TIPVOGN

C30R-3 / C30R-3TV

Driftsvægt
Nyttelast
Motor

C30R-3
2650 kg
2500 kg
4TNV88C-KFW

C30R-3TV
2865 kg
2500 kg
4TNV88C-KFW

Optimering af din yde
trange forhold
KRAFTFULD YANMAR-MOTOR
C30R-3 er udstyret med den nyeste version af Yanmar TNV-motorerne. Det er en
Yanmar 4-cylinders motor med direkte indsprøjtning og Common Rail-system.
Denne motor er også udstyret med en kølet EGR og et DPF, som sikrer, at
maskinen lever op til EN-standarderne. Automatisk bremsefunktion og Ecotilstand fås som standard.

HYDROSTATISK
TRANSMISSION (HST)
C30R-3 er udstyret med et nyt hydrostatisk system
(HST) med variabel hastighed, 2 pumper og 2
motorer, som muliggør flydende styring af maskinen.
Maskinens manøvredygtighed er optimeret for at
sikre øget ydeevne og produktivitet.

KUN DE BEDSTE
KOMPONENTER
Udviklet i Japan med velkendte komponenter for
den bedste kvalitet. Komponenternes design og
ydeevne er skabt til en lang driftslevetid.

YDERST KOMPAKT
C30R-3 har meget kompakte dimensioner, hvilket gør den til det
perfekte værktøj til effektivt arbejde på trange byggepladser i byen.

else under
AFLÆSNINGSSYSTEM
C30R-3 fås med to forskellige aflæsningssystemer:
et roterende lad (180°) og et lad, der kan
åbnes i tre sider. Ladets form og den brede
aflæsningsvinkel sikrer hurtig aflæsning.

KOMFORT
Opgraderet førerplads: nyt kontrolpanel, sæde
der kan drejes, elektroniske instrumenter.
Føreren har en ergonomisk og bekvem
arbejdsplads, hvilket mindsker hans træthed.

NEM BETJENING
Kontrolhåndtagene er placeret ideelt for at opnå
enestående præcision i bevægelserne. De vigtigste
kommandoer er placeret på joystickene for at sikre
maksimal manøvredygtighed og produktivitet.

HØJ YDEEVNE
C30R-3 har en nyttelast på 2500 kg og en
kørehastighed på op til 11 km/t. Den kan
transportere store mængder materiale på kort
tid.

DEN PERFEKTE
PARTNER PÅ TRANGE
BYGGEPLADSER
Yanmar har en lang tradition for at udvikle og anvende ny
teknologi. Derfor kan du også let og bekvemt klare arbejdet på
trange og vanskelige byggepladser. Kunne du ikke tænke dig at
prøve en avanceret tipvogn, der er yderst effektiv, manøvredygtig
og fleksibel?

Længde: 3.280 mm / 3.640 mm
Standardlad / roterende lad

Bredde: 1.550 mm

YDERST
KOMPAKT
C30R-3 er en overordentligt kompakt tipvogn i
sin klasse. Totalbredden på 1,5 meter betyder,
at maskinen er effektiv, selv på meget trange
arbejdsområder. Og totallængden på 3,28 meter
(standard) og 3,64 meter (roterende) gør det nemt
at vende under alle mulige forhold. Det skyldes
hovedsagligt en funktion, som gør, at maskinen
kan dreje 360° om sin egen akse. Denne
konfiguration giver følgende fordele:
+ Maskinen bliver mere effektiv
+ Førerens produktivitet øges

FLEKSIBILITET
C30R-3 FÅS I 2 FORSKELLIGE UDGAVER:
+ Den ene er typen med tiplad med klapper i tre sider, hvor
lasten læsses af bagud. Den tilbyder en særdeles god
aflæsningsvinkel på 58° og en frihøjde over jorden på 455
mm. To egenskaber, som sikrer nem og hurtig aflæsning
fra ladet. Desuden kan alle siderne åbnes separat.

Tiplad med klapper i tre sider og aflæsning bagud

+ Den anden har et roterende lad. Ladet er monteret på en
drejeramme, som kan dreje 180° (90° til venstre, 90° til
højre). C30R-3TV kan således aflæsse materiale, når den
kører langs en grøft og komme helt tæt på arbejdsstedet,
mens sikkerhedsafstanden bibeholdes. En egenskab, som i
stort omfang højner både sikkerhed og produktivitet.
Begge typer er udstyret med en stænkskærm for at
forhindre materiale i at falde ud af ladet og beskadige
hydraulikkomponenterne, eller ramme førerområdet.

Roterende vogn med 180° rotation

85°

DRIVLINJE
KRAFTFULD YANMAR-MOTOR
C30R-3 udnytter fordelene ved den mest avancerede teknologi
fra en af de største producenter af industrielle dieselmotorer.
4TNV88C-motoren benytter direkte indsprøjtning, hvorved
der opnås ren forbrændingskraft. C30R-3 har desuden
fuldelektronisk styring for at tilbyde fuldstændig intelligent
motorstyring. Motoren er også udstyret med Common
Rail-system for at sikre finjusteret elektronisk styring af
brændstofindsprøjtningen.
Yanmar har forstørret brændstoftankens kapacitet med hele
45% til 58 liter. Det øger naturligvis autonomien med samme
procentdel, hvilket sørger for mindre stilstandstid, mens der
tankes.

ELEKTRISK KONTROLSYSTEM
EGR OG DPF
Yanmar-kunder med TNV-motorer lever op til ENstandarderne. Det skyldes to egenskaber.
+ Den første er den kølede EGR (Exhaust Gas Recirculation
– recirkulation af udstødningsgas), som reducerer
nitrogenoxider (NOx) drastisk.
+D
 en anden er DPF (dieselpartikelfilter), som renser
udstødningen for partikulære stoffer. Yanmar har med
stor succes udviklet et eksklusivt regenereringssystem for
at reducere nedetiden ifm. tilstopning og rengøring.

+ E t automatisk bremsesystem (standard) nedsætter
brændstofforbruget yderligere ved at give motoren mulighed
for at vende tilbage til tomgang, hvis føreren ikke rører ved
betjeningshåndtagene i 4 sekunder.
+ E n Eco-tilstand (standard) styrer effektivt motorhastigheden,
som nedsættes med 330 o/min., hvilket sørger for et meget
lavt brændstofforbrug.

UNIKT TRANSMISSIONSKONCEPT
Yanmar har forbedret transmissionssystemet på C30R-3
betydeligt. Den er udstyret med et nyt hydrostatisk
transmissionssystem (HST) med variabel hastighed,
2 pumper, 2 motorer og en integreret funktion, som
modvirker at maskinen går i stå.
Automatisk regulering af hydrauliktrykket betyder
nemlig, at C30R kan vende 360°, uden at motoren går i
stå. C30R-3 drejer 360° om sin egen akse på kun 9,5 /
18,0 sekunder (tomt lad/læsset med 2.500 kg).
Det giver kunden en bedre manøvredygtighed, større
kørekomfort og øger produktiviteten.

Hydrostatisk transmissionssystem (HST)
med 2 pumper/2 motorer

Der drejes ved at køre løberullerne i
begge sider bagud

2 motorer

2 pumper

Drejecirkel 2,1 m

STABILITEIT
UNIKT UNDERSTEL
C30R-3 er udstyret med et meget robust understel.
For at forbedrer evnen til at arbejde i ethvert terræn,
er løberullerne monteret parvist på bogies for at opnå
optimal absorbering af ujævnheder i underlaget. Denne
egenskab højner førerkomforten og forlænger levetiden for
understellets komponenter.
+ K ædedrevets diameter og løberullernes længde er blevet
større. Det forbedrer automatisk C30R-3's trækkraft
og stabilitet, hvilket resulterer i bedre kørekomfort og
produktivitet.
+D
 en samlede vægt af C30R-3 fordeles jævnt på jorden
på 24 ruller. Når den er fuldt læsset, har maskinen et
fladetryk på blot 0,57 kgf/cm². Det forbedrer drastisk
evnen til at begå sig på ethvert terræn, og C30R-3 kan
faktisk arbejde på de allervanskeligste typer underlag.
+D
 en jævne fordeling af vægten på de 24 ruller forlænger
båndenes levetid.

YDELSE
C30R-3 har en fremragende ydeevne på enhver
arbejdsplads. Uanset om arbejdet skal udføres på meget
trange områder eller i vanskelig terræn, sørger maskinens
høje kørehastighed for fremragende ladkapacitet (0,88
m3 med standardlad og 1,13 m3 med roterende lad) for,
at den hurtigt og nemt kan transportere en stor mængde
materiale.
Takket være det robuste og kraftige understel, kan den
arbejde på de mest forskelligartede underlag.
C30R-3 har en stigningsevne på 30° og en frihøjde over
jorden på op til 280 mm (C30R-3TV). Den kan nemt undgå
forhindringer og nå ind på isolerede områder.

KOMFORT
+ Y anmar har gjort ekstra meget ud af førerpladsen ved at modernisere den
nyeste version af C30R-3. Førerens kabine er meget rummelig, og der er mere
benplads for at højne komforten.
+D
 en nye version af C30R-3 har fået et nydesignet instrumentpanel, alle
kontakter er blevet grupperet tæt på LED-skærmen, så føreren har bedre
udsyn til dem, hvorved betjeningen bliver mere intuitiv og sikker.

DIGITAL GRÆNSEFLADE
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C30R-3 er udstyret med en digital grænseflade, som giver
føreren informationer i realtid om maskinens status. Den 3,3”
store skærm er indbygget perfekt i højre betjeningsenhed, hvor
føreren har et godt udsyn til den. Grænsefladen giver kunden
nyttige oplysninger i form af LED-lamper eller indikatorer om
vigtige elementer såsom brændstofforbrug, brændstofmåler,
kølevæsketemperaturmåler osv. Grænsefladen hjælper kunden i
forbindelse med vedligeholdelsesintervaller og programmering
af servicearbejde. Det fungerer som diagnosesystem i tilfælde
af driftsforstyrrelser, hvor det i så fald vil vise en fejlkode og et
informationsikon på skærmen.

NEM AT BRUGE
Med det proportionelle kontrolsystem bevæger maskinen sig kun så meget som joysticket, og den standser når
håndtaget slippes. Hastigheden styres ved at bevæge venstre joystick, og ladetstyres med højre joystick.

+ K ørsel fremad og bagud, drejning mod venstre og højre, du
kan justere hastigheden og bruge

HØJRE JOYSTICK: STYRING AF LADET

+D
 en automatiske kørekontakt med to hastigheder til at nemt
at skifte mellem lav hastighed og høj hastighed.

Sænk

Sænk
Drej mod
venstre

+ En låse-/aktiveringsknap forhindrer utilsigtede bevægelser.
+ E n gaspedal gør det muligt at finjustere hastigheden under
brug af joysticket.

Hæv

Hæv

C30R-3

C30R-3TV

Drej mod
højre

SIKKERHED
For at opnå maksimal sikkerhed er C30R-3 udstyret med
ROPS/FOPS-sikkerhedstag og en sikkerhedssele.

SÆDE OG BETJENINGSENHEDER,
DER KAN REJES
C30R-3 er udstyret med en særlig funktion, hvormed
førersædet og kørehåndtagene kan dreje 180°, så føreren
altid sidder med front mod køreretningen, hvilket betyder:
+ d rastisk forbedret sikkerhed
+ at føreren får et bedre udsyn
+ at risikoen for skader mindskes.

PARKERINGSBREMSEKONTAKT
Parkeringsbremsen aktiveres automatisk af hensyn til
sikkerheden, når du hæver låsehåndtagene, hvilket forhindrer
utilsigtet kørsel eller aflæsning. Du skal bare trykke på
parkeringskontakten for at deaktivere bremsen.

DRIFTSSIKKERHED
Understellets konstruktion og stålafdækningerne giver optimal
beskyttelse og forlænger levetiden. Slangernes føring på arbejdsudstyret
er desuden nøje tilrettelagt. Dette betyder længere levetid og kortere
nedetid.
Alle komponenterne på C30R-3 er udviklet for at opnå en pålidelig og
robust maskine, som kan klare krævende opgaver.

VEDLIGEHOLDELSE
NEM ADGANG
Det er et must, at den daglige vedligeholdelse er nem. Maskinen har
en motorhjelm, der er nem at åbne, og som giver adgang til alle
vigtige komponenter: luftfilter, kompressor, batteri, sikringer og relæer,
brændstoftank, hydraulikolietank, motoroliepind...

LANGE SERVICEINTERVALLER
Yanmar-tipvogne er udviklet til at være i arbejde, og derfor har vi forlænget
serviceintervallerne til 500 timer.
Vores dieselpartikelfilter og dieseloxidationskatalysator kræver ingen
vedligeholdelse, og sodfiltret skal kun renses for hver 3.000 timer, hvilket
reducerer nedetiden.

AFMETINGEN
C30R-3
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SERVICEINTERVAL
[ Skift af motorolie og filter : 50 timer (1.) / 500 timer (2.) ] [ Skift af brændstoffilter : 500 timer ] [ Skift af hydraulikoliefilter :
1000 timer ] [ Skift af hydraulikoliereturfilter : 50 timer (1.) / 500 timer (2.) ] [ Skift af kølervæske : 2000 timer ]

SPECIFIKATIONER
[ VÆGT +/- 2 % (EN-STANDARDER) ]
C30R-3

C30R-3TV

Driftsvægt

2 650 kg

2 865 kg

Transportvægt

2 575 kg

2 790 kg

Nyttelast

2 500 kg

2 500 kg

[ MOTOR ]
Type

4TNV88C-KFW (Common Rail + DPF)

Brændstof

Diesel

Bruttoeffeky

34,3 kW (ved 2.800 o / min)

Nettoeffekt

32,5 kW (ved 2.800 o / min)

Slagvolumen

2.189 l

Maksimalt moment

134,5 – 146,2 Nm (ved 1.820 o / min)

Køling

Vandkøling

Starter

12 V – 1.7 kW

Starter

12 V – 72 Ah

Generator

12 V – 55 A

[ TRANSMISSION ]
Type

[ YDELSE ]
HST

2 stempelpumper med variabel flow
Maks. tryk

2 x 61,6 l / min
350 bar

Maks. kørehastighed (lav/høj)

5.7 / 11 km/h

Stigningsevne

30°

Støjniveau (2000/14/CE & 2005/88/CE)

Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA

[ AFLÆSNINGSSYSTEM ]
C30R-3
Aflæsningsvinkel
Køretøjets mål (L x B x H)
Aflæsningsmekanisme
Aflæsning, kapacitet (tom/læsset)
Frihøjde for aflæsning

C30R-3TV

58°

85°

1 685 x 1 410 x 370 mm

2 010 x 1 390 x 505 mm

3 sider

180° aflæsning

0,88 / 1,24

m3

1,13 / 1,50 m3

455 mm

730 mm

C30R-3

CC30R-3TV

Båndbredde

320 mm

320 mm

Frihøjde over jorden

265 mm

280 mm

1

1

[ UNDERSTEL ]

Antal overruller
Antal underruller

6

6

Båndspændesystem

Hydraulisk justering

Hydraulisk justering

Fladetryk (med læs/uden læs)

0,28 / 0,55 kgf/cm²

0,30 / 0,57 kgf/cm²

[ KAPACITET ]
Hydrauliktank

28 l

Hydraulikkredsløb

38 l

Brændstoftank

58 l

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

Billederne er kun til repræsentative formål – Trykt i Frankrig – Producenten forbeholder sig retten til at ændre informationerne i dette katalog uden varsel. Yderligere information kan rekvireres ved at kontakte din autoriserede Yanmar Construction Equipment-forhandler.

Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France
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