 115 liter

Kølervæske 10,6 liter

Motorolie 11,2 liter

Hydraulisk kredsløb (herunder hydrauliktank) 115  liter

Hydrauliktank 60 liter

[ SERVICEINTERVAL ]
Skift motorolie og -filter: 500 timer | Skift brændstoffilter: 500 timer | Skift hydraulikoliefilter: 500 timer | Skift hydraulikolie: 1.000 timer | Skift 
kølevæske: 2.000 timer | Rens partikelfilter: 1.000 timer | Skift partikelfilter: 9.000 timer

SV100-2
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UDSTYR
[ STANDARDUDSTYR ]

YDELSE
Diesel EU Stage V-motor med dieselpartikelfilter (DPF) | Direkte indsprøjtning | Common Rail System | EGR elektrisk kontrolsystem | Motorstyring-
senhed (ECU) | Vandudskiller | Øko-tilstand | Auto-tomgangssystem (automatisk deceleration) | Gashåndtag ved hjælp af potentiometer | VIPPS 
hydrauliksystem (progressivt 3-pumpe-system) | 2 hjælpekredsløb med justerbar proportionalstyring med potentiometer | Elektronisk regulering af 
hydrauliske pumper | Automatisk 2. hastighed | Filter på styrehydraulisk kredsløb | Ekstern hydraulikoliemåler.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET
LCD-grænseflade | Kabinemonteret på viskoelastiske lydløse blokke | Aircondition | Justerbart og tilbagelænet sæde med stofbetræk, 
luftaffjedring og nakkestøtte | Justerbar håndledsstøtte | Fodstøtter | Brede rejsepedaler | Forrude med to fuldt udtrækkelige dele | Dobbelt 
skydevindue i højre side | Gennemsigtig øvre forreste del | Solskærm | Vinduesviskere | Forrudevasker | Automatisk loftslys | Radio med USB-
port | 2 x 12 V stik | Opbevaringsrum | Sikker dokumentopbevaring | Kopholder.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Gelænder | Sikkerhedshåndtag | Sikkerhedssele med tilbagetrækning | Evakueringshammer | Ankerpunkter | 5 spejle | Horn | Kørselsbip | 1 LED-lys 
integreret i bommen | 2 LED-lygter foran på førerhuset | Asymmetriske VICTAS-larvebånd | 4 ankerpunkter | Tilførselsslange til skovlcylinder i to dele.

DIVERSE
Elektrisk tankpumpe med automatisk stop | Brændstofmåler | Dobbeltakset position for armcylinder | Beskyttelse af skovl og bomcylindre | Slanger 
beskyttet af slidbestandige hætter | Elektroforese-behandlede ståldele | Låsedæksler | Værktøjskasse | Værktøjssæt | Fedtpumpe.

[ EKSTRAUDSTYR ] 

YDELSE
Lang arm | Sikkerhedsventiler til løft + advarsel om overbelastning | Proportionelle 1. og 2. ekstra hydrauliske kredsløb til armenden | Gribekredsløb | 
Højtryksledning til hydraulisk hurtigkobling | Hurtige koblinger.

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED
Premium skai-tildækket, justerbart og tilbagelænet sæde med høj rygstøtte.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Ekstra kontravægt | Centraliseret smøring | Tyverisikring (tast/tastatur) | SmartAssist-fjernbetjening | FOPS II-beskyttelsesgitter.

DIVERSE
Specialmaling.

[ UDSTYR ]

Vi tilbyder et udvalg af fabriksmonterede redskaber til at maksimere anvendeligheden for din midi-gravemaskine. Yanmar tilbyder udvalgte 
mekaniske og hydrauliske hurtigkoblinger, powertilt, graveskovle, renseskovle til grøfter, river og afbrydere.

MEDI-GRAVEMASKINE
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Trykt i Frankrig - Materialer kan ændres af producenten uden varsel - Kontakt din lokale Yanmar Compact Equipment EMEA - forhandler for yderligere oplysninger.
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