
Chức năng của cần điều khiển: Nâng hạ hàm 
cắt, Chuyển hướng máy trái/phải/nâng/hạ 
guồng gặt được điều khiển bởi một cần duy 
nhất giúp thao tác lái dễ dàng hơn.

Cần điều khiển đa năng

Bảng đồng hồ

Cần số chính

Cần HST

Cần ga tay

Cần ly hợp đập

Cần ly hợp gặt

Ghế ngồi điều chỉnh 3 
mức độ cao - thấp, 
vận hành thoải mái 
trong thời gian dài.

Dễ dàng thao tác, vệ 
sinh, bảo trì nhờ thiết kế 
mở thùng đập bên hông.

Tháo rời sàng rung để 
vệ sinh, kiểm tra lá sàng

Tháo nắp bảo vệ băng 
tải nhanh chóng để tra 
nhớt hoặc vệ sinh khi 
cần thiết.

Mở buồng động cơ ở 
phía dưới ghế người 
vận hành.

1. CƠ CẤU MỞ NẮP BÊN
    HÔNG THÙNG ĐẬP

5. KHOAN LÚA 6. KHOAN BUI

7. BUỒNG ĐỘNG CƠ

8. BĂNG TẢI DỄ THÁO LẮP
    VÀ VỆ SINH

2. BỘ PHẬN SÀNG
    CÓ THỂ THÁO RỜI

3. CỬA VỆ SINH BĂNG
    CHUYỀN SỐ 1

4. CỬA VỆ SINH BĂNG
    CHUYỀN SỐ 2

DỄ DÀNG KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG 

THAO TÁC ĐƠN GIẢN, TIỆN LỢI

ÍT BỤI BẨN
Thông thoáng và ít 
bụi, người vận hành có 
thể không đeo khẩu 
trang khi làm việc.
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Tên sản phẩm Máy gặt đập liên hợp

Kiểu máy AW70V AW82V
Kích thước Dài x Rộng x Cao mm 5,030 x 2,285 x 2,905
Trọng lượng kg 3,160 3,180

Động cơ

Tên gọi 4TNV98 4TNV98T
Loại Động cơ Diesel 4 xy-lanh, 4 thì, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh cc 3,318
Công suất/tốc độ PS/vòng/phút 70/2500 82/2400
Nhiên liệu Diesel
Dung tích thùng nhiên liệu L 90 90
Phương thức khởi động Khởi động bằng điện

Bộ phận
di chuyển

Bánh xích
Chiều rộng x Chiều dài
mặt tiếp xúc mm 500 x 1,700

Áp suất mặt tiếp xúc kPa 18.2 18.3
Phương thức thay đổi tốc độ Truyền động thuỷ lực HST, áp lực dầu ly hợp bên
Các bước thay đổi tốc độ Vô cấp x Thay đổi phụ 3 bước

Tốc độ di chuyển m/giây
Tầng chậm: 0-0.93, 
Tầng trung: 0-1.50, 
Tầng nhanh: 0-1.85

Tầng chậm: 0-0.95, 
Tầng trung: 0-1.55, 
Tầng nhanh: 0-1.91

Khoảng sáng gầm tối thiểu mm 327

Bộ phận gặt
Khoảng cách giữa 2 mũi rẽ lúa mm 2,060
Bề rộng hàm cắt mm 1,975
Phạm vi chiều cao cắt mm -50 - 1,200
Guồng gặt Đường kính x Chiều rộng mm 900 x 1,920

Bộ phận
đập

Phương thức hoạt động
Hệ thống đập kép

(Cánh tát trung gian + Thùng đập)
Cánh tát trung gian Đường kính x Chiều dài mm 400 x 520
Thùng đập Đường kính x Chiều dài mm 640 x 1,850
Kích thước sàng: Rộng x Dài mm 850 x 1,410
Diện tích lưới đập m2 1.75

Cửa ra lúa
Phương thức hoạt động 2 cửa hứng lúa
Dung tích thùng chứa lúa L 490

Hệ thống điện Bình ắc-quy 12V, hệ thống đèn, thiết bị cảnh báo

Năng suất ha/giờ 0.2 - 0.6* 0.2 - 0.7*

*Lấy kết quả thử nghiệm tại Vĩnh Long, trên máy gặt AW tháng 11, năm 2015

Thông số kỹ thuật

Trụ sở chính
Tầng 7, Tòa nhà ITAXA
126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3920 9626

Văn phòng đại diện
Tầng 12A, Tòa nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3217-1045/1046

Tổng đài Yanmar Việt Nam

1900 9286

www.yanmar.com/vn

youtube.com/yanmarvietnam

facebook.com/maynongnghiepyanmar

Tìm Yanmar Việt Nam trên internet

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM

Máy gặt đập liên hợp

AW70V   AW82V
70 mã lực 82 mã lực

AW70V-SXVN   AW82V-SXVN



AW82V

AW70V

Công suất cao, tiết kiệm nhiên liệu

70 mã lực 82 mã lực
AW70V - SX-VN AW82V - SX-VN

ĐỘNG CƠ YANMAR
SẢN XUẤT THEO
TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

Loại động cơ: 4TNV98T, trang bị Turbo
Dung tích xy-lanh: 3318cc
82.0 PS/2400 vòng/phút
Độ bền cao, hoạt động mạnh mẽ

Loại động cơ: 4TNV98
Dung tích xy-lanh: 3318cc
70.0 PS/2500 vòng/phút

Động cơ 4 xy-lanh phun nhiên liệu trực tiếp với tổng dung 
tích xy-lanh lên đến 3.318cc, cho hiệu suất cao, tiết kiệm 
nhiên liệu.

NĂNG SUẤT
VƯỢT TRỘI

DUNG TÍCH THÙNG
NHIÊN LIỆU LỚN
Dung tích lên đến 90 lít, giúp 
máy vận hành cả ngày mà 
không cần tiếp thêm nhiên liệu.

TỐC ĐỘ VẬN HÀNH CAO
AW82V: 1.91m/s
AW70V: 1.85m/s

Với tốc độ vận hành nhanh và linh hoạt, 
máy gặt đập liên hợp YANMAR làm việc 
hiệu quả, đảm bảo thu hoạch tốt ngay cả 
với lúa ngã hay lúa trúng mùa.
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THÙNG CHỨA
LÚA LỚN 490 lít

KẾT HỢP VỚI DÀN BĂM RƠM

Giúp máy làm việc liên 
tục và nhanh hơn.

Băm nhuyễn và tái sử dụng rơm để cải tạo đất.

HỆ THỐNG THÙNG ĐẬP KÉP

TÍCH HỢP CÁNH TÁT TRUNG GIAN THÙNG ĐẬP LÚA LỚN

850mm1410mm

Hệ thống thùng đập kép là thiết kế độc 
quyền của YANMAR với cánh tát trung 
gian lớn và thùng đập lúa dài nâng cao 
khả năng vận hành chính xác, đồng bộ.

CHÍNH XÁC VÀ
ĐỒNG BỘ CAO

Cơ cấu độc quyền của YANMAR có đường kính lớn 
Ø400mm giúp phân bổ lúa đều từ hàm cắt vào đến 
thùng đập, hạn chế tình trạng nghẽn máy do kẹt lúa, 
giúp máy hoạt động ổn định.

Đường kính thùng đập Ø640mm dài, chiều dài đến 
1.850mm có khả năng xử lý rơm và đập lúa nhanh, 
hiệu quả cao, cho lúa sạch, tăng năng suất và giảm 
thất thoát lúa.
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Dịch vụ sau bán hàng
Bất kỳ khi nào bạn cần, hãy liên hệ ngay với 
chúng tôi:
- Hỗ trợ thông tin về sản phẩm mà bạn quan tâm.
- Tư vấn kỹ thuật kịp thời ngay trong mùa vụ.
- Hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế phụ 
tùng.
- Khắc phục sự cố kỹ thuật nhanh chóng

Bảo dưỡng định kỳ
- Trong vòng 1 năm đầu tiên kể từ ngày khách 
hàng mua máy, Yanmar Việt Nam cung cấp gói 
kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các thời 
điểm 50 giờ, 200 giờ, 400 giờ và 800 giờ đồng 
thời được miễn phí tiền công dịch vụ.
- Sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ kịp thời cả trong và 
ngoài mùa vụ.

Bảo hành 600 giờ hoặc 1 năm
Áp dụng chính sách bảo hành cho máy gặt:
- 12 tháng hoặc 600 giờ sử dụng tùy theo điều 
kiện nào đến trước.
- Áp dụng kể từ ngày giao máy cho khách hàng.

(Vui lòng đọc kỹ sổ bảo hành đi kèm máy)

Phụ tùng chính hãng YANMAR
- Nhằm đáp ứng mùa vụ diễn ra nhanh, Yanmar 
Việt Nam luôn có sẵn phụ tùng để cung ứng đến 
khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi
- Hệ thống đại lý rộng khắp cùng đội ngũ kỹ 
thuật viên lành nghề luôn đáp ứng kịp thời yêu 
cầu từ khách hàng.

Hệ thống đại lý toàn quốc
- Nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng, ngoài trụ sở chính tại 
TP.HCM, Yanmar Việt Nam đã thiết lập thêm 
2 trung tâm dịch vụ khách hàng ở miền Bắc 
và miền Nam.
- Mạng lưới hệ thống đại lý rộng khắp cả 
nước trải dài từ Bắc vào Nam.TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội

VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
TRÊN RUỘNG LÚN LẦY

GẦM CAO, MÁY THOÁNG
Gầm máy cao giúp máy di chuyển qua 
bờ ruộng dễ dàng và đảm bảo hiệu 
quả khi vận hành trên ruộng lầy, lún.

BÁNH XÍCH RỘNG VÀ DÀI

Bánh xích cao su dài 1700mm 
với 54 mắt và có bản rộng 
500mm giúp giảm áp lực tiếp 
đất, gai xích cao đến 45mm 
cùng kết cấu tốt khiến máy 
vận hành dễ dàng trong điều 
kiện ruộng lầy, lún.

HÀM CẮT CÓ THỂ
HẠ THẤP TỐI ĐA
(-50mm đến 1200mm)

GUỒNG GẶT ĐIỀU
CHỈNH LINH HOẠT

Đường kính guồng 
gặt lớn, đưa lúa 
vào hàm cắt đều 
đặn, nâng cao khả 
năng cuốn lúa.

Guồng gặt có thể hạ thấp 
nhất để giúp lấy lúa ngã 
tối ưuHàm cắt có thể điều chỉnh 

linh hoạt giúp thu hoạch 
lúa ngã được tốt hơn.

Phạm vi điều chỉnh
chiều cao hàm cắt Chiều cao que cào

(-45mm đến -65mm)

LÀM VIỆC THÔNG
SUỐT VỚI CẦN
TRẢ NGHẸN

Khi máy bị 
nghẹn, chỉ cần 
kéo cần trả 
nghẹn để tiếp 
tục công việc.

TƯƠNG THÍCH VỚI
MỌI LOẠI RUỘNG LÚA
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