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Nové traktory Yanmar
Společnost Y-CZ s. r. o., dodavatel techniky pro komunální sektor, zároveň také importér
zemědělské a komunální techniky japonského výrobce YANMAR, si Vás dovoluje pozvat na
veletrh TECHAGRO 2016 do své expozice v pavilonu B, č. plochy 20. Představíme zde nový
subkompaktní traktor řady SA, jenž vyniká nejen svým výrazným designem.
Řada SA nabízí dvě motorizace o výkonu 21 nebo 24 k. Pojezd je vyřešen pomocí dvoustupňové hydrostatické převodovky s maximální rychlostí 21 km/h.
K další výbavě patří dva hydraulické

okruhy, zadní a přední tříbodový závěs
nebo čelní nakladač. Své využití najde u
malých obcí, při údržbě areálů a v soukromém sektoru. V expozici budou dále
k vidění osvědčené řady malotraktorů
GK a EF 200. Řada GK je vhodná svým
zaměřením pro malé obce a drobná
hospodářství. Nabízí výkon 16 až 20 k
v kombinaci s mechanickou převodovkou doplněnou reverzorem. Model
EF je určen pro náročnější
zákazníky. Nabízí dostatečný výkon
až 35 koňských
sil

a volitelnou mechanickou
nebo hydrostatickou
převodovku. Ve své třídě vyniká kompaktními rozměry
při zachování
vysoké užitné hodnoty.
Pojezdová
rychlost činí 30
km/h a zdvih tříbodového závěsu úctyhodných
1200 kg. V expozici naleznete také
nejmenší traktor s plynulou převodovkou YANMAR EG 453 určený pro ty
nejnáročnější zákazníky. Výkon 53 k,
plynulá převodovka, prostorná kabina
s klimatizací a el. nastavení ovládacích
prvků z něj v současnosti dělají vlajkovou loď traktorů YANMAR dodávaných
pro evropský trh. Vystavené stroje bu-

dou osazeny příslušenstvím italského výrobce
Del Morino s bohatou tradicí
od roku 1875, který dodává špičkové
příslušenství pro malotraktory od mulčovačů, kultivátorů, rotačních bran přes
pluhy, vyorávače brambor až po štěpkovače a podkopová ramena. Těšíme
se na Vaší návštěvu. Váš YANMAR tým.
Václav Zámečník
Y-CZ s.r.o.

VSTUPTE DO SVĚTA DEUTZ-FAHR
na výstavě TECHAGRO 2016
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MANIPULÁTORY

Manipulace na nejvyšší
úrovni

SKLÍZECÍ MLÁTIČKY
Špičkový výkon
a efektivita

LISY A BALIČKY

Perfektní zpracování
píce
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