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V Neplachově 18. 4. 2018 

 

 

Akční nabídka traktoru YANMAR YT 235  

 
s mulčovačem se sběrným košem PERUZZO Koala 1200 profesional 
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YANMAR YT 235 – ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE STROJE 

 
▪ Motor – tříválcový, naftový, 4taktní vodou chlazený Yanmar 3TNV Common Rail YT 235 - 

objem 1 642 ccm, výkon 25,5 kW / 34,7 k, automatická regulace otáček motoru 

▪ Převodovka hydrostatická, reverzní, maximální rychlost 0 - 31 km/h, 3 rozsahy mechanická 

uzávěrka diferenciálu, hydraulické čerpadlo na řízení 15,0 l, zadní vývodová hřídel 540 

ot./min 

▪ Velmi robustní přední poháněná náprava se systémem Dual Speed pro navýšení otáček 

přední nápravy a výrazné snížení poloměru otáčení 

▪ Pohon všech kol hydraulicky ovládaný, hydraulické čerpadlo 28,8 l, tempomat, 

Dvoulamelové kotoučové brzdy v olejové lázni, brzdění všech kol pomocí sepnutí pohonu 

přední nápravy 

▪ Zadní tříbodový závěs kat.1 s nosností 1 350 kg 

▪ 2x dvojčinný hydraulický okruh pod vpravo pod kabinou, z toho jeden s plovoucí polohou 

▪ Zadní tažná lišta, přední závěs s čepem 

▪ Zadní PTO 540 ot/min s krytem 

▪ Ochranný rám nebo kabina s topením a klimatizací 

▪ Přehledná přístrojová deska, stavitelný volant, jednolitá kapota 

▪ Baterie 12 V - 40 / 55 AH, palivová nádrž o objemu 28 l 
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Příplatková výbava volitelná na přání: 

▪ Přední pracovní světla halogen – nelze v kombinaci se zadními  

▪ Přední pracovní světla LED.  

▪ Zadní pracovní světla halogen – nelze v kombinaci s předními 

▪ Zadní pracovní světla LED 

▪ Maják 

▪ Přední tříbodový závěs kat. 0 

▪ Přední PTO, 1000 ot/min, přímý pohon od motoru 

▪ Hydraulický okruh k přednímu závěsu 

▪ Připojovací trojúhelník kat 0 pro přední TBZ 

▪ 2x dvojčinný hydraulický okruh vzadu 

▪ Zadní etážový závěs 

- Automatický závěs 31 mm 

- Závěs s čepem 31 mm 

- Kulový závěs 50 mm 

▪ Držák předního závaží pro 5 ks 

▪ Přední závaží 20 kg / ks 

▪ Přední závaží 30 kg / ks 

▪ Šípová kola přední 16 – 14, zadní 9,5 – 22 

▪ Industriální kola přední 22x8,5 – 14, zadní 15-19,5 

▪ Galaxy Garden Pro přední: 200/70R16, zadní: 320/70R20 

▪ Travní kola přední 24x8,50-12, zadní 315/80D – 17 

▪ Rádio kit 

▪ Zadní stěrač 

▪ Sluneční clona 

▪ Mechanická sedačka Grammer 

▪ Pneumatická sedačka Grammer 

▪ Čelní nakladač YL 310 

 

 

Základní výbava akčního modelu   
 

▪ Yanmar YT 235 H 

- Kabina s klimatizací,  

- stěrač zadního skla 

- Galaxy Garden Pro přední: 200/70R16, zadní: 320/70R20 

- COBO sedačka PVC 

- Zdaní tažná lišta 
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PERUZZO Koala 1200 profesional 

 

▪ Mulčovač KOALA je určen na mulčování travních porostů a vertikutaci s možností sběru 

do koše. Stroj je vyroben pro lehké malotraktory s menší váhou a sílou. Výsyp koše je 

hydraulický a výklop je až do 185 cm.       

    

 

Standardní výbava: 

 

▪  NOŽE: samočistící nože pro sekání a sběr trávy ve stejném čase, tloušťka 3 mm" 

▪ PŘEDNÍ PODPŮRNÁ KOLA: výškově nastavitelná s ložiskem 

▪ ZADNÍ VÁLEC: výškově nastavitelný   

▪ NASTAVENÍ ŘEMENE: snadné napínání řemene      

▪ 3-BODOVÝ ZÁVĚS: univerzální s kolíky pro ramena traktoru kategorie: 1N 

▪ PŘEVODOVKA: 540 ot./min. s volnoběžnou spojkou  

▪ HYDRAULICKÉ VÝVODY: 4ks        

   

       

 Volitelná výbava: 

 

▪ přední válec na vertikutaci travních porostů  

     

▪ 2-okruhový hydraulický rozvaděč pro zdvih a 

otevírání koše     

▪ elektrohydraulický spínač pro traktory vybavené 

jedním dvouhadicovým hydraulickým okruhem 

      

▪ kloubová hřídel      

▪ světelná rampa       

▪ přední kartáč pro nadzvednutí trávy po přejetí 

traktorem  
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 Základní výbava akčního modelu   

 

▪ PERUZZO Koala 1200 Profesional 

- Plechové nože 

- Kloubová hřídel 

- Světelná rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANMAR YT 235 + PERUZZO Koala 1200 Profesional 
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SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
 

1) SERVISNÍ PODMÍNKY: 

Společnost Y-CZ s. r. o. zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu 

životnosti strojů. Servis bude zajištěn z naší provozovny v Neplachově (CB) nebo nejbližším smluvním 

obchodním a servisním partnerem v dané lokalitě.  

 

2) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

Při dodržení garanční prohlídky a servisních kontrol je záruka na traktory YANMAR 24 měsíců, na ostatní stroje 12 

měsíců. 

 

3) DODACÍ PODMÍNKY: 

Při vlastní dodávce strojů je provedeno teoretické i praktické zaškolení obsluhy servisním pracovníkem firmy Y-

CZ s.r.o. na místě určeném kupujícím. Současně se strojem je předána veškerá dokumentace, tj. především návod 

k obsluze, katalog náhradních dílů, servisní kniha, prohlášení o shodě atd. 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás kdykoli obraťte na čísle telefonu 727 959 511 nebo 

prostřednictvím e-mailu kucera@y-cz.cz . 

 

 

Věřím, že vás naše nabídka zaujme a těším se na další spolupráci. 

 

S přátelským pozdravem za společnost Y-CZ s. r. o. 

 

 

Zbyněk Kučera 

 

 
Zbyněk Kučera 

Y-CZ s. r. o. 
Prodej zemědělské techniky 

Neplachov 129 

37365 Dolní Bukovsko 

Tel: +420 727 959 511 

E-mail: kucera@y-cz.cz  

www.y-cz.cz  
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