Akční nabídka traktoru YANMAR YT 235
AKČNÍ CENA 599 000,-Kč+DPH

YANMAR YT 235 – ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE STROJE














Motor – tříválcový, naftový, 4taktní vodou chlazený Yanmar 3TNV Common Rail YT 235 objem 1 642 ccm, výkon 25,5 kW / 34,7 k, automatická regulace otáček motoru
Převodovka hydrostatická, reverzní, maximální rychlost 0 - 31 km/h, 3 rozsahy mechanická
uzávěrka diferenciálu, hydraulické čerpadlo na řízení 15,0 l, zadní vývodová hřídel 540
ot./min
Velmi robustní přední poháněná náprava se systémem Dual Speed pro navýšení otáček
přední nápravy a výrazné snížení poloměru otáčení
Pohon všech kol hydraulicky ovládaný, hydraulické čerpadlo 28,8 l, tempomat, Dvoulamelové kotoučové brzdy v olejové lázni, brzdění všech kol pomocí sepnutí pohonu přední
nápravy
Zadní tříbodový závěs kat.1 s nosností 1 350 kg
2x dvojčinný hydraulický okruh pod vpravo pod kabinou, z toho jeden s plovoucí polohou
Zadní tažná lišta, přední závěs s čepem
Zadní PTO 540 ot/min s krytem
Ochranný rám nebo kabina s topením a klimatizací
Přehledná přístrojová deska, stavitelný volant, jednolitá kapota
Baterie 12 V - 40 / 55 AH, palivová nádrž o objemu 28 l

Příplatková výbava volitelná na přání:














Přední pracovní světla halogen – nelze v kombinaci se zadními
Přední pracovní světla LED.
Zadní pracovní světla halogen – nelze v kombinaci s předními
Zadní pracovní světla LED
Maják
Přední tříbodový závěs kat. 0
Přední PTO, 1000 ot/min, přímý pohon od motoru
Hydraulický okruh k přednímu závěsu
Připojovací trojúhelník kat 0 pro přední TBZ
2x dvojčinný hydraulický okruh vzadu
Zadní etážový závěs
- Automatický závěs 31 mm
- Závěs s čepem 31 mm
- Kulový závěs 50 mm
Držák předního závaží pro 5 ks














Přední závaží 20 kg / ks
Přední závaží 30 kg / ks
Šípová kola přední 16 – 14, zadní 9,5 – 22
Industriální kola přední 22x8,5 – 14, zadní 15-19,5
Galaxy Garden Pro přední: 200/70R16, zadní: 320/70R20
Travní kola přední 24x8,50-12, zadní 315/80D – 17
Rádio kit
Zadní stěrač
Sluneční clona
Mechanická sedačka Grammer
Pneumatická sedačka Grammer
Čelní nakladač YL 310

Základní výbava akčního modelu


Yanmar YT 235 H
- Kabina s klimatizací,
- stěrač zadního skla
- Galaxy Garden Pro přední: 200/70R16, zadní: 320/70R20
- COBO sedačka PVC
- Zdaní tažná lišta

