
MINI-GRAVEMASKINE

ViO27-6

Indsatsvægt 2640 kg (sikkerhedstag) / 2745 kg (førerhus)

Motor 3TNV76-NBVA1

Gravekraft (arm) 14,4 / 12,7 kN (lang arm)

Gravekraft (skovl) 23,1 kN



En kompakt pakke,
der er både pålidelig og robust

YDERST KOMPAKT
Opfinderen af ViO-konceptet, Yanmar, har 
uovertruffen erfaring i udvikling af Zero Tail Swing-
gravemaskiner. ViO27-6 er en ægte Zero Tail Swing 
mini-gravemaskine, som muliggør fuld drejning  
af den øverste del af chassiset inden for bredden 
af larvebåndene for at opnå maksimal sikkerhed.

KUN DE BEDSTE KOMPONENTER

Udviklet i Japan med velkendte komponenter  
for den bedste kvalitet. Komponenternes design og  
ydeevne er skabt til en lang driftslevetid.

EN NY GENERATION  

AF YANMAR-MOTORER

Den nyeste generation af Yanmar TNV-motorer: 
3-cylinder motor med elektronisk styring og 
direkte indsprøjtning, der forbedrer ydelse, 
brændstofforbrug og emissioner.

ViPPS-HYDRAULIKSYSTEM

ViO27-6 er udstyret med et ViPPS-hydrauliksystem, 
som samler flowet fra særskilte pumper for at opnå 
den optimale kombination med henblik på hastighed, 
effekt, jævnhed og balance for at muliggøre jævn og 
samtidig brug af alle funktioner, også under kørsel.



HØJ YDEEVNE

Opgradering af drivlinjens komponenter (motor, hydraulikpumpe,  
kontrolventil): ingen kompromis mellem styrke og kompakthed.

NEM BETJENING

Kontrolhåndtagene er placeret ideelt for at opnå enestående præcision  
i bevægelserne. ViO27-6 drager fordel af forholdsreguleringen af bomsvinget 
 via forholdskontakten, der sidder på joysticket til højre hånd. 
 En ”automatisk bremsefunktion” fås som standard.

FØRERHUS

Forbedret førerplads: mere plads til fødderne, universelt design, nye elektroniske 
instrumenter, forbedret ergonomi og betydeligt lavere støjniveau.

NEM VEDLIGEHOLDELSE

5 dæksler eller åbninger, der letter adgangen til komponenterne, når de skal 
vedligeholdes. Hurtig og nem daglig kontrol eller vedligeholdelse.



NEM AT TRANSPORTERE
Transportvægten er bare 2670 kg 
med førerhus, og det meget kompakte 
understel gør det muligt at transportere 
ViO27-6 med dens tilbehør.

STABILITET
Understellets bredde på 1500 mm, brugen af en 
stor modvægt og en fremragende vægtfordeling 
giver den samme eller endnu bedre stabilitet som 
for traditionelle maskiner i samme vægtklasse, 
samt en stor løfteevne.

* Med lang arm

UOVERTRUFFEN 

KOMPRIMERING

ViO27-6 giver Yanmars kunder virkelig ro i sindet, især når 
det drejer sig om byområder, hvor pladsen er begrænset..

FORDELENE  
VED ViO-DESIGNET
Hverken modvægten eller den forreste del af den øverste  
del af chassiset rager ud over båndbredden. Idet den forreste 
del er designet således, at den ikke rager ud, har ViO27-6  
en meget lille drejeradius.

+  Forbedret sikkerhed for både føreren 
og sidearbejderne: hvilket er vigtigt på 
arbejdspladsen.

+  Den bagerste blinde vinkel er reduceret 
til et minimum: hvilket forbedrer 
sikkerheden for arbejderne omkring 
maskinen.

DER GÅS IKKE  

PÅ KOMPROMIS MED YDELSEN
ViO27-6 har en uovertruffen ydelse for en maskine 
af denne klasse. Dens gravedybde på 2940 mm* 
og dens gravekraft (skovl) på 23,1 kN og dens 
gravekraft (arm) på 14,4 kN sørger for, at den kan 
arbejde hurtigt og effektivt, selv under de vanskeligste 
forhold.



UDSYN HELE VEJEN RUNDT
Resultatet af ViO27-6's design er et ergonomisk miljø, 
fortræffeligt udsyn og uovertruffen sikkerhed. Førerhusets 
form gør, at førerens har et optimalt 360°-udsyn, hvilket 
betyder bedre sikkerhed på arbejdspladsen samt mere 
effektivt arbejde. ViO27-6 er udstyret med to spejle, som 
hjælper føreren med at have overblik over arbejdsområdet 
uden at flytte sig fra sædet.

KOMFORT

RUMMELIGT OG BEHAGELIGT 
FØRERHUS
Yanmar har gjort føreren til midtpunktet for virksomhedens 
designinitiativer og har udviklet konceptet ”Universal 
Design”, som forbedrer komforten og produktiviteten. 
Kombineret med mere fodplads, forbedrer det førerens 
komfort og sikkerhed. Betjeningselementerne og 
kontakterne er ergonomisk placeret og nemme at nå. Flad og rummelig fodplads på 385 mm

KOMFORTABELT SÆDE
ViO27-6 er som standard udstyret med et 
komfortabelt og ergonomisk affjedret sæde 
med justeringsfunktioner, et højt ryglæn og 
sikkerhedssele for at øge førerens komfort og 
mindske forekomsten af spændinger i kroppen 
samt træthed.

universal

design



NY GENERATION AF YANMAR-MOTORER 

MED ELEKTRONISK STYRING
Med en ydelse på 15,8 kW ved 2500 o/min. er Yanmar’s 
3TNV76-NBVA1-motor resultatet af vores kontinuerlige 
stræben efter at finde frem til tekniske forbedringer med 
henblik på brændstofforbrug og emissioner. Et forbedret 
brændstofindsprøjtningssystem reducerer emissionerne  
og støjniveauet.

+  Som standard, et automatisk bremsesystem sænker 
brændstofforbruget yderligere.

VIPPS-HYDRAULIKKREDSLØB 

(ViO PROGRESSIVE 3 PUMP SYSTEM)
ViO27-6 er udstyret med et ViPPS-hydrauliksystem (ViO 
Progressive 3 Pump System) Det særlige ved dette hydrauliksystem 
er brugen af 4 hydraulikpumper, 2 regulerbare stempelpumper 
og 2 tandhjulspumper (herunder én til joystickene) til at opnå 
et samlet flow på op til 92,6 l/min. For at fuldende systemet 
anvender Yanmar en kontrolventil, der er baseret på ViPPS-
princippet, som samler flowet fra særskilte pumper for at opnå den 
optimale kombination med henblik på hastighed, effekt, jævnhed 
og balance. ViPPS-systemet muliggør jævn og samtidig brug  
af alle funktioner, også mens maskinen kører, hvilket gør  
den til det ultimative arbejdsredskab.

NEM BETJENING

BOMSVING STYRET MED

HØJRE JOYSTICK
Bomsvinget styres med et enkelt håndtag, hvilket gør arbejdet 
meget nemmere.

FORHOLDSREGULERING AF 

HJÆLPEKREDSLØBENE
Standardudstyret på en ViO27-6 omfatter et hydraulisk 
hjælpekredsløb, som styres via forholdsregulering på joysticket, 
som tilpasser flowet og olieflowets retning.

1  Kraftudtagsknap
2  Justeringshåndtag

1 2

YDELSE



SIKKERHED

Konstruktionen af førerhuset på ViO27-6 er ROPS-
sikkerhedscertificeret (Roll-Over Protective Structure) i tilfælde af, 
at maskinen skulle rulle rundt, og har FOPS-stenslagsbeskyttelse 
(Falling Object Protective Structure) niveau 1.

DEN BEDSTE BOM- OG  
ARMBESKYTTELSE PÅ MARKEDET
ViO27-6 drager fordel af en unik beskyttelse af alle cylinderne  
på dens bom og arm. Alle cylinderrør og -stænger er beskyttet  
af en stålplade med fjeder, hvilket sænker maskinens 
totalomkostninger drastisk.

LED-LYGTER: EFFEKTIV 
LAVENGERGIBELYSNING
For at kunne arbejde sikkert, effektivt og med præcision i mørke,  
er ViO27-6 som standard udstyret med 1 LED-lygte på indersiden  
af bommen.

DIGITAL GRÆNSEFLADE
ViO27-6 er udstyret med en digital grænseflade, som 
giver føreren informationer i realtid om maskinens 
status. Den 3,3” store skærm er indbygget perfekt i 
højre betjeningsenhed, hvor føreren har et godt udsyn 
til den. Grænsefladen giver kunden nyttige oplysninger 
i form af LED-lamper eller indikatorer om vigtige 
elementer såsom brændstofforbrug, brændstofmåler, 
kølevæsketemperaturmåler osv. Grænsefladen hjælper 
kunden i forbindelse med vedligeholdelsesintervaller 
og programmering af servicearbejde. Det fungerer som 
diagnosesystem i tilfælde af driftsforstyrrelser, hvor det i så 
fald vil vise en fejlkode og et informationsikon på skærmen.
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VEDLIGEHOLDELSE

NEM ADGANG
Det er et must, at den daglige vedligeholdelse er nem.  
Der er én motorhjelm, og den er nem at åbne,  
og det højre dæksel er monteret på ét hængsel,  
så det også er nemt at åbne. Derved har man adgang  
til alle hovedelementerne: luftfilter, kompressor,  
køler, påfyldningspumpe, batteri, brændstoftank, 
hydraulikolietank, generator, motoroliepind,  
vandudskiller, kølevæskeniveau osv...  
Det flade gulv letter rengøringen.



UDSTYR

YDELSE

Larvebånd af stål | Lang arm (+250 mm) | Gribeskovlkredsløb | Hurtigkoblinger | 2 LED-arbejdslygter foran (førerhus og sikkerhedstag) | 1 LED-
arbejdslygte bagpå (førerhus og sikkerhedstag) | 1 LED-blinklygte (førerhus og sikkerhedstag) | 1 LED-arbejdslygte bagpå + 1 LED-blinklygte | 
Signallygte med magnetfastgørelse

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED

Affjedret PVC-sæde med justerbare håndtag | Sædebetræk | Radio

SIKKERHED OG HOLDBARHED

Sikkerhedsventiler til løft + advarsel om overbelastning | Kørealarm

DIVERSE

Biologisk nedbrydelig olie | Dokumentationsboks

[ EKSTRAUDSTYR ]

[ STANDARDUDSTYR ]

YDELSE

3TNV76-NBVA1 Yanmar diesel | Direkte indsprøjtning | Automatisk bremsesystem | VIPPS-hydrauliksystem (ViO Progressive 3 Pump System) | 
Proportionalt 3. hydraulikkredsløb til enden af armen | 1 LED-lampe indbygget i bommen

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED

LCD-grænseflade | Ergonomisk affjedret sæde med justerbare håndtag | Armlæn | Fodhvilere | Sammenklappelige kørepedaler | 
Aktiveringshåndtag til ændring af kørehastigheden | Forrude med 2 dele, der kan køres helt ind | Dobbelt skydevindue i højre side | 
Gennemsigtig øvre del fortil | Vinduesvisker | Sprinklersystem | Automatisk loftslampe | 1 x 12 V-stik | Opbevaringskasser

SIKKERHED OG HOLDBARHED

Gelændere | Sikkerhedshåndtag | Sikkerhedssele | Nødhammer | Forankringspunkter | 3 spejle | Horn | Dozerbladcylinder forsyningsslange 
i to dele | Fuld beskyttelse af cylinderne (bom, arm og dozerblad) | Slanger beskyttet af slidbeskyttende manchetter | Dæksler med lås | 
Batterikontakt

DIVERSE

Brændstofmåler | Værktøjskasse | Værktøjssæt | Smøremiddelpumpe

Yanmar kan tilbyde det udstyr, som passer til dine behov og overholder sikkerhedsstandarderne i dit land: mekanisk hurtigkobling, hydraulisk 
hurtigkobling, graveskovl, kipbar skovl, skovl med tænder, hydraulisk hammer og meget mere.

[ UDSTYR ]



DIMENSIONER

A Samlet længde 4110 / 4120 * mm H Samlet dozerbladbredde 1500 mm

A’ Samlet længde med blad bagpå 4490 / 4500 * mm I Samlet dozerbladhøjde 295 mm

B Samlet højde 2530 mm J Dozerbladets strækning 1380 mm

C Samlet bredde 1500 mm K Maks. dozerbladhøjde over jorden 340 mm

D Afstand mellem trækhjul og forhjul 1590 mm L Maks. dozerbladdybde 355 mm

E Længde på understellet 2040 mm M Minimumsfrihøjde 320 mm

F Sporvidde 1250 mm N Frihøjde med modvægt -

G Båndbredde 250 mm

A Maks. gravedybde – Dozerblad løftet 2490 / 2740 * mm H Bom svinger fra midt til venstre 47°

B Maks. gravedybde – Dozerblad sænket 2690 / 2940 * mm I Bom svinger fra midt til højre 74°

C Maks. rækkevidde på jorden 4340 / 4590 * mm J Armlængde 1150 / 1400 * mm

D Maks. rækkevidde 4460 / 4700 * mm K Drejeradius fortil 1950 / 1990 * mm

E Maks. lodret væg 1150 / 1290 * mm L Drejeradius af forreste del med bomsving 1650 / 1680 * mm

F Maks. højde ved aflæsning 2830 / 2990 * mm M Drejeradius bagtil 750 mm

G Maks. gravehøjde 3990 / 4140 * mm

* med lang arm
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LØFTEKAPACITET

Aflæsning,  
kapacitet forud

Aflæsning,  
kapacitet 90° til siden

Førerhus, standardarm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 3 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 *525 *525 *525 *525 - - - - 3020 *525 *525 *525 *525 - - - -

2,5 m 3380 400 *520 *495 *495 - - - - 3380 400 *520 *495 *495 - - - -

2 m 3620 350 *520 *525 *525 *550 *550 - - 3620 350 410 *525 *525 *550 *550 - -

1 m 3810 310 *550 460 *670 *670 *850 830 *1220 3810 310 360 450 540 600 730 830 1040
0 m 3650 320 *570 430 *760 *610 *970 750 *1320 3650 310 370 420 500 540 650 750 910
-1 m 3120 380 *600 420 *660 530 *860 730 *1150 3120 380 450 410 490 530 640 730 880

-1,5 m 2610 500 *580 - - 550 *650 740 *880 2610 500 580 - - 540 *650 740 *880

Sikkerhedstag, standardarm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 3,5 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 *525 *525 *525 *525 - - - - 3020 *525 *525 *525 *525 - - - -

2,5 m 3380 390 *520 *495 *495 - - - - 3380 390 *520 *495 *495 - - - -

2 m 3620 340 *520 *525 *525 *550 *550 - - 3620 340 400 *525 *525 *550 *550 - -

1 m 3810 300 *550 440 *670 *670 *850 790 *1220 3810 300 350 430 520 570 700 790 1000

0 m 3650 310 *570 410 *760 *610 *970 710 *1320 3650 300 360 400 480 510 620 710 870

-1 m 3120 370 *600 400 *660 500 *860 690 *1150 3120 370 440 390 470 500 610 690 840
-1,5 m 2610 490 *580 - - 520 *650 700 *880 2610 490 580 - - 510 *650 700 *880

Førerhus, lang arm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 3 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 400 *450 - - - - - - 3020 390 *450 - - - - - -

2,5 m 3380 350 *460 410 *460 - - - - 3380 340 410 *460 *460 - - - -

2 m 3620 320 *470 380 *460 - - - - 3620 310 370 380 *460 - - - -

1 m 3810 280 *490 310 *600 *760 *760 - - 3810 280 330 460 *600 *760 *760 - -

0 m 3650 330 *520 420 *730 540 *950 760 *1310 3650 280 340 420 500 540 660 730 930
-1 m 3120 340 *540 410 *700 530 *920 740 *1200 3120 330 400 400 490 530 630 740 910

-1,5 m 2610 420 *530 - - 540 *760 720 *960 2610 410 480 - - 540 640 720 870

Sikkerhedstag, lang arm

Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 3,5 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 390 *450 - - - - - - 3020 380 *450 - - - - - -

2,5 m 3380 340 *460 390 *460 - - - - 3380 330 400 *460 *460 - - - -

2 m 3620 310 *470 360 *460 - - - - 3620 300 360 360 *460 - - - -

1 m 3810 270 *490 290 *600 *760 *760 - - 3810 270 320 440 *600 *760 *760 - -

0 m 3650 320 *520 400 *730 510 *950 720 *1310 3650 270 330 400 480 510 630 690 890
-1 m 3120 330 *540 390 *700 500 *920 700 *1200 3120 320 390 380 470 500 600 700 870

-1,5 m 2610 410 *530 - - 510 *760 680 *960 2610 400 470 - - 510 610 680 840

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

A

B C



SPECIFIKATIONER

SERVICEINTERVAL

[ Skift af motorolie og filter: 50 timer (1.)/500 timer (2.) ] [ Skift af brændstoffilter: 500 timer ] [ Skift af hydraulikolie: 1000 timer ]  
[ Skift af hydraulikfilter: 50 timer (1.)/500 timer (2.) ] [ Skift af kølervæske: 2000 timer ]

Vægt Jordtryk

Indsatsvægt (sikkerhedstag / førerhus) 2640 / 2745 kg 29 / 30 kgf/cm²
Transportvægt (sikkerhedstag / førerhus) 2565 / 2670 kg 29 / 28 kgf/cm²
Med larvebånd af stål +110 kg -

[ VÆGT +/- 2 % (EUROPÆISKE STANDARDER) ]

Maksimalt tryk 210 bar

1 dobbelt variabel stempelpumpe 2 x 30 l.min-1

1 tandhjulspumpe 21,3 l.min-1

1 tandhjulspumpe til styreledning 11,3 l.min-1

[ HYDRAULIKSYSTEM] ]

PTO
Teoretiske data

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

2-vejs 0 - 210 54,2 – 1,3
1-vejs 0 - 210 54,2 – 1,3

Olieflowet mindskes, 
som trykket stiger

Type 3TNV76-NBVA1

Brændstof Diesel

Nettoeffekt 15,2 kW / 20,7 HK ved 2500 o/min.
Bruttoeffekt 15,8 kW / 21,5 HK ved 2500 o/min.
Slagvolumen 1,115 l

Maksimalt moment 63,4 - 69 ved 1800 o/min. (±100)
Køling Vandkøling

Starter 12 V - 1,4 kW
Batteri 12 V – 36 Ah
Generator 12 V – 40 A

[ MOTOR ]

Antal overruller 1

Antal underruller 3

Båndspændesystem Smørecylinder

[ UNDERSTEL ]

Brændstoftank 30,5 l

Kølervæske: Inkl. undertankens kapacitet (0,4) 3,8 l

Motorolie 3,4 l
Hydraulikkredsløb 14 l
Hydrauliktank 25 l

[ KAPACITET ]

Kørehastighed 2,8 / 4,5 km/h
Svinghastighed 10 o/min.
Gravekraft (arm) 14,4 / 12,7 kN (med lang arm)
Gravekraft (skovl) 23,1 kN

Stigningsevne 25°
Støjniveau (2000/14/EF & 2005/88/EF) Lwag: 93 dBA; Lpag: 80 dBA

[ YDELSE ]



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

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

DK_ViO27-6_0817
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