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Yanmar Compact Equipment neemt deel aan BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment creëert een boeiende en interactieve ervaring voor de bezoekers van 

BAUMA 2022. In de ‘Yanmar City’ op stand FN 1017/2 op Outdoor Space North zullen vier gebieden 

worden getoond die geïnspireerd zijn op de toepassing van onze machines voor wegenbouw, 

sloopwerkzaamheden, grondverzet en terreinwerk, met daarnaast een speciale zone voor de reeks 

state-of-the-art plug-in elektrische machines en een plek voor live demonstraties.  

 

Yanmar CE zal een aantal spannende, volledig elektrische toevoegingen aan zijn assortiment 

presenteren die deel uitmaken van de continue toewijding van het bedrijf aan de elektrificatie van het 

productaanbod. Naast de SV17e mini-graafmachine, waarvan in november 2021 de prototypeversie 

werd onthuld, zal dit een combinatie zijn van gloednieuwe modellen en exclusieve prototypes, 

waarmee wordt toegewerkt naar een compleet assortiment compacte elektrische machines. 

 

De ‘Yanmar City’ weerspiegelt de ambitie van het bedrijf om een rijkere klantervaring te creëren die 

verder gaat dan alleen het ontwerpen en produceren van machines voor de bouw. Naast de introductie 

van de nieuwste producttechnologieën zal Yanmar CE een groot aantal innovatieve voorzetstukken 

presenteren, een serie klantgerichte financieringsopties, en oplossingen die gericht zijn op de 

operator. 

 

De ‘Yanmar City’ stand zet vol in op digitalisering en zal compatibel zijn met een interactieve app die 

speciaal is ontworpen voor BAUMA bezoekers. Er zullen tijdens het weekend ook deskundige 

productpresentaties zijn, de lancering van de langverwachte Club van Yanmar Operators, een 

exclusieve wedstrijd voor operators, en leuke games en activiteiten voor het hele gezin. 

  

Het concept van ‘Yanmar City’ zal worden gebaseerd op de nieuwe merkslogan van Yanmar CE: 

’Building With You’. Deze duidelijke intentieverklaring toont de toewijding van het bedrijf aan 

samenwerking en partnerschap met klanten en ondersteunt de ontwikkeling van de positie van 

Yanmar als wereldleider op de markt voor compacte apparatuur. Eerder dit jaar veranderde Yanmar 

CE zijn standaard kleurenschema in Premium Red, als onderdeel van een wereldwijd initiatief om de 

visuele identiteit van het merk te versterken. 

 



 

Damiano Violi, Managing Director van Yanmar Compact Equipment EMEA, vertelt: ‘BAUMA is 's 

werelds grootste bouwbeurs en een belangrijke datum op de kalender van de bouwwereld. Met de 

aanwezigheid van duizenden bezoekers van over de hele wereld leek dit ons de perfecte gelegenheid 

om onze toewijding aan elektrificatie nogmaals te onderstrepen en een aantal exclusieve nieuwe plug-

in producten te onthullen. Ook zullen we onze nieuwste technologieën voor baanbrekende apparatuur 

laten zien, en een complete serie voorzetstukken. Het is ook een perfecte gelegenheid om contact te 

leggen met onze klanten en te laten zien dat het ons doel is om ze te helpen bij het bouwen aan hun 

succes.’ 

 

‘Naast de mogelijkheid om onze nieuwste modellen met eigen ogen te bekijken, zullen bezoekers de 

kans krijgen om meer te weten te komen over onze nieuwe Operators Club en de operator-wedstrijd, 

onze nieuwste oplossingen op het gebied van financiering en aftersales-oplossingen en onze 

duurzaamheidsinitiatieven voor de toekomst. Het belooft een fantastisch evenement worden en we 

verheugen ons erop u te mogen verwelkomen in Yanmar City.’ 

 

Giuliano Parodi, Global CEO van Yanmar Compact Equipment, voegt hieraan toe: ‘We streven ernaar 

wereldwijd voorop te lopen in de markt voor compacte apparatuur en de norm te stellen op het gebied 

van kwaliteit, prestaties, klantgerichtheid en tevredenheid.’ 

 

‘Ons doel is om samen met onze dealerpartners sterke, duurzame relaties op te bouwen en 

buitengewone waarde voor onze klanten te creëren. We luisteren naar feedback, bouwen vertrouwen 

op, hebben een praktische benadering van het werk van onze klanten en we zijn er echt trots op dat 

we onze klanten helpen hun doelen te bereiken.  In een snel veranderende wereld zetten we ons bij 

Yanmar in om onze klanten te helpen om te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.’ 

 

Voor meer informatie over Yanmar, zie https://www.yanmar.com/nl/construction/ , of bezoek stand 

FN 1017/2, op Outdoor Space North van BAUMA 2022 en ontmoet het team.  

 

Over Yanmar Compact Equipment 

 

Vandaag de dag is Yanmar een toonaangevende mondiale speler in de branche van industriële 

machines. In de bouwsector was Yanmar als eerste op de markt met de lancering van de eerste mini-

graafmachine in 1968 en de uitvinding van de revolutionaire zero-tail graafmachine in 1993.  

 

https://www.yanmar.com/nl/construction/


 

De Compact Equipment Business van Yanmar omvat vier fabrieken, in Japan, Frankrijk, Duitsland en 

de VS, om een reeks producten en diensten aan de mondiale markt te leveren.  

 

Ga voor meer informatie naar de officiële website: https://www.yanmar.com/nl/construction/  

 

Over Yanmar 

 

Yanmar startte in het Japanse Osaka in 1912 en was in 1933 de eerste die erin slaagde om een 

compacte dieselmotor van praktisch formaat te maken. Met industriële dieselmotoren als solide basis 

van de onderneming is Yanmar zijn productassortiment, diensten en expertise blijven uitbreiden om 

totaaloplossingen te leveren als fabrikant van industriële apparatuur. Als leverancier van kleine en 

grote motoren, landbouwmachines en -installaties, bouwmaterieel, energiesystemen, marine, 

machinegereedschap, en componenten — omvatten de mondiale bedrijfsactiviteiten van Yanmar 

zeven domeinen. 

 

Op het land, op zee en in de stad getuigt de missie van Yanmar om ‘duurzame oplossingen te bieden 

die zijn gericht op de uitdagingen waar klanten mee te maken hebben, op het gebied van 

voedselproductie en aanwenden van kracht, waardoor het leven van mensen elke dag opnieuw wordt 

verrijkt,’ van de vastberadenheid van Yanmar om ons een ‘duurzame toekomst’ te bieden. 

 

Kijk voor meer informatie op de officiële website van Yanmar Holdings Co., Ltd: 

https://www.yanmar.com/global/ 
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