
 LASTİK TEKERLEKLİ 
MİNİ YÜKLEYİCİ

V7 – V8

V7 V8
Motor modeli 
Net güç 
Çalışma ağırlığı 
Kova kapasitesi 

YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88
48 HP 48 HP
4100 kg 4350 kg
0,7 m3 0,8 m3



EN İYİ BİLEȘENLER

En üst kalitede bilinen bileșenlerden 
Avrupa’da geliștirilmiș. Bileșenlerin 
tasarımı ve performansı ağır iș 
șantiyeleri ve uzun hizmet ömrü 
için yapılmıș.

GÜÇLÜ YANMAR MOTORU

4 silindirli, direkt enjeksiyonlu su soğutmalı 
dizel motor, Stoge IIIA’ya uygun emisyonlar. 
Düșük yakıt tüketimi, düșük bakım masrafları, 
düșük gürültü düzeyi, kolay bakım. Uzunlamasına
konumlandırılmıș motor sayesinde küçültülmüș
boyutlar.

KOLAY BAKIM

Motor Uzunlamasına monte edilmiștir. Bu tasarım tüm bakım ve hizmet noktalarına mükemmel erișim imkanı sunar.

DAYANIKLI VE DÜZGÜN MAFSAL

Yüksek denge ve güvenlik için ön ve arka tekerlekler
aynı yolu izler.Kısa dönüș çapı ve palet çatallarının
optimum konumlandırılması. Daha az lastik așınması. 

SALINIMLI ARKA AKS

Geliștirilmiș sürüș konforu Tüm 
yüzeylerde arttırılmıș makine dengesi.
Uzun makine ömrü kova ve palet 
çatallarıyla en iyi denge. Bu Yanmar 
yükleyicilerinin en büyük güçlerinden
birisidir.

YANMAR Lastikli Mini Yükleyici
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ŞANTİYEDEKİ 



KOLAY KULLANIM, ÇOK İȘLEVLİ JOYSTICK

Tüm ana ișlevler, öne/arkaya hareket, sürüș hızını seçme, hidrolikte çalıșma ve istek üzerine 
diferansiyel kilidi gibi pek çok ișlev joyistik üzerinden seçilebilir.

Z-CINEMATIC

Otomatik kova dönüșü, yüksek koparma kuvveti ve ihtiyaç halinde 
ataçman kullanımı.

STANDART HİDROLİK ÇABUK BAĞLAMA

Hidrolik olarak ișleterek farklı eklentiler arasında hızlı değiștirmeye olanak 
tanıyın. Hidrolik performans gerektiren çok sayıda atașmanın kullanımına 
imkan tanıyan hidrolik hattı (3. Kısım).

KABİN

Sessiz, konforlu ve  360° görüș alanıyla (görülebilen her yer için). Güvenli kallanım, ayarlana bilir sürücü koltuğu ve 
direksiyon çubuğu yeni konsept ve tasarıma sahip ısıtıcı ve klima sistemi.

ORTAĞINIZ
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FONKSİYONEL JOYİSTİK

Fonksiyonel joyistik kullanım kolaylığına katkıda bulunur. 
Öne-arkaya anahtarını, seyahat hızı seçicisini, istek 
üzerine %100 diferansiyel kilidini* ve hidrolik çabuk 
bağlama kolunu entegre eder. Operatör konforunu 
arttırmak için olağanüstü bir ergonomiye çok fazla 
dikkat gösterilmiștir.

* Sadece V8'de, V7 için kullanılamaz

KABİN ALANI

GENİȘ GÖRÜȘ AÇISI

Görüș açısı büyük pencerelerle optimize edilmiștir.Bu geniș 
görüș açısı, șantiyelerde daha güvenli çalıșma imkanı sunar. 
Ön görüș açısı, daha daha hızlı ve güvenli çalıșmayı atașman 
kullanmayı sağlar.
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GÖSTERGELER

Gösterge tablosu göstergeler ve uyarı ıșıklarının kullanımıyla makinenin çalıșma bilgilerine kolay bir erișim sağlar. Tüm anahtarlar 
(düğmeler) daha rahat bir kullanım ve güvenlik için merkezileștirilmiștir.

KONFORLU, 
AYARLANABİLİR KOLTUK

Ayarlanabilen standart koltuğumuz 
operatör için daha fazla konfor sağlar. 
Standart koltuğun yüksek sırt 
desteği ve baș koyama yeri vardır.

AYARLANABİLİR DİREKSİYON

Ayarlanabilir direksiyon makinenin Standart 
ekipmanlarının bir parçasıdır. Operatörün konforunu 
arttırır ve kabine girip çıkmayı daha kolaylaștırır.
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GÜÇ AKTARIMI

SÜRÜȘ HIZI

Yanmar hidrostatik iletiminin iki sürüș hızı vardır, 0 ile 7 km/sa 
ve 0 ile 20 km/sa. Bir seçenek olarak V8 ayrıca 0 ile 28 km/sa 
seçeneğini de sunabilir.

FRENE DARBELİ YOL VERME* VE AĞIR HAREKET CİHAZI**

Darbeli fren pedalını kullanarak hidrolik performansına ince ayar 
vermek mümkündür.

Sürücü sürüș ile çalıșan hidrolikler arasındaki gücü değiștirebilir. 
Bu motor devrini yukarıda tutarken yükleyiciyi yavașlatabilmenize 
olanak tanır. Bu özellik kazının ve yükleme ișlemlerinin çevirim
zamanını daha da geliștirir. Darbeli fren pedalı lastiklerin
patinaj yapmasını ve așırı așınmasını engeller.

* V8 üzerinde Standart  / V7 üzerinde opsiyonel
** V7 ve V8 üzerinde opsiyonel
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İSTEK ÜZERİNE DİFERANSİYEL KİLİDİ*

Yanmar V8 istek üzerine %100 diferansiyel kilidi sağlar, bu 
çamurlu veya kaygan koșullarda lastikler kayarken çok 
faydalıdır.

SEYAHAT SÜRÜȘÜ KONTROLÜ**

Seyahat sürüș kontrolü ișlevi bom silindirinde bir süspansiyon 
etkisi yaratır, akümülatöre șükürler olsun. Bu sistem bozuk 
zeminde yükleri tașırken veya yüksek seyahat hızlarında sürüș 
yaparken yükleyicinin sürülebilirliğini arttırır. Bu özellik operatörün 
konforunu olağanüstü derecede arttırır.

ÇEKME GÜCÜ

Yanmar motorunun performansına mükemmel uyan hidrostatik 
iletim (transmisyon) yüksek gücüyle ve düzgün ayarıyla 
karakterize edilir. Bu yüksek kenardaki (janttaki) operatörün 
etkili biçimde itmesiyle veya kazmasıyla ve en dik eğimlerde bile 
iyi sürüș performansıyla sonuçlanır.

* V8 üzerinde Standart / V7 üzerinde bulunmaz
** V7 ve V8 üzerinde seçmeli
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KALDIRMA ÇERÇEVESİ (ÇATKISI)

Z-BAR

Z-bar bağlantısı yüksek kırıș gücü ve hızlı döngü zamanları sunar. 
Bağlantı seçeneği Yanmar tekerlekli yükleyicisinin üretkenliğini 
 arttırmak için yapılmıștır. Z-bar bağlantısıyla donatılmıș 
  olan tekerlekli yükleyiciler daha düșük bir kalkık 
  bom konumunda yüksek tork sağlayabilir, bu yük 
  uygulamaları için idealdir.

 

STANDART HİDROLİK ÇABUK BAĞLANTI

Hidrolik çabuk bağlantı Yanmar kompakt 
tekerlekli yükleyicilerin standart ekipmanlarının 
bir parçasıdır. Kullanması çok kolay ve 
güvenlidir ve atașmanlarda çabuk ve düzgün 
değișiklikler yapılmasına olanak tanır.
Yanmar ayrıca hidrolik sürüșlü atașmanlarda 
için yardımcı hidrolik devresini standart 
olarak entegre etmiștir.
Bir seçenek olarak, Volvo sistem eklentileri veya nokta dönüșlü 
yükleyici sistem eklentileriyle uyumlu olan çabuk bağlama da 
elimizde mevcuttur.

KAZMA İȘLEMİNE GERİ DÖNÜȘ

V7 ve V8 modelleri de bir kazma ișlemine 
dönüș özelliğiyle Standart olarak 
donatılmıștır.
Operatör yükleyici kolunu indirdiğinde, 
kepçe otomatik olarak yükleme 
konumuna döner.

NOKTA DÖNÜŞLÜ YÜKLEYİCİ EVRENSEL BAĞLAYICISI

V7 / V8



YÜKLEYİCİ KONSEPTİ

EKLEM KONSEPTİ

Yanmar tekerlekli yükleyicileri için bir arka salınım aksıyla beraber 
düz bir eklem bağlantısı konseptini kullanmaya karar vermiștir. 
Bu konsept büyük tekerlekli yükleyicilerden türetilmiștir ve basitliği 
ve sağlamlığı sebebiyle seçilmiștir. Ayrıca așağıdaki özellikleri sağlar:

•  Operatör düzgün olmayan yüzeylerde kovadan ziyade aynı 
eğimde kalır ve bu özellikle palet çatalları uygulanmasında daha 
fazla hassasiyet sağlar.

•  Eklemlenmiș konumda ön çerçeveyle birlikte daha artmıș kaldırma 
kapasitesi, arka kısım bir karșı ağırlık olarak davrandığından dolayı.

•  Arka doldurma sırasında kova üzerinde daha fazla basınç, bu 
düzeyleme ișlemlerini kolaylaștırır ve hızlandırır.

BOYUTLAR

V7 ve V8’in tüm yönlerden çok kompakt boyutları vardır: 
yükseklik (<2,5 m), genișlik, uzunluk ve dönme yarıçapı. 
Bu kompakt boyutlar Yanmar Tekerlekli yükleyicilerinin 
yüksek manevra kabiliyetine katkıda bulunur.
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MOTOR

Yanmar V7 ve V8 modelleri Yanmar 4TNV88 motoru ile donatılmıștır.
TNV Toplam Yeni Değer anlamına gelir. Bu motor daha temiz bir yanma 
ve düșük egzoz salınımı sağlamak için yeni bir yanma odası tasarımını 
entegre eder. Tasarım ayrıca titreșimleri ve gürültü düzeyini belirgin 
derecede azaltmak için gelișmiș ve optimize edilmiș bir sağlamlığı da 
entegre eder. TNV motorunun gelișmiș blok soğutması bu temel 
bileșenin dayanıklılığını ve hizmet ömrünü arttırır.

Motor kompartımanının konseptleștirilmesi motorun aynız hizada monte 
edildiği ağır tekerlekli yükleyicilerin tasarımından miras alınmıștır. 
Bu tasarım sistem bileșenlerine %100 erișebilirliğin avantajlarını ve daha 
uzun bir hizmet ömrü için daha iyi soğutma performansını sunar.

HİDROLİKLER

HİDROSTATİK ȘANZIMAN

Hidrostatik yüksek basınçlı șanzıman, otomatik güç regülasyonu 
ve değișken uzaklıklı kapalı devreyle ve değișken uzaklıklı motorla 
birlikte (HA Otomatik Değiștirme).

HA OTOMATİK DEĞİȘTİRME

HA otomatik kontrollü yüksek basınçlı değiștirme gerekli 
performansa göre sürüș hızını otomatik olarak değiștirir 
Otomatik sürüș hızı değișikliğini kullanmak operatör için kolaydır, 
konforunu arttırır ve her zaman tork ve hız arasındaki optimum 
bileșimi seçer.

Elle kontrol edilen hidrolik kırıcı kiti bir seçenek olarak öngörülür.
Yanmar ayrıca kar püskürtme ve çim biçme makineleri gibi daha 
talepkar atașmanlar için bir yüksek akıș kiti de sunmaktadır.
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BAKIM

Motor kapağı tarafından sunulan geniș açıklık tüm 
kompanentlere kolay erișime olanak tanır, 

kolay ve hızlı bir bakım için. Bu makinenin TCO’sunu 
azaltmak için katkıda bulunur.
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EN İYİ BİLEȘENLER

Yanmar kompakt lastikli yükleyicileri 
Avrupa’da geliștirilmiștir ve sadece birinci 
sınıf bileșenler kullanır. Kalite ve güvenilirlik

ürün geliștirmemizin ana sürücüleridir.

UZUN SERVİS ARALIKLARI

Bizim kompakt lastikli yükleyicilerimiz çalıșmak için tasarlanmıștır ve o halde hizmet aralıklarını minimuma düșürdük. Motor ve 
Hidrolik yağı aralığı karșılık gelecek șekilde 500 ve 1000 çalıșma saatinden sonra bașlar ve yağlama aralıkları her 50 saatte birdir.

GÜVENİLİRLİK

Z-BAR BAĞLANTILARI

Z-bar bağlantılarının en düșük sayıda pime, 
bağlantıya ve kaldıraca ihtiyacı vardır.
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|DONANIM

MOTOR
- 4TNV88 Yanmar diesel
- Akü ana anahtarı

HİDROLİK SİSTEMİ
- 3’üncü kontrol kısmı 
(ön hidrolik kiti)

KABİN
- Sol taraftaki kapı
- Hidrolik hızlı kaplin
- Merkezi gösterge tablosu
- Radyo, hoparlör ve anten 
  olmadan radyo hazırlığı
- Tek kaldıraç joysticki üzerinde 
   ileri/geri anahtar (düğme) kontrolü
- Ön cam havalandırması
- Isı eșanjörü ve 3 așamalı fanla 
  birlikte ısıtma sistemi
- Sağ tarafa açılan pencereyle 
   ROPS/FOPS kabini

- Ağır yük aksları
- Lastikler: 12.0/75 R18
- Z-bar bağlantıları
- Merkezi eklemler ve salınımlı 
  arka aks
- Tüm 4 tekerlek üzerinde çalıșan 
  ön akstaki hizmet freni tambur tipi
- Ön aksta çalıșan tambur tipi el freni
- Hidrostatik Șanzıman: 2 ileri/geri hızı 
  (Azami 20 km/sa)
- Karșı ağırlık 250 kg (sadece V8 
   versiyonu için)

- Ön cam sileceği ve önde ve 
  arkadaki yıkama birimi

- CE kalite kontrolü

- Önde ve arkada çalıșma ıșıkları
- Manyetik kaideli standart
   ișaret lambası

- Direksiyon Sistemi - öncelikli 
  valfle kontrol edilen servo 
  “LOADSENSING”sistemi
- Emniyet kemerli sürücü koltuğu
- Arka dikiz aynaları, katlanabilir
- Yedek alarmı
- Orantılı kendinden kilitlemeli ön 
  diferansiyel
- Hassas Kontrol/Fren Pedalı

ȘASİ VE LASTİKLER

GÜVENLİK

AYDINLATMA

DİĞER

STANDART DONANIM

EKLENTİLER

Yanmar, ihtiyaçlarınıza uygun ve ülkenizde yürürlükte olan güvenlik standartlarını karșılayan aksesuarlar sunar; 
standart kova, 4'ü 1 arada kova, hafif malzeme kovası, yandan boșaltmalı dișli kova, dișli palet çatalları, 
hasat kovası + yan fırça + su haznesi donanımlı ön yol süpürgesi

MOTOR
- Güç aküsü (80A’ya kadar)
- Azami 28 km/sa yüksek hız modu 
  (sadece V8 versiyonu için)
- Manuel klape (motor rpm) (sadece 
  V8 versiyonu için)

HİDROLİK SİSTEMİ
- 84 l/dak 230 barlık yüksek akıș kiti
  (Ek Yağ soğutucu)
- Elle ișletilen kırıcı için hidrolik kiti 
  (kırıcı olmadan)
- Çift ön hidrolik (4. kısım)

KABİN
- Radyo çalar
- Klima
- Hız azaltma kiti
- Kabin içerisinde güvenlik hava 
  filtresi (aktif kömür)

- Vorteks ön filtresi (siklonlu 
  toz ayırıcı)

ȘASİ VE LASTİKLER
- Lastikler 12.0/75/18 – 12 pr MITAS
- Lastikler 340/80R18 Michelin XMCL 
  Agri-Profil
- Düșük kompaktlı lastikler 
  12.5/80-18 -14 pr – MITAS
- Nokian Kıș Lastikleri (sadece V8 
  versiyonu için)

GÜVENLİK
- Orantılı kendinden kilitlemeli arka 
  diferansiyel
- Kova silindiri güvenlik blok valfi
- Yükleyici kolu silindiri güvenlik 
  blok valfi
- Alçalma düzenleme valfı
- Hassas Kontrol/Fren Pedalı V7 için

- Seyahat sürüșü kontrolü
- Isınan aynalar

BAĞLANTI ELEMANLARI

DİĞER
- Ön elektrik kiti
- Tarımsal versiyon (emme fanı + 
   ince delikli ağ ızgara)
- Merkezi yağlama birimi (sadece 
  montaj sırasında- kit yok)
- Özel boya
- Biyo yağ

- Volvo ön eklentisi için çabuk 
  bağlantı elemanı sistemi
- Skidsteer ön eklentisi için çabuk 
  bağlantı elemanı sistemi
- Ön eklenti için evrensel adaptasyon 
  plakası

OPSİYONEL DONANIM
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|  BOYUTLAR

V7 V8

A »  Toplam uzunluk 

B »  Dingil mesafesi 

C »  Toplam yükseklik (kabin/kanopi) 

D »  Yerden yükseklik 

E »  Toplam genișlik (tekerleklerin dıșından)  

F »  Toplam genișlik (kepçe)  

G »  Boșaltma yüksekliği (dișsiz)

H »  Boșaltma erișimi (dișsiz) 

I »  Maks. menteșe pimi yüksekliği

J »  Maks. kaldırma yüksekliği 

K »  Kazı derinliği 

L »  Geriye yaslama açısı (sürüș konumunda) [Derece] 

M »  Boșaltma açısı [Derece] 

N »  Eklem açısı [Derece] 

P »  Dönüș yarıçapı (yol dairesi)  

Q »  Dönüș yarıçapı (kova dairesi)  

4800 mm 4800 mm

1950 mm 1950 mm

2460 mm 2460 mm

350 mm 350 mm

1620 mm 1620 mm

1700 mm 1900 mm

2450 mm 2450 mm

650 mm 650 mm

3100 mm 3100 mm

3800 mm 3800 mm

65 mm 65 mm

42° 42°

43° 43°

40° 40°

3790 mm 3790 mm

4210 mm 4210 mm
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|TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip 4TNV88

Yakıt Dizel

Net Güç 35 kW / 48 HP / 3000 dev/dak

Akü 12 V

Alternatör 65 A (V8 versiyonu için)

Motor emisyonları Kademe IIIA (EG 97/68)

|  MOTOR

Standart lastikler 12.0/75 R18

|  CHASSIS AND TIRES

Yakıt deposu 60 l

Motor yağı 7 l

Hidrolik deposu 60 l

|  CAPACITIES

BAKIM SIKLIĞI

Karter yağını değiștirin: 500 saat | Motor yağ filtresi değișimi: 500 saat | Motor yakıt filtresini değiștirin: 500 saat | 
Hidrolik yağ değișimi: 1,000 saat | Soğutma sıvısı değișimi: 1.000 saat

|  AĞIRLIK +/- %2 (CE STANDARTLARI)

V7 V8

Çalıșma ağırlığı 4100 kg 4350 kg

|  HİDROLİK SİSTEMİ

V7 V8

Hidrostat / 1 eksenel pistonlu pompa 350 bar 500 bar

3. Kısım / 1 dișli pompa 60 l/min / 200 bar 60 l/min / 230 bar

|  PERFORMANS

V7 V8

Yürüyüș hızı 7 / 20 km/sa (hız sınırlandırıcısıyla)  7 / 20 km/sa (hız sınırlandırıcısıyla)

Statik Devirme Yükü - Düz 3000 kg 3300 kg

Statik Devirme Yükü - Tam Dönüș 2700 kg 3000 kg

Koparma kuvveti (kova) 46,1 kN 52,97 kN

Çekiș kuvveti 2300 kg 3030 kg

Tırmanma kabiliyeti 36°

Gürültü seviyesi (2000/14/CE & 2005/88/CE) LwA 101 dB / LpA 75 dB
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