
Mini-graafmachine ViO33U
Bedrijfsgewicht: 3270/3425 kg
Uitbreekkracht – lepelsteel: 1755 kgf
Uitbreekkracht – bak: 3100 kgf



Yanmar, marktleider en uitvinder van de 
minigraafmachine met nul-zwenkstraal (ZTS).

●  4de generatie van ViO-machines. Echte minigraver zonder 
zijdelingse overhang (“Zero Tail Swing” of binnendraaier): 
noch het tegengewicht, noch de voorste delen van de cabine 
overschrijden bij het zwenken de breedte van de rupsen.

●  Erg eenvoudig om in erg nauwe ruimtes en langsheen een muur 
te werken. De operator is productiever en is beter beschermd.

●  Cabine is goedgekeurd volgens ROPS (beschermingsstructuur 
bij omkantelen), FOPS 1 (beschermingsstructuur voor vallende 
voorwerpen) en TOPS (beschermingsstructuur bij zijdelings 
omkippen). Standaard batterijschakelaar.

●  Volledig afgeschermde cilinders (staaf en cilinder) door erg 
elastische staalplaten om te kunnen weerstaan aan eventuele 
schokken.

●  Verzorgde en beschermde geleiding van de hydraulische 
leidingen via de bovenkant van de giek en aan de rechter kant 
van de machine, onder de opstaptrede. Deze opstaptrede 
kan worden verwijderd om toegang te verschaffen tot de 
aansluitingen van de leidingen.

●  Vorm van het contragewicht speciaal ontworpen om de 
zijpanelen te beschermen tegen eventuele schokken.- en 
rechter buitenhoeken van de bovenstructuur, waardoor de 
schokbestendigheid nog wordt verhoogd.

●  Werklamp geïntegreerd in de giek.

●  Dank zij het gebruik van een groot contragewicht en de 
asymmetrische rupsen (VICTAS®-systeem), en hierbij 
gekoppeld een uitstekende gewichtsverdeling, worden 
verhoogde stabiliteit en een van de beste hefvermogens 
van machines in deze categorie verkregen. Schade aan de 
ondergrond, slijtage van de rupsen en trillingen worden 
beperkt.

●   Yanmar motor van de nieuwste generatie, die voldoet aan de 
meest veeleisende emissienormen.

●  Hydraulisch VIPPS®-systeem (ViO Progressive 3 Pumps 
System) bestaande uit een dubbele variabel debiet pistonpomp 
en een tandwielpomp. Hiermee kan uiterst nauwkeurig 
worden gewerkt en kunnen 3 gelijktijdige bewegingen worden 
gecombineerd (arm, lepelsteel en bovenstructuur).

●  Perfect gecombineerde Yanmar motor en het hydraulisch 
systeem verminderen het brandstofverbruik.

●  Ruime bestuurderscabine, stoel met vering, goede opstelling 
van de bedieningsinstrumenten en ergonomische armsteunen, 
die snelle vermoeidheid tegengaan.

●  Gemakkelijke toegang tot de verschillende onderhoudspunten: 
motoronderdelen, filters, drukmeetpunten, hydraulische 
pompen...



Duwblad beneden

A Max 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 420 *600 *530 *530 - - - -

C

2,5 350 *620 430 *590 *550 *550 - - - -
2,0 320 *630 435 *620 *620 *620 - - - -
1,0 290 *670 380 *730 510 *820 640 *1000 945 *1400
0 290 *720 350 *800 450 *1000 585 *1250 790 *1830

-1,0 - - 340 *780 460 *1020 530 *1200 870 *1700
-1,5 - - - - 450 *830 525 *1100 820 *1550
-2,0 - - - - - - 550 *810 790 *1250
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TECHNISCHE 
KENMERKEN

Bedrijfsgewicht +-2% (CEE normen): 
3270/3320 kg (rubberen/stalen rupsen 
met canopy)
3375/3425 kg (rubberen/stalen rupsen 
met cabine)

Transportgewicht +-2% (CEE normen):
3195/3245 kg (rubberen/stalen rupsen 
met canopy)
3300/3350 kg (rubberen/stalen rupsen 
met cabine)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Afmetingen in mm met Yanmar bak.

De gegevens in de tabel zijn de hefcapaciteiten volgens de ISO 10567 norm, 
zonder graafbak. Zij stemmen overeen met 75% van het statische hefvermogen 
voor het kipmoment of met 87% van het hydraulisch hefvermogen. De met * 
gemarkeerde waarden zijn begrensd door de hydraulische heflimieten.

PTO
Max. theoretische waarden

Bar 2500 t/min

0 ~ 200 bar 59 ~ 34,5 L/min

0 ~ 200 bar 59 ~ 34,5 L/min

• Het debiet vermindert als de druk verhoogt.

Machine met cabine, rubberen rupsen, zonder graafschop.
A: Reikwijdte vanaf midden draaicirkel (mtr).
B: Hoogte aanhechtingspunt (mtr).
C: Hefcapaciteit (kg).

Kiplast met 
overlangs 
opgestelde giek

Kiplast met 
zijdelings 
opgestelde giek

ViO33U

Yanmar Diesel 
3 cilinder

Model 3TNV82-ANBV2A

Vermogen (DIN 6270B) 18,1 kW/24,6 PK/2500 t/min

Cilinderinhoud 1330 cm3

Max. Koppel 86,1 N.m./1500 t/min

Hydraulisch 
systeem

Capaciteit hydraulisch 
systeem

60 l

Max. Druk 210 bar

2 pompen met variabel 
debiet + Tandwielpomp

2 x 37,5 L/min + 21,5 L/min

Werking

Rijsnelheid 2,7/4,5 km/u.

Zwenksnelheid 10 t/min

Uitbreekkracht (lepelsteel) 1755 kgf

Uitbreekkracht (bak) 3100 kgf

Maximale helling 30°

Onderstel

Bodemdruk 0,300/0,310 kg/cm2

Rupsbreedte 300 mm

Bodemvrijheid 320 mm

Duwblad 
(Breedte x Hoogte)

1550 x 320 mm

Diversen

Brandstoftank 39 l

Koelsysteem 5.5 l

Transportafmetingen 
(l x b x h)

4448 x 1550 x 2500 mm

Laag geluidsniveau 
LwA (2000/14/EC & 
2005/88/EC)

81 dBA (LpA) 
93 dBA (LwA)

Opties

Speciale lakkleur
Radio
Standaard bak, sloten-
bak, puinbak
Veiligheidskleppen voor 
heffen
Yanmar hydraulisch 
snelwisselsysteem

4de hydraulisch circuit
3de hydraulisch circuit met 
proportionele bediening
Antistart- en 
antidiefstalsysteem
Hydraulische breekhamer
Contragewicht

Duwblad omhoog

A Max 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 410 465 *530 440 - - - -

C

2,5 345 410 420 430 *560 465 - - - -
2,0 320 320 430 420 *610 510 - - - -
1,0 280 330 375 410 500 510 640 710 930 1010
0 290 315 350 350 450 500 585 580 790 870

-1,0 - - 330 330 560 470 530 540 840 900
-1,5 - - - - 430 430 510 545 650 680
-2,0 - - - - - - 540 520 770 870
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Niet-bindende foto’s – Gedrukt in Frankrijk – Yanmar Conctruction Equipment Europe behoudt zich het recht voor de informatie in deze catalogus te wijzigen zonder 
voorafgaande waarschuwing. Neem voor bijkomende informatie contact op met uw Yanmar dealer.

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.
25, rue de la Tambourine - F-52115 SAINT DIZIER CEDEX
contact@yanmar.fr
www.yanmar.fr


