MINI TIPVOGN

C08

Motor
Nettoeffekt
Driftsvægt
Dimensioner

YANMAR LN 100 AE
10 HP
560 kg
2150 x 810 x 1336 mm

C08

C08

EFFEKTIV PÅ ALLE
KOMPRIMERING
Den samlede bredde er reduceret, og med små drejecirkler, som let kommer gennem
de smalleste områder. En længde på blot 2150 mm giver en nem transport.

AFLÆSNING
Køretøj med stor kapacitet for en meget
kompakt maskine. Aflæsning foran. Rigelig med
aflæsningsvinkel på køretøjet: Aflæsning i blot et trin,
sikkert, selv på skråninger.

ERGONOMISK
Nem adgang til kontrolhåndtag, enkel brug.
Adgang til driftsposition fra begge sider. Meget
få vibrationer overføres til operatøren. Indbygget
dokumentholder, som er beskyttet med nøgle.

MOTOR
Yanmar dieselmotor, LN
generation. Slidstærk
maskine, som er
behagelig at bruge,
takket være den
kraftfulde motor.

VEDLIGEHOLDELSE
Stor motorhjelmsåbning giver optimal adgang. Daglige kontrolpunkter er positioneret for at imødese vedligeholdelse.
Sikker 10 liters tank, som giver en arbejds-autonomi, som ikke ses andre steder.

SIKKERHED
Parkeringsbremse med låsehåndtag. Beskyttet, ergonomisk og
funktionelt kontrolpanel. Dobbelt filter, som beskytter motoren
under hårde arbejdsvilkår.

PÅLIDELIGHED OG ROBUSTHED
• 4 forskellige udgaver, for alle former for applikationer:
POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+
• Kan benyttes på bløde og sumpedesounds områder.
• Gummibåndene vil ikke beskadige asfalten, og giver samtidig et
fremragende fodfæste på blød jord.
• Undervognen er udstyret med løberuller med pendulstøtter, som
kompenserer for forskellige jordniveauer.

C08

FORMER FOR TERRÆN
KOMPRIMERING
Yanmar C08 er ideel til brug på alle jordoverflader,
og tilbyder alsidighed og produktivitet.
Størrelsen på C08 betyder, at den kan arbejde på
meget begrænsede områder, hvor dens bredde
(810 mm på standardudgaven, og 835 mm
med selv-læsser) virkelig er et plus.
Den har et meget solidt nedre chassis, som er
monteret på spor, og kan dermed klatre op af
trin, eller arbejde på løs jord eller i sneen.

AFLÆSNING
C08 køretøjet med den store kapacitet, er
meget vigtigt for en kompakt maskine:
• 0,45 m3 læsse (POWER udgave)
• 0,36 m3 læsse (POWER+, HI TIP, HI TIP+ udgaver)
Aflæsning via fronten, er helt sikker.
High-tip modellerne har en aflæsningshøjde på op til
1500 mm, og kan tippe deres læs ind i de fleste former
for containere, den kan nå over hegn og havemure, og
ind på forhøjede arbejdsområder.
Den specifikke form for oscillerende rullere, vil fremme
passagen af maskinerne over hårdt terræn, mens
læsset holdes stabilt i containeren. C08 nyttelasten er
800 kg, hvilket giver mulighed for at dække størstedelen
af det arbejde, som skal udføres. Den er udviklet til at
fjerne byggematerialer og affald fra byggepladser, og er
også passende til transport af alle former for materialer.

C08

ERGONOMISK
PILOTSYSTEM
C08 som kan tilgås fra begge sider,
er meget enkel at betjene:
Den hurtige og nemme opstart i
enhver vejrsituation, og de præcise
og intuitive kontrolhåndtag, forbedrer
komforten for operatøren.
C08 tilbyder en praktisk og præcis
kørsel grundet det hydrostatiske
transmissionssystem, og føreren kan
kun minimalt føle vibrationerne.
Disse funktioner er med til at reducere
førerens træthed efter en arbejdsdag.

MOTOR
C08 har en Yanmar dieselmotor, hvormed vibrationerne som føreren kan føle er minimeret, samtidig er den udstyret med
et fremragende hydrostatisk transmissionssystem med variable flow-indsprøjtningspumper.
Dette system leverer den specifikke kombination af hastighed og kraft, som førere leder efter.
De hydrauliske systemer på containeren og selv-læsseren er separeret, så deres funktionaliteter kan bruges,
når maskinen kører.

C08

VEDLIGEHOLD
Vedligeholdelse sker via nem adgang til
vedligeholdelsespunkterne. Den store
motorhjelmsåbning giver en optimal
adgang til hovedmotorens komponenter,
samt til de daglige kontrolpunkter (vand,
motorolie, filtre...), disse er alle positioneret for
at imødese vedligeholdelsesdriften. Endvidere
er kontrolpanelet meget brugervenligt og
intuitiv. Det giver føreren mulighed for hurtigt
at lære systemet at kende, samt en maksimal
sikkerhed på byggepladsen.

SIKKERHED
C08 har et beskyttet, ergonomisk og funktionelt
kontrolpanel, som er udstyret med timetæller, startnøgle
og horn, for at maksimere førerens sikkerhed på
byggepladser.
Den er også udstyret med en parkeringsbremse med et
låsehåndtag, og et dobbelt filtersystem, som beskytter
motoren, så den bedre kan håndtere arbejde under
hårde forhold.
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| UDSTYR
Udgaver

POWER

HI TIP

POWER+

HI TIP+

Standardudstyr:
Dobbelt filter

Løberuller
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Pumpe med
variabel flow

Stor motorhjelm
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C08

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER
1336
739
783
1132
2151

810

1500

2820

835
Med forbehold for tekniske ændringer. Dimensioner er angivet i mm.

| VÆGT
Driftsvægt

POWER

POWER+

HI TIP

HI TIP+

560 kg

665 kg

670 kg

770 kg

| MOTOR
Type

LN 100 AE

Brændstof

Diesel

Nettoeffekt

10 HK

| HYDRAULIKSYSTEM
Transmission

Hydrostatisk

Hydrauliske pumper

2 pumper med variabelt flow

| YDELSE
Maks. kørehastighed

4 km/t

Nyttelast

800 kg

Aflæsning, kapacitet – tom (POWER)

0,34 m3

Aflæsning, kapacitet – læsset (POWER)

0,45 m3

Aflæsning, kapacitet – tom (POWER+, HI TIP, HI TIP+)

0,28 m3

Aflæsning, kapacitet – læsset (POWER+, HI TIP, HI TIP+)

0,36 m3

| UNDERSTEL
Sporbredde

180 mm

Type

Løberuller

Printet i Frankrig – Der tages forbehold for ændringer i materialet og tegningerne fra producentens side uden varsel. Kontakt din lokale forhandler af Yanmar, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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