
Driftsvægt 5 655 kg 

Motor 34.5 kW / 44.8 CV ved 2.200 o/min

Gravekraft (arm) 27.3 kN

Gravekraft (skovl) 41.9 kN

SV60-6B
MINI-GRAVEMASKINE
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Kompakt design
SV60-6B på 5,6 ton er med sin kompakte konstruktion,  
lave vægt og en arbejdsradius på blot 3.565 mm designet til 
at udmærke sig i selv de mest komplekse opgaver. Takket 
være imponerende effekt og fremragende stabilitet er mini-
gravemaskinen perfekt til en bred vifte af arbejdsopgaver, 
herunder byfornyelse, jordflytning, nedbrydning, planering 
og landskabsudformning.

Innovativ motor
SV60-6B er udstyret med en topmoderne motor fra 
Yanmars banebrydende TNV-serie og nyder godt af direkte 
indsprøjtning, som sikrer maksimal ydelse, minimalt 
brændstofforbrug og lave emissionsniveauer.  
Automatisk bremsefunktion og Ecotilstand er også 
inkluderet som standard.

VIPPS-HYDRAULIKSYSTEM
Takket være Yanmars anerkendte ViPPS-hydrauliksystem, 
der akkumulerer flowet fra separate pumper for at opnå den 
perfekte kombination af hastighed, effekt og jævn ydelse, 
kan maskinførere foretage flere opgaver samtidig,  
også under kørsel. 

FREMRAGENDE STABILITET
Med et innovativt undervognsdesign med X-chassis samt 
en perfekt vægtfordeling og et kort bagendeudsving opnår 
SV60 en enestående stabilitet.

Uovertruffen ydelse
Med højtydende drevkomponenter (motor, hydraulikpumpe 
og styreventil) kan maskinførere udføre krævende opgaver 
på selv de mindste arbejdsområder. Det maksimerer ikke 
blot effektiviteten, men forbedrer også produktiviteten. 

RUMMELIG OG KOMFORTABEL KABINE
Som på alle modeller i Yanmars kompakte portefølje er 
der fokuseret på kabinens design. Med brug af "Universal 
Design"-principper kan SV60-6B prale af klassens bredeste 
kabine, bedre benplads, nye elektroniske instrumenter, 
forbedret ergonomi, luftaffjedret sæde og bakkamera  
som standard.

SIMPEL BETJENING
Maskinførere nyder godt af præcis bevægelse med 
ergonomisk placerede betjeningshåndtag.  
Alle de primære kontroller er placeret på joystickene,  
hvilket sikrer maksimal effektivitet, imponerende 
produktivitet og uovertruffen enkelhed.

Komponenter i høj kvalitet
SV60-6B er udviklet i Japan med klassens bedste 
komponenter og er kendt for sin holdbarhed, pålidelighed 
og lange serviceintervaller.

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Med fem motorhjelme og serviceåbninger har maskinførere 
nem adgang til komponenter til såvel daglige kontroller som 
rutinemæssig vedligeholdelse. 

MINI-GRAVEMASKINE
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PERFEKT TIL ARBEJDSPLADSER I BYEN
SV60-6B på 5,6 ton har en kompakt konstruktion, lav vægt og 
en arbejdsradius på blot 3.565 mm kombineret med et kort 
bagendeudsving og en snæver venderadius (2.240 mm). Den er 
perfekt egnet til arbejdspladser i byen hvor pladsen er trang.

KOMPAKT DESIGN

360˚ arbejdsradius

Radius : 2240 mm  
(ingen forskydning)

1840 mm 
(forskydning)

1325mm

Diameter : 4 480 mm (uden forskydning) / 3 680 mm (forskydning)

Med den perfekte kombination af teknologi og innovation leverer SV60-6B ydelse fra en midi-gravemaskine med de kompakte mål fra en 
mere kompakt model. SV60-6B er designet med tanke på ydelse og blander imponerende effekt, alsidighed, komfort og pålidelighed i en 
særdeles kompakt pakke.

SV60-6B
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STABILITET

X-formet undervogn
X-formede opbygning af undervognen på SV60-6B sikrer en 
uovertruffen styrke i rammen. Chassiset er designet til maksimal 
holdbarhed, og de kraftige komponenter sikrer holdbarhed, 
pålidelighed og lange serviceintervaller – hvilket medfører lavere 
samlede ejeromkostninger (TCO).

Fremragende vægtfordeling, 
fænomenal løftekraft
Takket være et unikt undervognsdesign samt en perfekt 
vægtfordeling og et kort bagendeudsving opnår SV60-6B en 
enestående stabilitet og imponerende løfteevner.  
Midi gravemaskinen kan bære en last på et ton på til  
5,10 m i 1,25 m højde. En ekstra 200 kg kontravægt, der fås som 
ekstraudstyr, kan forbedre løfteevnen yderligere.

MINI-GRAVEMASKINE
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Næste generations Yanmar-motor
Med et output på 33,5 kW ved 2.200 o/min er Yanmars 
elektronisk styrede 4TNV86CT-PBVA-motor resultatet af et 
kontinuerligt arbejde på at opnå teknologiske fremskridt inden for 
brændstofforbrug og reducering af emissioner.

 +  Omdrejningstallet reguleres efter momentet med en ECU, hvilket 
optimerer motorbelastningen effektivt. Det sparer ikke blot 
brændstof, men forbedrer også effektiviteten.

 +  Automatisk bremseteknologi (fås som standard) gør det muligt 
for motoren at vende tilbage til tomgang, hvis maskinføreren 
ikke har rørt ved styrestængerne i mere end fire sekunder.

 +  Ecotilstand (fås som standard) reducerer motorhastigheden med 
300 o/min – hvilket mindsker brændstofforbruget yderligere.

Højtydende transmission
SV60-6B nyder godt af en køremotor, som udvikler 10 % højere moment, forbedrede cyklustider og imponerende produktivitet – især ved 
planeringsopgaver. De helt nye "automatiske 2-gears" køremotorer er inkluderet som standard og skifter op og ned (i andet gear) afhængigt af 
den nødvendige kraft. På den måde får maskinføreren adgang til den optimale løsning (hvad gælder hastighed eller skubbekraft), hvilket gør 
betjeningen lettere og forbedre effektiviteten yderligere.

YDELSE
Takket være Yanmars unikke erfaring og ekspertise leverer SV60-6B fremragende ydelse samtidig med en lav miljøpåvirkning. Med sin 
kombination af uovertruffen effekt, fleksibilitet og præcision er den også den perfekte partner til produktivitet – også når du står over for de 
mest komplekse opgaver.

SV60-6B
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ViPPS-HYDRAULIKSYSTEM
SV60-6B er udstyret med ViPPS-hydraulik (ViO progressivt 
3-pumpesystem), som bruger fire hydraulikpumper, to variable 
pumper med variabel slagvolumen og to tandhjulspumper, 
(inklusive en til joysticks), og leverer et samlet flow på 139,4 l/min. 
En styreventil, der er baseret på ViPPS-princippet, samler flowet 
fra de separate pumper for at opnå den optimale kombination af 
hastighed, effekt, jævn drift og balance.

På den måde gør systemet det muligt for maskinførere at udføre 
flere opgaver, også under kørsel – det ultimative arbejdsredskab!

NEM BRUG
Justerbar proportional  
styring af de ekstra kredsløb
SV60-6B er som standard udstyret med et ekstra 
hydraulikkredsløb. Det betjenes med en proportionalt styring 
placeret på joysticket, som gør det nemt at tilpasse flow 
og olieretning. Derudover er det takket være et letbetjent 
potentiometer nemt at justere flowet, så det passer til dit udstyrs 
specifikke krav.

1   Styring af første ekstra 
hydraulikkredsløb

2   Flowjustering  
(via potentiometer) af første 
hydraulikkredsløb

3   Styring af andet ekstra 
hydraulikkredsløb

4   Flowjustering  
(via potentiometer) af andet 
hydraulikkredsløb

5   Motoreffekt styret elektronisk 
med et potentiometer

6   Kontakt til kørehastighed på 
bladhåndtaget

1

5

6

4

2

3

2

5

3

6

1

4

MINI-GRAVEMASKINE

7



XXL-plads
Takket være det innovative design har kabinen på SV60 41 % mere plads end sine nærmeste konkurrenter – svarende til kabinen på en otte 
tons midi-gravemaskine. Med god benplads og mulighed for at bevæge sig frit kan maskinførere arbejde effektivt og komfortabelt.  
I modsætning til andre modeller kan kørepedalerne på SV60 foldes sammen og er designet for perfekt ergonomi.

Kontrolpanel
I overensstemmelse med Yanmars "Universal Design"-koncept, der 
sætter maskinføreren i centrum i principperne for maskindesign er 
alle kontroller let tilgængelige og samlet i højre side af kabinen.

1  Vinduesviskere

2  Lyskontakt

3  Ecotilstand

4  Automatisk bremse

5  Rotorblink

6  Overbelastningsadvarsel

7  Hurtigkobling

RUMMELIG OG  
KOMFORTABEL KABINE

1 2 3 4 5 6 7

SV60-6B
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LUFTCIRKULATION
Med aircondition som standard nyder maskinførere godt af en 
behagelig arbejdstemperatur – også under ekstreme vejrforhold. 
Der er placeret syv ventilatorer rundt omkring i kabinen for at 
sikre en ensartet luftcirkulation, og en indstilling til afdugning af 
vinduer maksimerer maskinførerens effektivitet.

Sæde med luftaffjedring
Udstyret med et fuldt justerbart sæde med luftaffjedring  
(med nakkestøtte) som standard garanterer SV60-6B det højeste 
niveau af komfort for maskinføreren – hvilket sikrer minimal 
træthed på arbejdspladsen.

Uovertruffen opbevaring
SV60-6B er udstyret med adskille opbevaringsrum, herunder flaske/-kopholder, værktøjskasse, telefonbakke, dokumentopbevaring og en 
dedikeret opbevaringsplads til madkassen bag sædet! Alle disse områder befinder sig inden for rækkevidde fra sædet.

Luftfiltrene er også placeret let 
tilgængeligt for at sikre nem og 
hurtig vedligeholdelse. 

Tagvinduet på SV60-6B  
er beskyttet med en fuldt 
integreret solskærm,  
som sørger for
maksimal komfort.

MINI-GRAVEMASKINE
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TILGÆNGELIGHED
SV60-6B har den største kabineindgang på nogen tilsvarende 
gravemaskine på markedet. Dermed er det nemmere og sikrere at 
stige ind i og ud af kabinen. Tre gelændere (markeret 1  2  og 
3  ) er ideelt placeret i forhold til maskinførerens gribeposition, og 

et stort fodtrin (med skridsikker teknologi) forbedrer sikkerheden 
på arbejdspladsen yderligere.

360˚ udsyn
For at maksimere maskinførerens sikkerhed og effektivitet er 
SV60-6B designet til at give 360˚ udsyn. Sammen med de 
store glasruder giver tagvinduet fremragende udsyn under 
læsning og aflæsning, og tre spejle giver et komplet overblik over 
arbejdsområdet, uden at maskinføreren behøver at forlade sit sæde.

0,3 m

9,2 m

3,8 m

SÆTTER STANDARDERNE  
FOR SIKKERHED

BAKKAMERA
SV60-6B er som standard udstyret med topmoderne bakkamera 
og 7" LCD-skærm. Kameraet er fuldstændig vandtæt, udstyret 
med nattesyn og er opvarmet for at sikre, at det ikke fryser til i 
de kolde vintermåneder. Det har desuden adgang til en lang række 
indstillinger, spejlfunktion og giver mulighed for at montere et 
ekstra sidekamera.

2

1

3

Kabinen på SV60-6B er designet til at opfylde både ROPS-certificering (Roll-Over Protective Structure) samt FOPS (Falling Object Protective 
Structure) niveau 1. Kabinen kan udstyres med FOPS niveau 2-beskyttelse (front- og topbeskyttelse) som valgfrit ekstraudstyr.

SYNLIGT  
AREAL 
22m2

730 mm

SV60-6B
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VEDLIGEHOLDELSE

Digitalt interface
Takket være et topmoderne, digitalt interface bliver maskinføreren 
informeret (i realtid) om maskinens nøjagtige statusoplysninger. 
Skærmen på 3,3" er perfekt integreret i højre konsol og informerer 
kunden om nyttige oplysninger med LED'er eller angivelser 
af vigtige data som brændstofforbrug, brændstofniveau og 
kølemiddeltemperatur.

Derudover informerer interfacet maskinføreren om 
serviceintervaller og fungerer som diagnoseværktøj ved at vise en 
fejlkode og et informationsikon i tilfælde af funktionsfejl.

NEM ADGANG
Takket være den brede motorhjelm har maskinførere nem  
adgang til alle større dele fra jorden, herunder luftfilter, 
kompressor, batteri, sikringer, relæer, brændstoftank, 
hydraulikolietank og oliemålepind.

LANGE SERVICEINTERVALLER
Takket være innovativt design og kraftige komponenter bliver 
serviceintervallerne holdt på et minimum.

AM
10 : 00

1234.5

h

menu F1 F2 F3 F4

i

2012/03
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4

8 9 105 6 7 11

15 16 1712 13 14 18

22 23 241919 21 21 25

29 30 3126 27 28

19

2012/03/21

AM h2.6

PM h0.0

h2.6

PÅLIDELIGHED
SV60-6B er udviklet i Japan med klassens bedste komponenter 
og er kendt for sin pålidelighed og lange serviceintervaller. 
Undervognens unikke opbygning samt stålskærmene yder optimal 
beskyttelse og længere levetid. 

Derudover er slangeføringen udviklet med tanke på holdbarhed. 
Disse tiltag forbedrer levetiden og mindsker unødig nedetid  
for maskinen.

Markedets bedste beskyttelse

SV60-6B nyder godt af komplet cylinderbeskyttelse.  
Alle rør og stænger er dækket af fjedrende stålplader, hvilket 
yderligere forbedrer holdbarheden og minimerer den samlede 
ejeromkostning (TCO).

MINI-GRAVEMASKINE
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LØFTEKAPACITET

Aflæsning,
kapacitet forud

Aflæsning,
kapacitet 90° til siden

Standard-arm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A Max. 5 m 4 m 3 m 2 m Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B (A=) (A=)

4 m 4370 *1090 *1090 - - - - - - - - 4370 *1090 *1090 - - - - - - - -

3 m 4975 840 *1110 - - - - - - - - 4975 790 865 - - - - - - - -

2 m 5275 710 *1125 780 *1155 1080 *1300 *1770 *1770 - - 5275 685 760 765 840 1080 *1300 *1770 *1770 - -

1 m 5335 670 *1160 750 *1235 1020 *1560 1510 *2290 - - 5335 665 745 745 815 1020 1125 1490 1690 - -

0 m 5165 695 *1210 735 *1270 1010 *1685 1480 *2470 2260 *3165 5165 695 775 725 800 1015 1070 1475 1595 2260 2530

-1 m 4735 810 *1225 - - 995 *1625 1445 *2305 2490 *3265 4735 805 845 - - 985 1060 1430 1575 2500 2005

-2 m 3930 1005 *1200 - - - - 1475 *1830 *2390 *2390 3930 995 1065 - - - - 1470 1610 *2390 *2390

[ Dataene i denne tabel repræsenterer løftekapaciteten i henhold til IOS 10567. De omfatter ikke skovlens vægt og svarer til 75 % af den 
maksimale statiske vippebelastning af 87 % af den hydrauliske løftekapacitet. Data mærket med * er løftestyrkens hydrauliske begrænsning. ]

Standard-arm, ekstra kontravægt

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A Max. 5 m 4 m 3 m 2 m Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B (A=) (A=)

4 m 4370 *1090 *1090 - - - - - - - - 4370 *1090 *1090 - - - - - - - -

3 m 4975 915 *1110 - - - - - - - - 4975 870 945 - - - - - - - -

2 m 5275 780 *1125 860 *1155 1185 *1300 *1770 *1770 - - 5275 760 840 845 925 1180 *1300 *1770 *1770 - -

1 m 5335 745 *1160 825 *1235 1120 *1560 1660 *2290 - - 5335 740 820 825 900 1120 1240 1640 1855 - -

0 m 5165 770 *1210 815 *1270 1115 *1685 1630 *2470 2545 *3165 5165 770 855 800 885 1120 1180 1625 1765 2545 2865

-1 m 4735 890 *1225 - - 1100 *1625 1595 *2305 2775 *3265 4735 885 935 - - 1090 1170 1580 1740 2780 2340

-2 m 3930 1110 *1200 - - - - 1625 *1830 *2390 *2390 3930 1100 1180 - - - - 1620 1780 *2390 *2390

Lang arm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A Max. 5 m 4 m 3 m 2 m Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B (A=) (A=)

4 m 4710 *990 *990 - - - - - - - - 4710 *990 *990 - - - - - - - -

3 m 5265 710 *1005 790 *970 - - - - - - 5265 700 785 775 *970 - - - - - -

2 m 5545 645 *1020 760 *1070 *1200 *1200 - - - - 5545 630 715 755 835 *1200 *1200 - - - -

1 m 5605 615 *1050 730 *1170 1015 *1470 1490 *2130 - - 5605 610 670 725 805 990 1105 1460 1690 - -

0 m 5445 625 *1110 715 *1245 1005 *1655 1475 *2405 2330 *3250 5445 625 690 705 780 970 1065 1420 1580 2240 2540

-1m 5045 705 *1135 - - 960 *1625 1415 *2330 2335 *3270 5045 695 760 - - 945 1040 1395 1580 2250 2775

-2 m 4315 870 *1150 - - 955 *1355 1380 *1990 2350 *2830 4315 865 940 - - 930 1080 1355 1610 2335 *2830

Lang arm, ekstra kontravægt

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A Max. 5 m 4 m 3 m 2 m Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B (A=) (A=)

4 m 4710 *990 *990 - - - - - - - - 4710 *990 *990 - - - - - - - -

3 m 5265 785 *1005 870 *970 - - - - - - 5265 775 865 850 *970 - - - - - -

2 m 5545 710 *1020 835 *1070 *1200 *1200 - - - - 5545 700 785 830 920 *1200 *1200 - - - -

1 m 5605 685 *1050 805 *1170 1115 *1470 1640 *2130 - - 5605 680 745 800 890 1095 1215 1610 1855 - -

0 m 5445 695 *1110 790 *1245 1110 *1655 1625 *2405 2615 *3250 5445 695 765 780 865 1070 1175 1570 1745 2525 2875

-1 m 5045 780 *1135 - - 1065 *1625 1565 *2330 2620 *3270 5045 770 845 - - 1050 1150 1545 1750 2535 3110

-2 m 4315 960 *1150 - - 1060 *1355 1530 *1990 2635 *2830 4315 955 1045 - - 1035 1195 1505 1775 2620 *2830

B
C

A

P
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DIMENSIONER

A Længde 5 595 / 5 675* mm G Båndbredde 400 mm

A’ Længde med dozerblad bagpå 6 155 / 6 235* mm H Dozerbladbredde 1 970 mm

B Højde 2 540 mm I Dozerbladhøjde 400 mm

C Bredde 1 990 mm J Dozerbladets strækning 1 890 mm

D Afstand mellem trækhjul og forhjul 2 070 mm K Maks. løftehøjde over jorden 510 mm

E Længde på understel 2 500 mm L Maks. sænkningsdybde fra jorden 535 mm

F Sporvidde 1 590 mm M Minimumsfrihøjde 345 mm

A Maks. gravedybde – Dozerblad løftet 3 650 / 3 945* mm H Bom svinger fra midt til venstre 70°

B Maks. gravedybde – Dozerblad sænket 3 910 / 4 200* mm I Bom svinger fra midt til højre 70°

C Maks. rækkevidde på jorden 5 990 / 6 265* mm J Armlængde 1 650 / 1 940* mm

D Maks. rækkevidde 6 135 / 6 410* mm K Venderadius fortil 2 240 mm

E Maks. lodret væg 1 165 mm L Drejeradius af forreste del med bomsving 1 840 mm

F Maks. højde ved aflæsning 4 280 / 4 460* mm M Venderadius bagtil 1 325 mm

G Maks. gravehøjde 5 720 / 5 900* mm M' Venderadius bagtil med ekstra modvægt 1 405 mm

* med lang arm

MINI-GRAVEMASKINE
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LØFTEKAPACITET

[ SERVICEINTERVAL ]
[ Skift af motorolie og filter : 50 timer (1.) / 500 timer (2.)] [ Skift af brændstoffilter : 500 timer ] [ Skift af hydraulikoliefilter : 1.000 timer/1 år ] 
[ Skift af hydraulikoliereturfilter : 50 timer (1.) / 500 timer (2.) ] [ Skift af kølervæske : 2.000 timer eller 2 år ] [ Rensning af partikelfilter : 3.000 
timer ] [ Skift af partikelfilter : 9.000 timer. ]

Vægt Fladetryk

Arbejdsvægt (larvebånd af gummi/førerhus) 5 655 kg 0,314 kgf/cm²

Transportvægt (larvebånd af gummi/førerhus) 5 580 kg 0,310 kgf/cm²

Arbejdsvægt (larvebånd af stål/førerhus) 5 685 kg 0,320 kgf/cm²

Transportvægt (larvebånd af stål/førerhus) 5 610 kg 0,316 kgf/cm²

Med ekstra modvægt + 200 kg -

Med FOPS II-beskyttelse + 98 kg -

[ VÆGT +/- 2 % (EN-STANDARDER) ]

Maksimalt tryk 245 bars

1 dobbelt variabel stempelpumpe 2 x 45.8 l.min-1

1 gearpumpe 37 l.min-1

1 gearpumpe til styreledning 10.8 l.min-1

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
PTO

Beregnede data ved 2.200 o/min.

Tryk (bar) Flow (l/min-1)

2-vejs 0 – 245 37 - 82.8

2-vejs 0 – 245 37 - 82.8

 
Olieflowet mindskes, 

i takt med at 
trykket stiger.

Type 4TNV86CT-PBVA

Brændstof Diesel

Nettoeffekt 33,5 kW (ved 2.200 o/min)

Bruttoeffekt 34,5 kW (ved 2.200 o/min)

Slagvolumen 2.091 l

Maksimalt moment 162.4 - 176.6 N.m (1560 +/-  at 25 o/min)

Køling Vandkøling

Starter 12 V - 2.3 kW

Batteri 12 V – 100 Ah

Generator 12 V – 80 A

[ MOTOR ]

Antal overruller 1

Antal underruller 4

Båndspændesystem Smøringsregulering

[ UNDERSTEL ]

Brændstoftank 100 l

Kølervæske 7.4 l

Motorolie 7.4 l

Hydraulikkredsløb 74 l

Hydrauliktank 38 l

[ KAPACITET ]

Kørehastighed [lav/høj] 2.2 / 4.7 km/h

Svinghastighed 10 o/min

Gravekraft [lang arm/kort arm] 24.8 / 27.3 kN

Gravekraft [skovl] 41.9 kN

Stigningsevne 30°

Støjniveau (2000/14/CE & 2005/88/CE) Lwag: 94 dBA ; Lpag: 78 dBA

[ YDELSE ]

SV60-6B
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UDSTYR

[ EKSTRAUDSTYR ]
UDSTYR OG YDELSE
Larvebånd af stål | Puder til larvebånd af stål | Lang arm (+290 mm) | Ekstra modvægt (+200 kg) | 4. hydraulikkredsløb med 
forholdsregulering via et potentiometer | Gribeskovlkredsløb | Hurtigkobling 150 bar | Hurtigkoblere | Bioolie | 2 LED-lygter foran på førerhuset 
| 1 LED-blinklygte monteret eller med magnetbund | Sæt med 1 LED-lygte bagpå + 1 monteret signallampe | Forbedret brændstoffiltrering.

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED
Klimaanlæg | Justerbart og lænende sæde med skaï betræk, luftophængning og hovedstøtte | Sædebetræk | Bluetooth-radio | 
Dokumentationsboks | Central smøring.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Sikkerhedsventiler til løftning + overbelastningsalarm | FOPS 2-beskyttelse (forrude + tagrude) | Tyverisikring (nøgle/tastatur) | GPS-sporing | 
Kørealarm | Aftagelig batterifrakoblingskontakt.

[ STANDARDUDSTYR ]
YDELSE
4TNV86CT Yanmar diesel | Direkte indsprøjtning | Motorstyreenhed (ECU) | Eco-tilstand | Automatisk decelerationssystem | VIPPS-
hydrauliksystem (ViO Progressive 3 Pump System) | 3. hydraulikkredsløb med forholdsregulering via et potentiometer til enden af armen | 
Automatisk 2. hastighed | Ekstern hydraulikoliemåler | 1 LED-lampe indbygget i bommen.

KOMFORT
LCD-grænseflade | Justerbart og lænende sæde med stofbetræk, luftophængning og hovedstøtte | Bakkamera med tilknyttet skærm | 
Opvarmning | Justerbar håndledsstøtte | Fodstøtter | Fodpedaler med lang vandring | Forrude med 2 indtrækkelige dele | Dobbelt skydevindue i 
højre side | Gennemsigtig øverste frontdel | Indbyggede solskærme | Vinduesviskere | Forrudevasker | Automatisk loftslampe |  
1 x 12 V-stik | Opbevaringsbokse.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Håndskinner | Sikkerhedshåndtag | Sikkerhedssele med retraktor | Nødhammer | Forankringspunkter | 3 spejle | Horn | Bladcylinder 
forsyningsslanger i to dele | Fuld beskyttelse af cylinderne (skovl, bom, arm og blad) | Slanger beskyttet af slidbestandige manchetter | 
Låselige dæksler | Elektrisk påfyldningspumpe.

DIVERSE
Brændstofmåler | Værktøjskasse | Værktøjssæt | Smøremiddelpumpe.

[ UDSTYR ]
Yanmar kan tilbyde det udstyr, som passer til dine behov og overholder sikkerhedsstandarderne i dit land : mekanisk hurtigkobling, hydraulisk 
hurtigkobling, kraftig vipning, standard-, sorterings-eller symmetrisk skovl hydraulisk hammer, vipperotation og meget mere.

MINI-GRAVEMASKINE
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