MINIDUMPER

C08

Motor
Nettoeffekt
Driftsvekt
Dimensjoner

YANMAR LN 100 AE
10 HP
560 kg
2150 x 810 x 1336 mm

C08

C08

EFFEKTIV PÅ ALLE
KOMPAKT
Redusert total bredde og liten svingradius gjør at den kommer seg gjennom selv de
smaleste områdene. En lengde på kun 2150 mm. gjør at den er lett å transportere.

LASTEKAPSITET
Stor lastekapasitet for en så kompakt maskin.
Front tipp med stor tippevinkel: Sikker tipping
i ett steg, selv i bakker.

ERGONOMI
Enkel tilgang til kontrollspakene og lett å bruke.
Atkomst til førerposisjonen fra hver side.
Lite vibrasjon overføres til føreren.
Dokumentholder er integrert og beskyttet
med nøkkel.

MOTOR
Yanmar dieselmotor,
LN-generasjon. En slitesterk
maskin som er enkel å
bruke takket være den
kraftige motoren.

VEDLIKEHOLD
Stor panseråpning gir optimal tilgang. Daglige kontrollpunkter gjør vedlikehold operasjonene mer effektive.
Sikker ti liters diesel tank gir en lang driftstid mellom hver tank.

SIKKERHET
Parkeringsbrems spak. Beskyttet, ergonomisk og funksjonelt
kommandobord. Dobbelt luft filter beskytter motoren slik
at den kan arbeide i tøffe omgivelser.

PÅLITELIGHET OG SOLIDITET
• 4 ulike versjoner for alle bruksområder:
POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+
• Høy prestasjon på myke og sumpete områder.
• Gummibeltene skader ikke asfalten og gir utmerket
grep på myke underlag.
• Understellet er utstyrt med belteruller med pendlede støtter
som kompenserer for ulike bakkenivåer.

C08

TYPER TERRENG
KOMPAKTHET

DUMPING

Yanmar C08 er ideell for bruk på alle typer
underlag og er allsidig og produktiv.

Den store lastekapasiteten til C08 er viktig på en så
kompakt maskin:

Størrelsen til C08 gjør at den kan arbeide i ekstremt
begrensede rom, der bredden (810 mm for standardversjonen
og 835 mm med selvlaster) er en stor fordel.

• 0,45 m3 toppet (POWER-versjonen)
• 0,36 m3 toppet (POWER+, HI TIP, HI TIP+ versjonene)

Den har et ekstremt solid beltemontert nedre chassis, og den
kan klatre opp trappetrinn og jobbe på løst underlag og i snø.

Høytippmodellene har en lastehøyde på inntil 1500 mm
og kan tippe lasten opp i de fleste kasser og containere,
over både gjerder og hagevegger og inn på hevede
arbeidsområder.
Den spesifikke utformingen av de oscillerende rullene
gjør at maskinene kan komme seg over røft terreng
samtidig som lasten holdes stabilt i kassen. Nyttelasten
til C08 er 800 kg, som gjør at den kan utføre de aller
fleste typer arbeid. Den er designet for fjerning av
byggemateriale og avfall fra arbeidsområder, og den er
godt egnet til transport av alle slags materialer.

C08

ERGONOMISK
FØRERSYSTEM
C08 har atkomst fra begge sider og er veldig
lett å bruke: Oppstarten er rask og enkel
uansett værforhold, og de presise og intuitive
kontrollspakene gjør det enkelt for føreren.
C08 er bekvem og presis å kjøre på grunn
av det hydrostatiske girkassesystemet
som gjør at vibrasjonene som
føreren utsettes for minimeres.
Disse egenskapene vil gjøre at føreren er
mindre utslitt på slutten av arbeidsdagen

MOTOR
C08 har en Yanmar dieselmotor for å redusere vibrasjonene føreren utsettes for, og den er utstyrt med
et utmerket hydrostatisk girkassesystem med injeksjonspumper med variabel gjennomstrømming.
Systemet gir den perfekte kombinasjonen av fart og kraft som førere er ute etter.
De hydrauliske systemene i kassen og selvlasteren er separerte, slik at de kan opereres under kjøring.

C08

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdet blir enklere på grunn av den
gode tilgangen til vedlikeholdspunktene.
Den store motorpanseråpningen gir
optimal tilgang de motorens hoveddeler,
og de daglige vedlikeholdspunktene
(vann, motorolje, filtre ...) er plassert slik at
vedlikeholdsoperasjonene er enkle å utføre.
I tillegg er dashbordet særdeles brukervennlig
og intuitivt. Det gjør at føreren raskt gjør seg
kjent med det og maksimerer sikkerheten på
arbeidsområdet.

SIKKERHET
C08 har et beskyttet, ergonomisk og funksjonelt
kommandobord utstyrt med timeteller, startnøkkel
og horn for å maksimere førerens sikkerhet på
arbeidsområdet.
Den er også utstyrt med en parkeringsbremslås
spak og et dobbelt filtersystem som beskytter motoren,
slik at den fungerer godt i tøffe arbeidsforhold.
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| UTSTYR
Versjoner

POWER

HI TIP

POWER+

HI TIP+

Standardutstyr:
Dobbelt filter

Belteruller

Håndbrems

Stålhjul

11

P
1
55 AMP/H

2
10 LT

3

4

Startknapp

8

3
12

Timeteller

1

7
000889889

5
5

6

7

8

Pumpe med variabel
gjennomstrømming

Stort motorpanser

Radiator med
elektrisk vifte

Elektrisk starter

9

10

11

12

10

9

2

6

4
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| TEKNISKE SPESIFIKASJONER
1336
739
783
1132
2151

810

1500

2820

835
Underlagt tekniske modifikasjoner. Dimensjoner oppgitt i mm.

| VEKT
Driftsvekt

POWER

POWER+

HI TIP

HI TIP+

560 kg

665 kg

670 kg

770 kg

| MOTOR
Type

LN 100 AE

Drivstoff

Diesel

Netto effekt

10 HK

| HYDRAULIKKSYSTEM
Girkasse

Hydrostatisk

Hydrauliske pumper

2 pumper med variabel gjennomstrømming

| YTELSE
Maks. kjørehastighet

4 km/h

Nyttelast

800 kg

Tippeplankapasitet – strøken (POWER)

0,34 m3

Tippeplankapasitet – toppet (POWER)

0,45 m3

Tippeplankapasitet – strøken (POWER+, HI TIP, HI TIP+)

0,28 m3

Tippeplankapasitet – toppet (POWER+, HI TIP, HI TIP+)

0,36 m3

| UNDERSTELL
Beltebredde

180 mm

Type

Belteruller

Trykket i Frankrike – Materialer og spesifikasjoner kan endres av produsenten uten forvarsel – Vennligst kontakt din lokale Yanmar Construction Equipment Europe forhandler for ytterligere
informasjon.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine
52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr
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