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Call for Yanmar solutions



COMPACTE AFMETINGEN

De semi-ViO serie van Yanmar imponeert in zijn gewichtsklas-
se. De SV17Ex combineert compacte afmetingen aan hoge 
prestatieniveaus en grote stabiliteit.

SV17Ex

Design principes

Zeer compacte afmetingen:

>  Totale breedte van de machine beperkt tot 980 mm 
(met ingeschoven onderstel).

> Draaicirkel achteraan: slechts 980 mm.

>  Draaicirkel vooraan met giekverstelling: 1340 mm.

Afmetingen en gewicht vereenvoudigen 
transport op een aanhangwagen of in een 
vrachtwagen

>  Transportgewicht met canopy: 1730 kg.

>  Transportgewicht met cabine: 1850 kg.

Minimale draaicirkel: 2320 mm

Draaicirkel vooraan met giekverstelling: 
1340 mm

Breedte: 980 mm

Draaicirkel 
achteraan:
490 mm

Uniek ontworpen variabel onderstel

>  Scharnierende bladverbredingen aan beide uiteinden 
van het duwblad. De verbredingen zitten vast op het 
duwblad verankerd. Geen nood aan werktuigen bij in-
of uitklappen.

>  Verbreden / versmallen van de onderwagen door middel 
van een schakelaar in combinatie met de hendel van 
het duwblad.

>  Minimale speling tussen de schuivende gedeelten: 
geen ophoping van aarde bij het verbreden.

>  Zeer betrouwbaar systeem voor een lange tijd.

>  Dank zij de combinatie van een in de breedte verstelbare 
onderwagen en de uitstekende gewichtsverdeling, is 
de SV17Ex een zeer stabiele machine.

980 mm

>  Schakelaar voor 
verstelling van de 
onderwagen.

1320 mm

>  4 glijblokken in een 
schuine hoek van 45° 
voor een betere stijfheid 
en minder slijtage.



“TNV” (Totally New Value) Yanmar motor

Een verbeterde, modernere versie van de 
TNE-serie, die al bekend stond om zijn 
“schone en geluidloze” eigenschappen:

>  Minder schadelijke 
uitstoot door een nog 
schonere motor.

>  Minder geluidshin-
der dank zij een nog 
stillere motor.

>  Makkelijker te starten 
door snellere voorver-
warming.

De 3TNV70-VBVA motor voldoet aan de Stage II emis-
sienormen van de Europese Commissie (EC).

UITSTEKENDE PRESTATIES
SV17Ex

Hydraulisch “Load-Sensing” systeem

>  Nauwkeurige graafbewegingen.

>  Simultane bediening van alle functies.

>  Veiligheid en productiviteit, vooral bij precisiewerk: 
bewegingssnelheid perfect controleerbaar.

Hulpcircuit (PTO) met enkelvoudige of dub-
bele werking, aan het eind van de arm ge-
monteerd

Voordelen voor de gebruiker

>  Mogelijkheid om te werken in zeer nauwe 
ruimtes waar een normale machine niet kan 
manoeuvreren.

>  Optimaal zicht rondom de machine: veiligheid en 
productiviteit voor de machinist.

>  Uitermate geschikt voor werk in stedelijke 
gebieden: kabels leggen, toepassingen in tuin en 
park...

>  Gemakkelijk transporteerbaar door zijn laag 
gewicht: grotere productiviteit en inzetbaarheid.

Ideaal gecombineerde afstelling van motor en 
hydraulisch systeem

>  Lager brandstofverbruik.

>  Hogere productiviteit.

>  Minder uitlaatgassen.

Uitstekende tractie voor een graafmachine in 
deze gewichtsklasse

2e rijsnelheid op de rechter rijhendel



COMFORT EN VEILIGHEID

Zeer comfortabele en gebruiksvriendelijke machine: hoog uitrus-
tingsniveau met als doel de prestaties te verbeteren.

SV17Ex

Ruime en ergonomische bestuurderspost

>  Ergonomische plaatsing van de bedieningsinstrumen-
ten: joysticks, armleuningen en rijhendels uitgerust met 
voetpedalen.

>  Comfortabele, instelbare rugleuning.

>  Instijgen van de machine in canopy uitvoering mogelijk 
via beide zijden.

>  Aparte pedalen voor gebruik van het 3e circuit en het 
zwenken van de giek.

Ruime cabine

>  Ruime cabine in vergelijking met zijn compacte afme-
tingen.

>  Eenvoudige toegang tot de cabine: brede toegang tot 
bestuurderspost.

>  Verwarming, ontdooiing, ventilatie, binnenverlichting 
en ruitenwisser standaard op uitvoering met gesloten 
cabine.

Veiligheid voor de bestuurder

>  Canopy en cabine beantwoorden aan de strengste 
veiligheidsnormen:

• ROPS (bescherming tegen omvallen).
• FOPS1 (bescherming tegen vallende voorwerpen).
• TOPS (beschermende kooiconstructie).

>  Grote veiligheidshendels op de armconsole: alle werk- 
en verplaatsingshandelingen worden vergrendeld.

>  De perfect gevormde graafarm biedt een zeer goede 
zichtbaarheid op de bodem van de sleuf.



BETROUWBAARHEID

Stevige constructie

>  De machine is uit modulen opgebouwd: eenvoudige 
en stevige assemblage van alle onderdelen.

>  Bovenwagen wordt uit één enkel gietstuk vervaardigd: 
verbeterde stijfheid en grotere duurzaamheid.

> Stalen achter- en zijpanelen.

>  In de arm ingebouwde werklamp.

De punten voor dagelijks onderhoud zijn goed bereikbaar: aanmerkelijke vermindering van 
onderhoudsduur en operationele kosten

>  Grote achterklep: De brandstof-, lucht- en hydraulis-
che filters en het koelvloeistof expansievat zijn direct 
toegankelijk.

>  Toegang via voorpaneel onder de stoel: batterij, ge-
nerator, startmotor, PTO-selectieklep en elektrische 
onderdelen.

>  Met verwijderd rechterzijpaneel: directe toegang tot 
brandstoftank en radiators.

>  Met verwijderd linkerzijpaneel: directe toegang tot de 
hydraulische pomp en de aanzuigfilter.

>  Vlotte bereikbaarheid van de regelkleppen na verwijde-
ring van het linkerzijpaneel en de bodemplaat.

>  Goede beveiliging van 
arm- en bakcilinders.

>  De hydraulische leidin-
gen werden bovenop of 
in de arm gemonteerd.

SV17Ex



PTO
Max theoretische waarden bij 2100 t/min

Druk Debiet

0 ~ 196 bar 37.8 ~ 17.5 l/min

0 ~ 196 bar 37.8 ~ 17.5 l/min

> Het debiet vermindert als de druk verhoogt.

Motor
Yanmar Diesel 3 cilinder ............................................................................ 3TNV70-VBVA
Vermogen ......................................................................... 9.5 kw / 12.9 PK / 2100 t/min
Cilinderinhoud ....................................................................................................854 cm3

Max. Koppel ................................................................................ 51.4 N.m. / 1500 t/min

Hydraulisch systeem
Capaciteit hydraulisch systeem .............................................................................. 24.5 l
Tankcapaciteit hydrauliek .......................................................................................... 16 l
Max. Druk ..........................................................................................................200 bar
Pomp met variabel debiet ............................................................................... 37.8 l/min
Rechtuit lopend ..............................................................................................................
Directe terugvoer naar hydraulische tank ........................................................................
Batterij ............................................................................................................................

Werking
Rijsnelheid ...............................................................................................2.0 / 3.5 km/u.
Zwenksnelheid ..................................................................................................10 t/min
Uitbreekkracht (Lepelsteel / Bak) .............................................................755 / 1550 kgf
Giekverstelling ..................................................................................................40° / 80°
Bodemdruk* ..................................................................................... 0.32 / 0.30 kg/cm2

Klimvermogen .......................................................................................................... 30°
Rupsbreedte .....................................................................................................230 mm
Vrije ruimte ........................................................................................................160 mm
Duwblad (Breedte x Hoogte) .........................................................980 / 1320 x 230 mm

* Cabine / Canopy

Diverse
Brandstoftank ........................................................................................................ 24.5 l
Koelsysteem ............................................................................................................ 2.9 l
Transportafmetingen (L x b x h) .................................................. 3660 x 980 x 2255 mm
Laag geluidsniveau LwA (2000/14/EC & 2005/88/EC) ........................................ 91 dBA

Opties

>  Speciale lakkleur

>  Slangbreukventielen voor 
hijswerkzaamheden

>  Diefstalbeveiliging

>  2 extra werklampen

>  Biologisch afbreekbare olie

>  Radio

>  Zwaailamp
>  Hydraulische snelkoppelingen 

op verlengde 3e circuit

>  Mechanisch 
snelwisselsysteem

>  Standaard bak, slotenbak, 
puinbak

>  Hydraulische breekhamer

TECHNISCHE GEGEVENS
SV17Ex



TECHNISCHE GEGEVENS
SV17Ex
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen Afmetingen in mm met Yanmar bak.

Machine cabine uitvoering, rubberen 
rupsen, zonder bak.
A: Afstand center machine graafarm (m).
B: Hoogte graafarm (m).
C: Hefvermogen (kg).
N: Gesloten chassis.
W:  Open chassis. 

(-4% met canopy).

Gemeten over voorzijde

Gemeten 90° over zijkant

De gegevens in deze tabel zijn de hefvermogens gemeten volgens de ISO 10567 norm. Zij stemmen overeen met 75% van de 
statische kiplast of 87% van het hydraulisch hefvermogen, zonder bak. De met* gemarkeerde waarden zijn de door het hydraulisch 
vermogen begrensde prestaties.

Duwblad neer

A Maxi 3.0 m 2.5 m 2.0 m

B
W N W N W N W N

2.5 *245 *245 *245 *235 *235 *235 - - - - - - -

C

2.0 *260 210 *260 *235 *235 *235 *230 *230 *230 - - - -

1.5 *265 190 *265 *265 220 *265 *275 *280 *275 *300 *300 *300 -

1.0 *275 180 *275 *290 220 *290 *335 285 *335 *435 *440 *435 -

0.5 *290 180 *290 *335 210 *335 *400 270 *400 *535 375 *535 -

0 *310 185 *310 *350 210 *350 *445 280 *445 *600 360 *600 *820

-0.5 *310 195 *310 *335 220 *335 *430 255 *430 *595 340 *595 *790

-1.0 *320 225 *320 - - - *405 275 *405 *580 355 *580 *760

-1.5 *310 240 *310 - - - - - - *425 345 *425 *645

Duwblad omhoog

A Maxi 3.0 m 2.5 m 2.0 m

B
W N W N W N W N

2.5 *245 *245 *245 *235 *235 *235 - - - - - - -

C

2.0 *260 210 *260 *235 *235 *235 *230 *220 *230 - - - -

1.5 *265 195 *265 *265 230 *265 *275 *270 *275 *300 *293 *300 -

1.0 *275 185 *275 *290 225 *290 *335 280 *335 *435 *430 *435 -

0.5 *290 185 *290 *335 215 *335 *400 275 *400 *535 375 *535 -

0 *310 190 *310 *350 215 *350 *445 275 *445 *600 365 *600 *820

-0.5 *310 195 *310 *335 220 *335 *430 255 350 *595 340 460 *790

-1.0 *320 225 *320 - - - *405 265 415 *580 345 475 *760

-1.5 *310 240 *310 - - - - - - *425 345 *425 *645

Bedrijfsgewicht (Normen EC) +-2%: 
>  1805/1925 kg (canopy/cabine)

Transportgewicht (Normen EC) +-2%:
>   1730/1850 kg (canopy/cabine)



Niet-bindende foto’s – Gedrukt in Frankrijk – Yanmar behoudt zich het recht voor de informatie in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Neem voor bijkomende informatie contact 
op met uw Yanmar Construction Equipment Europe dealer.

NL_SV17EX_1012

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu


