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ZWARTA SYLWETKA

Model ViO25-4 to prawdziwa maszyna z krótką rufą: zarówno 
przeciwwaga jak i przednia część nadwozia nie wychodzą 
poza obrys gąsienic.

ViO25-4

Założenia konstrukcyjne:
>  Przeciwwaga nie wystaję poza rufę.
>  Promień obrotu wysięgnika: 1625 mm.
>  Promień obrotu rufy: 725 mm.
>  Szerokość maszyny zredukowana do 1450 mm.

Korzyści dla operatora:
>  Możliwość pracy w wąskich przestrzeniach, gdzie 

tradycyjna maszyna nie jest w stanie operować.
>  Możliwość pracy przy ścianie.
>  Brak martwej strefy: maksymalna dookolna 

widoczność.
>  Bezpieczeństwo i wydajność operatora maszyny.
>  Łatwy transport dzięki zmniejszeniu szerokości.
>  Doskonałe przystosowanie do pracy w warunkach 

miejskich: maszyna nie blokuje wszystkich pasów 
ruchu.

Doskonałe wyważenie
Kombinacja szerokiej przeciwwagi, asymetrycznych 
gąsienic (opatentowany przez Yanmar system 
VICTAS®) oraz doskonałego rozłożenia masy 
umożliwia:
>  Niezrównaną stabilność, przewyższającą poziomem 

maszyny konwencjonalne w tej samej kategorii 
wagowej.

>  Zwiększoną siłę podnoszenia.

Asymetryczne gąsienice 
(opatentowany przez Yanmar 
system VICTAS®)

>  Zwiększona powierzchnia nacisku bez poszerzania 
maszyny.

>  Zwiększona stabilność i siła podnoszenia.
> Jazda bez wibracji i hałasu.
> Ograniczone uszkadzanie podłoża.

2350 mm



DUŻA WYDAJNOŚĆ
ViO25-4

Układ hydrauliczny reagujący na obciążenie, 
pompa tłokowa o zmiennym wydatku
> Precyzyjne działanie.
>  Równoczesne wykonywanie wielu zadań.
>  Bezpieczeństwo i wydajność, szczególnie w 

pracach wymagających dokładności.
>  Zawór bezpieczeństwa siłownika łyżki.
>  3ci obwód hydrauliczny prowadzony do ramienia.

Nowa generacja silników Yanmar serii 
« TNV » (Totally New Value – Zupełnie Nowa 
Jakość)
Usprawnienie i modernizacja silników serii TNE, 
znanych ze swej reputacji jako jednostek cichych i 
ekologicznych:
>  Zmniejszona emisja spalin – jeszcze bardziej eko.
>  Redukcja hałasu – jeszcze bardziej cichy.
>  Usprawniony rozruch (szybciej się rozgrzewa).

Silnik 3TNV76-NBVA spełnia wymogi europejskiej 
normy emisji spalin Stage II oraz amerykańskiej 
normy Tier 4.

Zwiększona wydajność operatora
>  Osobne pedały obsługi 3-go obwodu i obrotu 

wysięgnika + pedały jazdy w przód i w tył: 
możliwość równoczesnej jazdy i pracy.

>  Dodatkowy jednofunkcyjny obwód wraz z 
pedałem sterującym akcesorium (np: młotem 
hydraulicznym...).

>  Drugi bieg.
>  Dodatkowy dwufunkcyjny obwód sterowany z 

joysticka do precyzyjnej obsługi akcesorium 
(np: pływająca łyżka).

Jednofunkcyjny obwód wraz z pedałem 
sterującym Drugi bieg

Technologia YANMARA, jako połączenie długiego 
doświadczenia oraz niezrównanej znajomości branży, 
zapewniająca dużą wydajność i osiągi, równocześnie jest 
przyjazna środowisku.



WYGODA & BEZPIECZEŃSTWO

Wszechobecny komfort i wygoda. Szereg udogodnień takich jak 
wygodny fotel z pasem bezpieczeństwa, czy nieskomplikowany 
układ dźwigni zapewniających precyzyjną kontrolę.

ViO25-4

>  Dźwignia 
bezpieczeństwa.

>  Osłona akumulatora.

Dodatkowe wyposażenie:

>  Zintegrowana lampa robocza.

Wersja z kabiną
>  Dwuczęściowa przednia szyba chowana nad głowę, 

przesuwne szyby boczne.
>  Wygodny dostęp do fotela operatora.
>  Rozmrażanie szyb, ogrzewanie kabiny, wentylacja, 

światło w kabinie, wycieraczka.

Duża przestrzeń zapewniająca swobodę 
pracy
>  Idealne umiejscowienie joysticków, podłokietników 

oraz pedałów i dźwigni jazdy.
>  Wygodny, regulowany fotel.
>  Daszek i kabina spełniają wymogi najbardziej 

restrykcyjnych standardów zabezpieczeń:
•  ROPS (Struktury zabezpieczające w czasie 

dachowania).
•  FOPS 1 (Struktury zabezpieczające przed 

spadającymi obiektami).
•  TOPS (Struktury zabezpieczające w czasie 

wywrotki).
>  Duża dźwignia bezpieczeństwa przy fotelu operatora: 

podniesiona blokuje możliwość pracy i jazdy.
>  W wyposażeniu standardowym osłona akumulatora.
>  Dwu- i jednofunkcyjny dodatkowy obwód do 

podłączenia akcesoriów i narzędzi.

Schowek Uchwyty 
transportowe na 

ramie gąsienic i na 
lemieszu

Młotek ewakuacyjny Duże uchwytyPedały jazdy



Konstrukcja umożliwiająca łatwy i szybki dostęp do punktów 
serwisowych.

>  Osłona siłownika na 
wysięgniku.

>  Osłona siłownika 
lemiesza.

Dodatkowe 
zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem
>  Elastyczne przewody 

dodatkowo 
zabezpieczone 
osłonami.

>  Przemyślane 
prowadzenie i 
zabezpieczenie 
przewodów 
hydraulicznych na 
wysięgniku.

Łatwy dostęp do punktów serwisowych
>  Duża pokrywa tylna umożliwiająca dostęp do silnika i 

pomp hydraulicznych.
>  Miejsca obsługi dziennej umiejscowione pod pokrywą 

przednią (bagnet, płyn chłodzący, wlew paliwa).
>  Szybki dostęp do punktów testowych układu 

hydraulicznego.

NIEZAWODNOŚĆ & DOSTĘPNOŚĆ
ViO25-4



PTO
Dane teoretyczne przy 2500 rpm

Ciśnienie Przepływ oleju

0 ~ 190 bar 51 ~ 20.5 l/mn

0 ~ 190 bar 51 ~ 20.5 l/mn

> Wraz ze wzrostem ciśnienia spada przepływ oleju.

Silnik
3-cylindrowy silnik Yanmar ..................................................................... 3TNV76-NBVA
Moc .................................................................................. 15.2 kw / 20.7 HP / 2500 rpm
Pojemność ....................................................................................................... 1115 cm3

Max. moment ................................................................................68.6 N.m. / 1800 rpm

Układ hydrauliczny czuły na obciążenie
Pojemność układu ...................................................................................................39 l
Pojemność zbiornika hydraulicznego ......................................................................26 l
Max. ciśnienie ....................................................................................................210 bar
Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ...............................................................75 l/mn
Jazda na wprost ............................................................................................................
Bezpośredni powrót do zbiornika hydraulicznego .........................................................
Akumulator hydrauliczny ...............................................................................................

Osiągi
Prędkość przejazdowa* ...........................................................................2.6 / 3.8 km/h
Prędkość obrotu ................................................................................................9.9 rpm
Siły na ramieniu/łyżce ...........................................................................1500 / 2500 kgf
Obrót wysięgnika (L/R) ....................................................................................47° / 75°
Nacisk na podłoże* ........................................................................... 0.31 / 0.30 kg/cm2

Max. kąt nachylenia terenu ..................................................................................... 30°
Szerokość gąsienic ..........................................................................................260 mm
Prześwit ............................................................................................................320 mm
Lemiesz (szerokość x wysokość) .........................................................1450 x 280 mm

* Daszek/Kabina

Obsługa
Pojemność zbiornika paliwa .................................................................................28.5 l
Pojemność układu chłodzenia ................................................................................2.9 l
Wymiary transportowe (D x S x W) ........................................ 4100 x 1450 x 2530 mm
Poziom hałasu LwA (Normy 2000/14/EC & 2005/88/EC) ..........................93 / 93 dBA*

* Daszek/Kabina

Wyposażenie 
dodatkowe

>  Kolor na życzenie
>  Zabezpieczenie przed 

przeładowaniem
>  Zabezpieczenie 

antywłamaniowe 
(kluczyk/panel)

>  Bio paliwo
>  Radio
>  Dwie dodatkowe lampy 

robocze

>  Szybkozłącze na 3-cim 
obwodzie

>  Szybkozłącze mechaniczne
>  Przedłużone ramię (+250 mm)
>  Łyżki: standardowa, skarpowa 

i pływająca
>  Młot hydrauliczny

DANE TECHNICZNE
ViO25-4



DANE TECHNICZNE
ViO25-4

Masa robocza +-2% (Normy EC): 
>  2740/2860 kg (gumowe gąsienice/

stalowe gąsienice z daszkiem)
>  2850/2970 kg (gumowe gąsienice/

stalowe gąsienice z kabiną)

Masa transportowa+-2% (Normy EC):
>   2655/2755 kg (gumowe gąsienice/

stalowe gąsienice z daszkiem)
>   2775/2895 kg (gumowe gąsienice/

stalowe gąsienice z kabiną)

Zastrzegamy możliwość zmiany danych technicznych. Wymiary podano w mm z założoną standardową łyżką Yanmara.

Maszyna z kabiną, gumowymi 
gąsienicami, 78kg łyżką (400mm).
A: Odległość obciążenia od osi obrotu (m).
B: Wysokość punktu obrotu łyżki (m).
C: Bezpieczna masa ładunku (kg).

Ciężar przechyłu, praca przodem

Ciężar przechyłu, praca pod kątem 90°

Dane zawarte w tabelach reprezentują nośności zgodnie z normą ISO 10567. Nie zawierają wagi łyżki i odpowiadają 75% 
maksymalnego obciążenia przechyłu lub 87% obciążenia układu hydraulicznego. Dane oznaczone gwiazdką oznaczają limit 
obciążenia układu hydraulicznego.

Lemiesz podparty

A Maxi 3.0 m 2.5 m 2.0 m

B

3.0 395 *520 - - - - - -

C

2.5 320 *510 *450 *450 - - - -

2.0 275 *490 *510 *510 - - - -

1.0 250 *510 385 *655 530 *820 730 *1160

0 250 *525 380 *725 490 *920 680 *1310

-1.0 340 *525 370 *620 490 *840 700 *1135

-1.5 *480 *480 - - *600 *600 *830 *830

Lemiesz podniesiony

A Maxi 3.0 m 2.5 m 2.0 m

B

3.0 395 *490 - - - - - -

C

2.5 320 395 *450 *450 - - - -

2.0 275 335 *510 *510 - - - -

1.0 250 305 385 470 530 635 730 910

0 250 310 380 455 490 605 680 845

-1.0 340 395 370 450 490 605 700 890

-1.5 *480 *480 - - *600 *600 *830 *830
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Wydrukowano we Francji – Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian treści i danych technicznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z 
lokalnym dealerem Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu


