
KIINTEISTÖTRAKTORI

YT347    YT359
47 HV 60 HV
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Perustuu testattuun 
konseptiin    

YT3
-SARJA
YT347 / YT359

    Päästövaatimukset täyttävä moottori ja 
edistyksellisen älykäs portaaton voimansiirto takaavat 
vähäpäästöisyyden, joka määrittää uuden standardin 
tässä painoluokassa. 

    Alhainen polttoaineenkulutus ja vähäiset päästöt 
minimoivat ympäristövaikutukset 

    Käyttäjän mukavuus on ensiarvoisen tärkeää,  
ja siksi se on avaintekijä uuden mallin suunnittelussa

    Uusissa malleissa huipentuu Yanmarin yli 100 vuoden 
kokemus, asiantuntemus ja tekninen osaaminen   
          

Tehoa 
riittää    
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Ken Kiyoyuki Okuyama 
Teollinen suunnittelija / toimitusjohtaja, 
KEN OKUYAMA DESIGN

Yamagatassa vuonna 1959 syntynyt 

Ken on työskennellyt General Motorsin 

pääsuunnittelijana, Porsche AG:n 

vanhempana suunnittelijana ja 

Pininfarina S.p.A:n suunnittelujohtajana. 

Hän vastasi Ferrari Enzosta, Maserati 

Quattroportista ja monista muista 

autoista. Hänet tunnetaan myös 

työstään moottoripyörien, huonekalujen 

ja robottien parissa.

Yanmar Agriculture Equipment on jo yli 
50 vuoden ajan rakentanut vahvaa ja kasvavaa 
mainetta Euroopan maatalous- ja 
maisemointisektoreilla.    

Innovaatioiden 
historia    

Maine, jossa japanilainen suunnittelu yhdistyy eurooppalaiseen palveluun,
vahvistuu koko ajan.    

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu 22 - 60 hv:n traktorit, lumilingot, jyrsimet ja 
kuljetusvaunut. Jokainen niistä on suunniteltu parasta laatua ja kestävyyttä silmällä 
pitäen, ja jokaisessa on panostettu muotoiluun, tehokkuuteen ja kannattavuuteen, 
jotta ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.   

Yanmar-brändi tulee jatkossakin inspiroimaan maatalous- ja maisemointivälineiden 
kehitystä ympäri maailmaa Ken Okuyaman suunnittelemien jännittävien uusien 
tuotteiden ansiosta. Ken Okuyama on tunnettu Porsche- ja Ferrari-töistään. 

Yanmarilla on vahva ja vakiintunut asema Euroopassa. Euroopan suurin tytäryhtiö 
sijaitsee Alankomaissa, ja sitä tukevat laaja myynti- ja huoltoasiantuntijoiden verkosto 
30 Euroopan maassa sekä räätälöity traktorikokoonpano paikallisten tarpeiden 
täyttämiseksi.    
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Rohkea ja 
moderni tyyli
Kaikki YT347:ssä ja YT359:ssä – 
virtaviivaisista automaisista linjoista 
tehokkaaseen ja kestävään voimansiir-
toon, sekä miellyttävään ja hyvin 
varusteltuun ohjaamoon – kertoo 
suorituskyvystä ja tuottavuudesta 
yhdessä Yanmarin yli vuosisadan 
mittaisen ammattitaidon kanssa. 
YT-mallisto tarjoaa mukaansatem-
paavan ja tehokkaan kokemuksen 
heti ensisilmäyksestä alkaen.

Teknistä ylivertaisuutta     

YT-malliston kehittynyt muotoilu on 
vasta alkua. YT347- ja YT359-mallit on 
kumpikin suunniteltu toimimaan 
tehokkaasti ja siten parantamaan 
tuottavuutta joka päivä. YT3-traktorien 
innovaatiot ohjaamon hallintalaitteista 
konepellin alla olevaan tekniikkaan 
ulottuvat paljon syvemmälle kuin 
hämmästyttävä estetiikka.
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Teho ja tuottavuus 
sisäänrakennettuna
Suorituskyky ei ole sattumaa – se on olennainen osa YT347- ja YT359-traktoreita. 
   
Nykyajan traktorinkäyttäjät vaativat koneita, jotka ovat riittävän tehokkaita selviytymään 
kaikista tehtävistä, joita he saattavat kohdata, vähäpäästöisiä jatkuvasti muuttuvien 
päästömääräysten täyttämiseksi sekä luotettavia ja kestäviä, jotta koneet toimisivat 
optimaalisesti koko käyttöiän ajan.    
YT347 ja YT359 tarjoavat kaiken tämän ja paljon muuta.    

Kummassakin mallissa on hyväksi havaittu yhteispaineruiskutusmoottori, johon on 
integroitu hydromekaaninen portaaton vaihteisto. Siten saavutetaan luokkansa paras 
teho ja tuottavuus, joita täydentävät painoluokan parhaat ympäristöominaisuudet.



High Speed, Higher RPM Low Speed, Lower RPM

High Speed, Higher RPM Low Speed, Lower RPM
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Yanmarin valmistama

    Muuttaa moottorin voiman 
tehokkaasti voimanotto- tai 
vetokäyttöön 

   

  Mahdollisuus valita oikea 
nopeus kuhunkin tehtävään ja 
sovellukseen    

  Pienempi polttoaineenkulutus  

paremman hyötysuhteen ansiosta 
   

  Portaaton ja kytkimetön nopeuden 
vaihto 

   

  Ajoneuvon pysäyttäminen ilman 
kytkintä    

Hydromekaaninen portaaton vaihteisto:   
  

ajonopeutta voidaan ohjata 
kaasupolkimella. Käyttäjä voi saavuttaa 
huippunopeuden painamalla 
ajopoljinta. Ajopoljin synkronoituu 
automaattisesti moottorin 
käyntinopeuteen, kun aluevaihteen 
vipu on 3. asennossa.  

Jarrutus ilman kytkintä

Traktori voidaan pysäyttää painamalla 
jarrupoljinta ilman kytkimen käyttöä.

Kuormituksensäätö

Laskee ajonopeutta, kun moottori 
on ylikuormittunut.

I-HMT-liikeohjain

Käyttäjä voi asettaa vasteen I-HMT-
ajopolkimelle, suunnanvaihtovivulle 
tai kytkinpolkimen käytölle. Kun asetat 
valitsimen korkeimpaan asentoon, 
I-HMT:n vaste on NELJÄ KERTAA 
nopeampi kuin matalimmassa 
asennossa. 

Ohjaustehostin

Hydraulinen ohjaustehostin. 

Vakionopeussäädin

Pitää ajonopeuden vakiona.

Tehokas portaaton 

i-HMT-vaihteisto (integroitu 

hydromekaaninen vaihteisto)

I-HMT mahdollistaa tasaisen ja 
portaattoman vaihtamisen nollasta 
maksiminopeuteen. Optimaaliset 
nopeudet, jotka eivät aiemmin ole olleet 
mahdollisia, voidaan nyt valita tiettyihin 
tehtäviin ja sovelluksiin sopiviksi.

AB-tila

Hallitse moottorin käyntinopeutta ja 
ajonopeutta AB-tilassa. AB-tilassa voit 
esiasettaa maksiminopeutesi, kun 
i-HMT-poljin on täysin pohjassa.  
   
AB-tila käytössä

Optimaalinen nopeus voidaan valita 
portaattomalla vaihteistolla työn tyypin 
mukaan. Kaksi moottorin käyntinopeutta 
voidaan esiasettaa etukäteen, jolloin 
käyttäjä voi vaihdella kahden välillä 
käyttötarkoituksen ja maaperän 
olosuhteiden mukaan.   

 
Esimerkki: Maanmuokkaus ja 

kääntäminen seuraavalle riville

A-tilan asetus riviajoa varten, B-tila 
kääntämisnopeutta varten. Käyttämällä 
AB-tilatoimintoa käyttäjän ei tarvitse 
säätää nopeusasetusta manuaalisesti, 
jotta hän voi tehdä hallitumpia 
käännöksiä seuraavalle riville.  Tämä 
tekee kääntymisestä turvallisempaa ja 
kätevämpää.

Automaattikaasu

Moottorin käyntinopeutta ja 

i-HMT-vaihteisto
Missään muussa kiinteistötraktorissa 
ei ole YT347:n ja YT359:n integroitua  
hydromekaanista vaihteistotekniikkaa.   
i-HMT-vaihteisto luo uuden toimintastandardin monipuolisempaa suorituskykyä varten. 
Enää sinun ei tarvitse valita taloudellisen tasaisen nopeuden ja joustavan toiminnan 
väliltä. i-HMT-vaihteistolla saat molemmat.
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Ainutlaatuiset moottorin ominaisuudet:

    Suoraruiskutus takaa puhtaan 
palamistehon 

   
    Suoraruiskutusjärjestelmä 

mahdollistaa polttoaineruiskutuk-
sen tarkan elektronisen ohjauksen 
   

    Jäähdytetty EGR-järjestelmä 
vähentää typen oksideja  

    Dieselhiukkassuodatin kerää hi-
ukkaset pakokaasusta   
 

     Täysin elektroninen moottori 
mahdollistaa älykkään ohjauksen 
   

Tehokas 
yhteispaineruiskutusmoottori:
      

Puhdistuspainike  

Yanmarin TNV-moottori polttaa ja 
poistaa hiukkasia automaattisesti. 
Jos hiukkasia kertyy yhä, 
hiukkassuodatin voidaan puhdistaa 
painamalla painiketta työn jatkuessa.

DPF (dieselhiukkassuodatin)

Moottoreissa on DPF-järjestelmä, joka kerää pakokaasun sisältämiä hiukkasia. 
Hiukkassuodattimeen jääneet hiukkaset käsitellään, kun hiukkassuodatin puhdistuu 
automaattisesti. Näin suodatin pysyy jatkuvasti puhtaana.    

Yhteispaineruiskutusjärjestelmä DPF (dieselhiukkassuodatin) * Hiukkassuodattimen sisällä.

Ennen

Jälkeen

Puhdistustulokset

Hyvä tasapaino korkean suorituskyvyn ja minimoitujen päästöjen välillä 
mahdollistaen mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.   
 

1. Hiukkasia kerätään 2. Puhdistus alkaa 3. Puhdistus on valmis*

Yanmarin alkuperäisessä DPF-puhdistusohjauksessa on kolme tilaa  
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Viihtyisä ohjaamo
Käyttömukavuus on etusijalla YT347- 

ja YT359-traktoreissa.

Lisävarusteena saatava ohjaamo    

YT-sarjaan lisävarusteena saatava ohjaamo on todella mukava. Lämmityslaite ja 
ilmastointi on vakiona. Ilmansuodattimella varustettu ohjaamo auttaa pitämään pölyn 
poissa. Eristetty alusta vähentää tärinää ja käyttäjän väsymistä. Innovatiivinen kaareva 
tuulilasi parantaa näkyvyyttä. Käsinojalliset istuimet lisäävät mukavuutta. Myös 
käyttöoppaalle on oma säilytyslokero. Jokainen yksityiskohta on huomioitu paitsi 
fyysisen mukavuuden myös tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta. Yanmar -tuotteissa 
mukavuus ei ole koskaan kompromissi tuottavuuden kanssa.   
 Sormenpäillä ohjattava eteen-/

taaksesäädin   

 

Kattava LCD-näyttö ja 

elektroniset säätimet   

 

Ohjauspyörän kallistus   

 

Tasainen läpikuljettava lattia ja 

suuri luistamaton askelma   
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Hiljainen 

Melutasoa on vähennetty mm. 
kaarevilla lasipinnoilla, jotka 
vähentävät kaiuntaa.

Tilava

Ohjaamon tilavuus on kasvanut 
10 prosenttia edellisiin malleihin 
verrattuna. Ilmastointilaite on siirretty 
taakse pääntilan kasvattamiseksi.

Helppo sisäänkäynti  

Käyntiä ohjaamoon on parannettu 
lisäämällä katon korkeutta 100 mm ja 
laskemalla takalokasuojan korkeutta. 

Hyvä sivunäkyvyys 

Kaareva pintalasi on sovitettu oviin ja 
ovenkarmit on poistettu näkyvyyden ja 
turvallisuuden parantamiseksi.   
   

Parempi näkyvyys taakse  

Suuri, pyöreällä lasilla varustettu takaikkuna 
on täysin avattava, ja siinä on kaksinkertainen 
lasirakenne.   

Parempi käytettävyys 
todella hyvän näkyvyyden 
ansiosta, tilava ohjaamo takaa 
maksimaalisen mukavuuden. 
   

Suunniteltu 
mukavaksi   
 



Runkorakenne
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Tärinää vaimentava runkorakenne 

Suurien traktorien runko vaimentaa 
moottorin/vaihteiston tärinää ja melua, 
jolloin työtilasta tulee hiljainen ja 
äänitaso vain 77 dB(A).  
  

Vain 77 dB
Täysin tasainen lattia

Lattia on täysin tasainen, eikä siinä ole 
kompastumisvaaroja. Tämä parantaa 
turvallisuutta ja mukavuutta.

Kallistuva ohjauspyörä

Ohjauspyörän asentoa voidaan 
säätää kahdeksaan asentoon käyttäjän 
mukaan. Ohjauspyörän voi myös 
kääntää ylös, kun koneeseen 
noustaan tai siitä poistutaan.    

12 V pistorasia

Pistorasiaa voidaan käyttää 
virtalähteenä.    

Pistorasia 40 A + 20 A  

Oikealla puolella istuimen takana on 
kaksi liitäntää. Työvälineitä varten on 
saatavana suurikapasiteettinen 
pistorasia. 

Kuljettajan istuin vähentää väsymistä 

Istuimen pinnan vaimennusominaisuuksia 
on parannettu kohentamalla istuinmuka-
vuutta nahan avulla. Istuimen asentoa ja 
korkeutta sekä kallistuskulmaa voidaan 
säätää käyttäjän kannalta optimaalisen 
asennon saavuttamiseksi.

Ilmastointilaite

Puhaltimen suulakkeita voidaan säätää 
erikseen ilmavirtauksen suuntaamiseksi 
etutuulilasiin ja käyttäjään. Monipuoli-
sista säädöistä voidaan esim. kytkeä 
lasien huurteenpoisto päälle tai 
suunnata viileätä ilmaa kuljettajaan. 
   

Täysin tasainen lattia  
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Uudet YT-traktorit on suunniteltu 
helpottamaan käyttäjän oloja ja työtä.   
 

Helppokäyttöisyys    

Koska käyttäjä saattaa viettää monia tunteja ohjaamossa, Yanmar on kiinnittänyt 
erityistä huomiota siihen, että työtunnit tuntuvat mukavilta ja vaativat vain vähän vaivaa 
ja koulutusta. Koneen käytön kaikkia osa-alueita on yksinkertaistettu, jotta ne olisivat 
mahdollisimman tuottavia ja jotta väsymys olisi mahdollisimman vähäistä.
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Usein käytetyt automaattiset toiminnot voidaan asettaa 
helposti yhdellä painalluksella, jolloin käyttäjä voi säätää 
kunkin toiminnon omien tarpeidensa mukaiseksi.
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”Aamuvarhaiselle ja ilmamyöhään tehokas 
valaistus varmistaa turvallisuuden.”   
 

Projektorityyppiset ajovalot

Projektorilamput valaisevat laajan 
alueen

Kiinteä perävalo

Korkealle asennettu yhdistelmälamppu 
näkyy liikenteessä ja valaisee taakse 
asennetut työlaitteet.  Perävalo on 
sisäänrakennettu traktoriin suojaamaan 
sitä iskuilta ja rikkoutumiselta.

voidaan parantaa 1,5–2,5-kertaiseksi 
käyttämällä alennusvaihteita. 

Päävaihteensiirron hallintapoljin

Asettamalla suurimman mahdollisen 
ajonopeuden tarkka nopeudensäätö 
on käytettävissä myös hitaassa 
ajonopeudessa.

Tärkeimpiä toimintoja, kuten nopeu-
densäätö, voimanotto ja hydrauliset 
asetukset, voidaan ohjata suoraan.

Kolmialueinen vaihdevipu

Vakiomallisella kolmen alueen 
vaihdevivulla käyttäjä voi valita 
sopivimman ajonopeuden. Vetovoimaa 

Vakionopeussäätimen painaminen pitää ajonopeuden tasaisena, 
ja automaattikaasutoiminto on käytettävissä painiketta painamalla.    

A/B-tilan asetuspaneeli

Suurin ajonopeus ja moottorin 
käyntinopeus voidaan asettaa 
kytkimellä ja valitsimella.

Ajonopeuden säätö

Nopeudensäätö

Voimanoton ohjaus 

Hydrauliikka

Voimanoton kytkentä tapahtuu sähköisesti. Se  mahdollistaa monien työlaitteiden 
kevyen ja sujuvan käytön mahdollisimman pienellä rasituksella. Voimanotto voidaan 
myös kytkeä traktorin liikkuessa maksimaalisen tuottavuuden ylläpitämiseksi. 

Ergonomisesti asennettu joystick 
– työlaitteiden helppo käyttö
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Helppo huoltaa

Täysin avattava konepelti

Yksiosainen konepelti voidaan avata 
kokonaan tarkastusten helpottamiseksi. 

Sulakerasia

Integroitu sulakerasia sijaitsee ohjaus-
pyörän alla tarkastuksen helpottamiseksi.

Ilmanpuhdistimen kaksoispanos

Suodattaa ihanteellisesti myös erittäin 
pölyisissä olosuhteissa.

DPF-suodattimen huoltoväli 

DPF-suodattimen puhdistus tapahtuu 
automaattisesti, eikä traktorin käyttöä 
tarvitse keskeyttää. Hiukkassuodattimen 
etuna on 6 000 tunnin vaihtoväli.

Polttoaineen täyttöaukko 

helpottaa tankkausta  

Polttoaineen täyttöaukko sijaitsee 
alhaalla. Siirrettävän 
polttoainekanisterin voi asettaa 
portaiden päälle tankkaamisen 
helpottamiseksi.  

Huoltovälimuistutus LCD-paneelissa

LCD-näytöllä näkyy muistutus 
huoltoväleistä. 

Jotta YT347:n ja YT359:n käyttöikä olisi pitkä ja ongelmaton, 
päivittäiset tehtävät on helppo muuttaa nautinnoksi. 

DPF-suodattimen huoltoväli: 

6000 
tuntia
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Monipuolisuus
Jokaiseen työhön ja jokaiseen vuodenaikaan 

löytyy sopiva työkalu. YT-tuotesarja on suunniteltu 
erityisesti lisävarusteet huomioon ottaen. 



Sänkimurskain 
eteen ja taakse

Etukiinnitteinen 
harjalaite   
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Vetolaite
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Etuosan LED-/
halogeenityövalo  
  

Etunostolaitteen 
ja etuvoimanoton      
   sijainnit   
 

Vetolaite

Takaosan LED-/
halogeenityövalo 

Etupainon sijainti   
 Voidaan kiinnittää etupainokiinnik-
keeseen. Enintään kuusi kappaletta 
voidaan kiinnittää.

Lisävarusteet    

Kahden vakioventtiilin lisäk-
si voidaan asentaa yksi 

kaksitoiminen lisäventtiili. 

Kolmas 
hydrauliikkaventtiili

Takalasinpyyhin 
   

Lisätietoja on verkkosivustollamme 
www.yanmaragriculture.eu.    



Tekniset tiedot
 
Malli YT347 YT359
Vaihteistotyyppi I-HMT I-HMT
OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI ROPS-turvakaari OHJAAMO ROPS-turvakaari OHJAAMO

Moottori

Moottorin nimi 4TNV88C 4TNV98C

EU:n päästöasetus Stage IIIA Stage IIIB

Moottorin bruttoteho PS 46,6 59,7

Moottorin nettoteho PS 44,3 56,7

Moottorin nimellisnopeus r/min 2800 2500

Moottorin enimmäisnopeus r/min 2830 2530

Iskutilavuus cm3 2189 3318

Polttonestesäiliön tilavuus l 48 48

Vaihtovirtageneraattori A 55 55

Mitat

Kokonaispituus mm 3355 3410

Kokonaisleveys (kapea rengas) mm 1490  1490
Kokonaiskorkeus (ROPS/
OHJAAMO)

mm 2470 2310 2470 2310

Akseliväli mm 1925 1965

Vähimmäismaavara mm 421 421

Raideleveys edessä mm 1 265–1 399 1265-1399

Raideleveys takana mm 1 319–1 626 1319-1626

Paino kg 1765 1960 1865 2060

Renkaat

Edessä

"R1: 8–16 
R1N: 8–16 
R3: 27x10.5-
15NHS 
R4 10,00–16,5"

"R1: 8–16 
R1N: 8–16 
R3: 27x10.5-
15NHS 
R4 10,00–16,5"

"R1: 8–16 
R1N: 8–16 
R3: 27x10.5-
15NHS 
R4 10,00–16,5"

"R1: 8–16 
R1N: 8–16 
R3: 27x10.5-
15NHS 
R4 10,00–16,5"

Takana

"R1: 14,9–24 
R1N: 12,4–28 L 
R3: 44x18-
20NHS 
R4 17.5L-24"

"R1: 14,9–24 
R1N: 12,4–28 L 
R3: 44x18-
20NHS 
R4 17.5L-24"

"R1: 14,9–24 
R1N: 12,4–28 L 
R3: 44x18-
20NHS 
R4 17.5L-24"

"R1: 14,9–24 
R1N: 12,4–28 L 
R3: 44x18-
20NHS 
R4 17.5L-24"

Voimansiirto

Kytkin Märkälevykytkin Märkälevykytkin

Jarru Öljykylpylevyjarru Öljykylpylevyjarru

Ohjaus Hydraulisesti tehostettu Hydraulisesti tehostettu

Päävaihde I-HMT I-HMT

Peruutus Power Reverser Power Reverser

Vaihteiden määrä F-R "Vario,  
3 aluetta"

Vario,  
3 aluetta

Ajonopeusalue km/h "0,15–29,0 
3 aluetta"

0,15–29,0 
3 aluetta

Takavoimanotto Nopeudet 2 (540/750)  2 (540/750)

Keskivoimanotto Ei valittavissa Ei valittavissa

Etuvoimanotto lisävaruste lisävaruste

Hydraulipumpun 
kapasiteetti

Ohjaustehostin l/min 21,7 20,1

Työlaite l/min 38,3 35,5

Yhteensä l/min 60,0 55,5

Malli YT347 YT359

OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI ROPS-
TURVAKAARI OHJAAMO ROPS-

TURVAKAARI OHJAAMO

"Kolmipiste- nos-
to- 
laitteen kapasi-
teetti"

Vetovarsien päässä (vakio) kgf 1660 1660
24" taaempana vetovarsien päästä kgf 1400 1400
Kategoria CAT I CAT I
Asennonsäätö Mekaaninen Mekaaninen

Ohjaamo

Äänentaso käyttäjän korvan tasalla 86 dB(A) 77 dB(A) 86dB(A) 77dB(A)

Moottorin kiinnitys Värinänvaimentimessa Värinänvaimentimessa
Ohjaamon tilavuus, pyöristetty 
ohjaamo

mm - 1 260 x 1 450 x 
1 500 - 1260x1450x1500

Kuormaaja
Nostokapasiteetti tapissa kgf 1134 1134
Tehostuskytkin  •  •

Hydrauliikan 
ulostulot

Etuosan SCV Vakiona 2 venttiiliä, 
joystickillä ohjattava

Vakiona 2 venttiiliä, 
joystickillä ohjattava

Takaosan SCV Vakiona 2, 3. lisävarusteena Vakiona 2, 3. lisävarusteena

Toiminto
Malli YT347 YT359

OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI ROPS-
TURVAKAARI OHJAAMO ROPS-

TURVAKAARI OHJAAMO

Moottori

Sähköinen ohjaus, 
yhteispaineruiskutus  • • • •

Ohjaimen alueverkko  (Engine-TM) • • • •

Säädettävä moottorin 
enimmäiskierrosluku • • • •

Ilmanpuhdistimen kaksoispanos • • • •

Ajo

Vario-vaihteisto • • • •

Ryömintänopeus • • • •

Poljinkaasu (AutoThrottle) • • • •

HMT-vasteen ohjaus • • • •

Nopeuden ja kuormituksen säätö • • • •

Kaasupolkimen automaattinen 
vaihto • • • •

Maksiminopeuden 
asetuksen valitsin • • • •

A/B-tila • • • •

Öljykylpylevyjarru • • • •

Jarrutus ilman kytkintä • • • •

Vakionopeussäädin • • • •

Veto 
järjestelmän 
käyttö

Power Reverser 1 Poljin, eteen/taakse-vipu 1 Poljin, eteen/taakse-vipu
Vilkkuautomatiikka • • • •
Äänimerkki ohjauspyörässä • • • •
LCD-näytön vaihtokytkin • • • •

"Työlaitteiden 
käyttö"

Ajovoimansiirrosta riippumaton 
voimanotto • • • •

Teleskooppivetovarret • • • •
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Malli YT347 YT359

OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI ROPS-
TURVAKAARI OHJAAMO ROPS-

TURVAKAARI OHJAAMO

Varusteet

Ajovalot Projektori (pitkä/lyhyt), E-merkki Projektori (pitkä/lyhyt), E-merkki
Äänimerkki • • • •
Laaja askelma （säiliöteline) • • • •
Polttoainetason summeri 
(virta kytkettynä) • • • •

Täysin tasainen lattia + 
riippupolkimet • • • •

Leveä luistamaton astinlauta • • • •
Tärinäeristetty ohjaamo - • - •

Vasen ala-askelma • • • •

Oikea ala-askelma • • • •
Iso taustapeili (vasen ja oikea) • • • •
Deluxe-istuin Jousitettu, käsinojat Jousitettu, käsinojat
Sisäänvedettävä turvavyö • • • •
ROPS (ROPS-sertifioitu ohjaamo) OECD OECD OECD OECD
Käyttäjän läsnäolon turvajärjestelmä • • • •
Ohjauspyörän kallistus • • • •
Suuntavilkut/hätävilkut • • • •
12 V -lähtö 20A 20A 20A 20A
Mukinpidike • • • •
Vetolaite • • • •

Varusteet 
(Ohjaamo)

Pilariton ovi - • - •
Pieni ikkuna - • - •

Sisävalo - • - •

Sisätaustapeili - DOP - DOP

Häikäisysuoja - DOP - DOP

Ilmastointilaite - • - •

CD-radio - DOP - DOP

(Kaiuttimet ja radio kytketty) - • - •

Takalasin alaosa - • - •

Etuhalogeenityövalo (ohjaamoon) - FOP - FOP

Tehokas LED-työvalo edessä - FOP/DOP - FOP/DOP

Takahalogeenityövalo (ohjaamoon 
ja ROPS-kehikkoon) FOP FOP FOP FOP

Tehokas LED-työvalo takana - FOP/DOP - FOP/DOP

Takahalogeenityövalo (ROPS) FOP/DOP - FOP/DOP -

Etutuulilasin pyyhin - • - •

Tihkupyyhin edessä - • - •

Takalasinpyyhin - FOP/DOP - FOP/DOP

Huolto
Yksiosainen täysin 
avautuva konepelti • • • •

Suuri vedenerottimen tilavuus • • • •

Edessä
Etunostolaite FOP/DOP FOP/DOP FOP/DOP FOP/DOP

Etuvoimanottosarja FOP/DOP FOP/DOP FOP/DOP FOP/DOP

FOP = Tehdasasennetut lisävarusteet
 DOP = Jälleenmyyjien asentamat lisävarusteet
 • = Vakio
 - = Ei saatavilla
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Alkuperäiset 
Yanmar-varaosat    

Osien nopea toimitus Eurooppaan

Yanmar European bonded-goods 
-keskusvarasto Alankomaissa lähettää 
varastotuotteita kaikkialle Eurooppaan. 
Varasto toimii erittäin tehokkaalla 
tietokoneohjatulla järjestelmällä, 
joka on täysin integroitu Yanmarin 
(itse suunnittelemaan) osien 
hallintajärjestelmään.  
  

Alkuperäiset Yanmar-osat suunnitellaan, testataan 
ja valmistetaan optimaalisen turvallisuuden ja laadun 
takaamiseksi. Käyttämällä aitoja Yanmar-varaosia 
voidaan varmistaa koneen suorituskyky, 
kestävyys ja jälleenmyyntiarvo.    
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Etsi lähin 
Yanmar-jälleenmyyjä

Japanissa perustettu ja toimiva Yanmar on premium-
merkki teollisissa dieselmoottoreissa ja koneissa, myös 

maatalouskoneissa.  Yhtiön Euroopan-pääkonttori 
on sijoitettu strategisesti Alankomaihin.

Maataloustuotteita, varaosia ja tukea varten meillä on laaja 
kumppaniverkosto, johon kuuluu lähes 180 huolellisesti valittua 

jälleenmyyjää ja jakelijaa yli 30 Euroopan maassa. Niistä yli 60 
on Saksassa. Yanmar-tuotteita on maatalouden ja 

puutarhanhoidon lisäksi monissa meriteollisuuden, 
rakennusalan, energiajärjestelmien ja teollisuuden 

käyttökohteissa.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator
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Aluetoimisto / myynti ja huolto

Yanmar Europe B.V. 

Brugplein 11, 1332 BS Almere, Alankomaat 

PUHELIN: +31 (0)36 549 3200 

FAKSI: +31 (0)36 549 3209 

Sähköposti: agrienquiry-yeu@yanmar.com 

www.yanmar.com/eu 

Pääkonttori

Yanmar Co., Ltd 

YANMAR FLYING-Y BUILDING 

1-32 Chayamachi, Kita-ku, 

530-8311 Osaka, Japani 

www.yanmar.com

Jälleenmyyjä Suomessa

Hankkija Oy  

Peltokuumolantie 4, PL 390, 05801 Hyvinkää  

PUH.: 010 76 83000  

Sähköposti: asiakaspalvelu@hankkija.fi  

www.hankkija.fi


