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Yanmar presenteert nieuwste serie voorzetstukken op BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment EMEA zal zijn nieuwste serie machine voorzetstukken presenteren op 

de BAUMA beurs van dit jaar. Deze nieuwe voorzetstukken zijn speciaal ontworpen als aanvulling op 

de alom geprezen machines van Yanmar en stellen operators in staat om een groot aantal 

toepassingen makkelijk en efficiënt uit te voeren. 

 

De nieuwe serie loopt van mechanische en hydraulische snelkoppelingen en powertilts tot een 

uitgebreid assortiment bakken, rippers, vorken, sorteergrijpers, draaikantelstukken en frezen, gemaakt 

om elke taak op het werkterrein met gemak uit te voeren. De voorzetstukken zijn geschikt gemaakt 

voor alle EMEA-markten en volledig compatibel met de nieuwste Yanmar modellen, zodat operators 

binnen enkele seconden gereedschappen kunnen wisselen. 

 

De nieuwe voorzetstukken stellen de norm op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en prestaties 

en zijn ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende merken van voorzetstukken. Dankzij de 

oprichting van een speciale nieuwe divisie kunnen klanten en dealers profiteren van deskundige 

ondersteuning, toegang tot centrale voorraad, snelle levering, onovertroffen financieringsoplossingen 

en de mogelijkheid om orders voor machines en voorzetstukken te combineren in één eenvoudig te 

beheren gecentraliseerd proces. 

 

Cédric Durand, Director Product Management EMEA bij Yanmar Compact Equipment, vertelt: ‘Omdat 

efficiëntie en flexibiliteit essentieel zijn voor de productiviteit op het werkterrein, hebben we zwaar 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van een uitgebreid assortiment voorzetstukken. Hiermee kan bijna 

elke taak uitgevoerd worden, kunnen de mogelijkheden van ons machineassortiment geoptimaliseerd 

worden, en wordt de operator geholpen om vanuit het comfort van de cabine nog betere prestaties te 

leveren.’ 

 

‘Hoewel onze nieuwste modellen al uitblinken in talloze toepassingen en op diverse soorten terrein, 

wilden we een ondersteunend assortiment voorzetstukken creëren waarmee operators naar, of zelf 

boven verwachting kunnen presteren. In samenwerking met klanten, dealers en toonaangevende 

merken in de branche zijn we er trots op een uitgebreid assortiment te kunnen bieden waarmee dat 

precies wordt bereikt. 



 

 

‘Elk nieuwe voorzetstuk is volledig compatibel met onze nieuwste serie, waardoor aanpassing van 

bestaande snelkoppelingen of installatie van een ingewikkelde after-market installatie niet nodig is. 

Dankzij het slimme ontwerp dat gericht is op snelheid en eenvoud voor de operator kan vanuit de 

cabine snel en veilig van voorzetstuk gewisseld worden.’ 

 

In de ‘Yanmar City’ op stand FN 1017/2 op Outdoor Space North zullen vier gebieden getoond worden 

die zijn toegespitst op toepassing van onze machines voor wegenbouw, sloopwerkzaamheden, 

grondverzet en terreinwerk, met daarnaast een speciale zone voor de reeks elektrische machines. 

Naast de presentatie van de nieuwste serie voorzetstukken zal Yanmar ook een aantal nieuwe 

modellen en prototypes onthullen, evenals een hele reeks producttechnologieën en klantgerichte 

financieringsopties. 

 

Ga voor meer informatie over Yanmar naar https://www.yanmar.com/nl/construction/ , of bezoek 

ons op 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.  

 

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, 
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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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