
Čelní snehová radlice 

SRPO 150

CHYTRÝ TRAKTOR
YANMAR opět posouvá hranice možností

Spojení špičkových traktorů, nářadí a chytrých technologií

Komplexní řešení pro města obce a podniky služeb

Motor – tříválcový, naftový,Yanmar 35 k, 
automatická regulace otáček motoru
Převodovka hydrostatická, 0 - 31 km/h, 
3 rozsahy, mechanická uzávěrka diferenciálu 
Velmi robustní přední poháněná náprava 
se systémem Dual Speed pro navýšení otáček 
přední nápravy a výrazné snížení poloměru otáčení
Pohon všech kol, tempomat, kotoučové brzdy 
v olejové lázni, brzdění všech kol pomocí sepnutí 
pohonu přední nápravy 
hydraulické čerpadlo 28,8 l 
Zadní tříbodový závěs kat.1 s nosností 1 350 kg
2x dvojčinný hydraulický okruh před kabinou
Zadní PTO 540 ot/min s krytem
Kabina s topením a klimatizací
Kola Galaxy Garden Pro přední: 200/70R16, 
zadní: 320/70R20

Stěrač zadního skla
GRAMMER sedačka mechanicky odpružená
Zdaní etážový závěs s mechanickou hubicí
Přední a zadní pracovní světla LED
Maják
Přední hydraulická ramena s jedním okruhem 
hydrauliky
2x dvojčinný okruh hydrauliky vzadu

Mulčovač KOALA je určen na mulčování 
travních porostů a vertikutaci s možností 
sběru do koše. 
Hydraulický výsyp koše
Výklop koše do 185 cm.
Kloubová hřídel
Světelná rampa

Uchycení do čelního tříbodového závěsu
Hydraulické nastavení úhlu
Odpružení
Opěrná kola
Pryžový břit 

YANMAR YT 235 

Nadstandardní výbava TOP

PERUZZO Koala 
1200 profesional
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Hydraulický pohon
Sběrací bedna pro zametací kartáč 
s hydraulickým vyklápěním, 
Stranové natáčení
Na přání možnost bočního přimetacího 
kartáče

Elektronická identifikace řidiče
Barevný displej
Rozšířené provozní údaje
Rozlišení pracovní činnosti
Zobrazení provozní statistiky
Wi-Fi připojení v kabině
Systém tísňového signálu

Na přání:
Automatická detekce připojeného stroje 

Telematický systém Vidimte.cz
Aktuální přehled o pozici a prováděné operaci
Provozní statistika a evidence práce
Automatické rozlišení pracovní činnosti a přejezdů
Rozšířené provozní údaje o traktoru (spotřeba, 
provoz motoru, chybová hlášení, 
teploty provozních kapalin…)

Prední zametací kartáč 

PZKH 150

Výbava „CHYTRÝ TRAKTOR“

YANMAR YT 235 Q – TOP    ….... 956 694,- Kč +DPH
Peruzzo KOALA 1200 profi …..... 163 670,- Kč +DPH
Čelní radlice SRPO 150 ……..…...   23 124,- Kč +DPH
Čelní zametací kartáč PZK 150 …   62 722,- Kč +DPH

SLEVA 206 211,- Kč

1 206 210,- Kč +DPH

999 999,- Kč +DPH

CENOVÁ NABÍDKA

Výbava „Chytrý traktor“ 
v hodnotě 50 000,- Kč ZDARMA

    Záruka 5 let *
*) Plná záruka 24 měsíců pro traktor

    Prodloužená tovární záruka dalších 36 měsíců omezená 
    2 500 motohodin na pohonnou soustavu traktoru.

   12 měsíců na ostatní stroje a výbavu Chytrý traktor

Váš obchodní zástupce YANMAR:

Y-CZ s.r.o.
Neplachov 129
373 65 Dolní Bukovsko

Prodej:

Zbyněk Kučera
GSM: +420  727 959 511
E-mail: kucera@y-cz.cz 


