
MINIGRÄVMASKIN

ViO17

Driftvikt (störtbåge) 1765 kg
Motor 3TNV70-XBV
Grävkraft (arm) 8,53 kN
Grävkraft (skopa) 15,2 kN



Kompakt design,  
hög prestanda

YANMAR-MOTOR
YANMAR TNV-motorn har utformats för att kombinera stor kraft 
och renare utsläpp. Med ett välutvecklat insprutningssystem möter 
den EU-kommissionens utsläppsstandarder. Dess tystgående drift 
gör den här motorn till ett perfekt alternativ för människor och 
miljö.

KOMPAKT
ViO17 med noll vändradie är det perfekta valet i små utrymmen. 
Maskinens övre ram kan slunga inom spårbredden, vilket gör det 
möjligt att fokusera på arbetet utan att oroa sig för skador. Den är 
lätt att transportera, kan användas till en mängd olika tillämpningar 
såsom stadsförnyelse, gradering eller landskapsarbeten.

VIPPS-HYDRAULSYSTEM
ViO17 är utrustad med ett ViPPS hydraulsystem som samlar flödet 
från separata pumpar för att uppnå den optimala kombinationen 
av snabbhet, styrka, smidighet och balans. Hydraulsystemet 
möjliggör jämn och simultan drift av arbetsrörelser, även under 
körning.

UTVIDGAT UNDERREDE
ViO17 är utrustad med en steglös underbäring som standard, som 
lätt kan fällas ut eller dras in med en enkel spak. När den är fullt 
utfälld kan maskinen få åtkomst till de trångaste områden. När den 
är utfälld drar den nytta av utmärkt stabilitet.
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ENKEL ANVÄNDNING
Alla kontrollspakar är perfekt placerade för utmärkt 
rörelseprecision. Alla kommandon kan styras med joystick 
eller fotpedal.

BÄST KOMPONENTER
Utvecklad med välkända komponenter för högsta kvalitet. 
Komponenternas design och prestanda är gjorda för lång 
livslängd.

ANVÄNDBARHET
Dagliga kontroller och servicepunkter är lätta att  
komma åt, och förenklar underhållet i maskinen.  
ViO17 har högresistenta stålpaneler och använder Yanmars 
fulla cylinderskydd för att minska driftsstopp och total 
ägandekostnad.

KOMFORT
Arbetsmiljön för ViO17 har studerats för att förbättra 
användarens körposition och förenkla arbetet, speciellt på 
platser med långa sträckor och utmanande miljöer.
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ENKEL TRANSPORT
Transport av maskinen är säker, 
tack vare den lätta och praktiska 
designen. De stora fästöglorna 
på bladet är lätta att komma åt. 
ViO17 kan transporteras på ett 
säkert sätt på en liten släpvagn 
med upp till tre skopor och en 
hydraulbrytare, samtidigt som den 
klarar en total transportvikt på 
mindre än 2 t.

OSLAGBART KOMPAKT
Vi017 är en minigrävmaskin med noll vändradie som fungerar i 
trånga utrymmen. Den erbjuder kraft och exceptionell produktivitet 
som, i kombination med utmärkt stabilitet, gör det möjligt för dig att 
arbeta och känna dig lugn under alla omständigheter.

FÖRDELARNA MED 
V¡O-DESIGNEN
Varken motvikten eller den 
främre delen av den övre 
ramen sticker ut utanför 
larvbandsbredden. Med 
framdelen utformad att inte 
sticka ut, har ViO17-6 en mycket 
liten vändradie.

  Förbättrad säkerhet 
både för operatören och 
anläggningsarbetare: mycket 
viktigt på arbetsplatserna.

  Död vinkel bak reducerad till 
ett minimum: ökar återigen 
säkerheten för dem som 
arbetar runt maskinen.
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KOMFORT

RYMLIG OCH ERGONOMISK 
ARBETSSTATION
  Perfekt position för joysticks, armstöd och resespakar 
med pedaler.

  Separata pedaler för användning med aux-effektledning 
och bomförskjutning.

  Bekvämt säte med multifjädring.

  Åtkomst möjlig från båda sidor.

  Integrerad arbetslampa.

1280 mm

950 mm

UTVIDGAT UNDERREDE

UNIKT UTSEENDE
  Minskat spel mellan gliddelarna: ingen jorduppbyggnad under 
underredets utvidgning.

  Hög tillförlitlighet under lång tid.

  ViO17 är extremt stabil tack vare användningen av ett utvidgat 
underrede och bra viktfördelning.

ENKELT HOPFÄLLBART 
FÖRLÄNGNINGSBART BLAD
De gångjärnsförsedda bladförlängningarna är permanent fastsatta 
på bladet. Inga verktyg behövs för att snabbt byta position. Ingen 
risk för att bladförlängningarna ska lossna.

Utfälld: ökad stabilitet för förbättrad grävning och 
lastfunktion

Infälld: enkel åtkomst i trånga områden
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SÄKERT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT
Eftersom en lösning är effektivare i en säker miljö är säkerheten för operatören och människorna runt maskinen en av våra prioriteringar. ViO17 är 
monterad med en ROPS/FOPS/TOPS störtbåge, en bred och enkel åtkomst på båda sidor av maskinen. Operatörsmiljön är utformad för intuitiv och 
enkel användning av maskinen: enkel layout för kommandon, breda pedaler... 

PRESTANDA

KRAFTFULL YANMAR-MOTOR
Yanmars 3TNV70 motorplattform drar nytta av 
långvarig robusthet och tillförlitligt rykte. ViO17-2A 
är utrustad med en Yanmar-dieselmotor 3TNV70-
XBV som genererar en effekt på 10,1 kW och har ett 
vridmoment på 52 Nm. Detta ger maskinen en klart 
förbättrad prestanda.

VIPPS-HYDRAULKRETS (ViO 
PROGRESSIVT 3-PUMPSYSTEM)
ViO17 använder ett hydrauliskt ViPPS-system. 
Konfigurationen använder 1 dubbel kolvpump 
med steglös slagvolym och 2-växlade pumpar. 3 
huvudpumpar ger ett totalt maxflöde på 48,4 l/
min, som är tillgängligt för huvudmaskinens 
driftsrörelser. Flöden för dessa pumpar samlas i 
huvudkontrollventilerna, enligt ViPPS-systemet, för 
att få optimal kombination i termer av hastighet, 
ström, jämnhet och balans. ViPPS-systemet 
möjliggör jämn och simultan prestanda för alla 
operationer, även vid körning, så att du har det 
ultimata arbetsverktyget.
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UNDERHÅLL OCH 
TILLFÖRLITLIGHET
ViO17 uppfyller utan tvivel Yanmars rykte om att leverera 
hållbara maskiner med kvalitet. Att det är så lätt att komma åt 
komponenterna och att det går så snabbt att utföra underhåll och 
rengöring, gör att tillgängligheten på plats är utmärkt.

BÄSTA BOM- OCH ARM-SKYDDET  
PÅ MARKNADEN
ViO17 har ett unikt och fullgott skydd för alla bom- och 
armcylindrar. Alla cylinderrör och stänger är skyddade av en 
stålplatta av fjädertyp som drastiskt minskar den totala kostnaden 
för maskinens ägarskap.

DESIGNAD FÖR ATT HÅLLA
  Strukturen i chassiet och hållbara stålluckor erbjuder 
klåfingerskyddad resistens.

  Stora motvikter skyddar mot stötar och friktion mot 
väggarna.

  Slangskydd  med slipresistenta hylsor. Styr överst på 
bommen och på höger sida av maskinen för att undvika 
risk för förvridning och att maskinens driftsstopp 
begränsas.

  Strängbildning förhindrar ansamling av smuts och 
minskar interna spårslitage.

ANVÄNDBARHET
Bak- och sidoluckor, panelen under sätet och det löstagbara 
golvet erbjuder direkt åtkomst till servicepunkter för att 
minska tid och kostnad för underhåll. Bladcylinderns 
flexibilitet bygger på två delar för snabbt byte vid 
perforering.
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MASKINEN

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Specialfärg | Snabbkopplingar | Bio-olja | 1 LED som blinkar fast på störtbågen | Varningslampa med magnetbas.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

Dokumentlåda.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Säkerhetsventiler för att lyfta | Resealarm.

[ TILLVALSUTRUSTNING  ]

[ STANDARDUTRUSTNING ]

PRESTANDA

3TNV70-XBV Yanmar diesel | Uppfyller EN-standarder | Indirekt insprutning | Vattenavskiljare | VIPPS hydraulsystem (ViO progressivt 
3-pumpssystem) | 3:e hydraulkretsledningen till armens slut (30,8 l/min) | Hydraulisk oljemätare | Halogen-arbetslampa under bommen.

KOMFORT

Justerbart, fjädrat säte med vinylklädsel | Justerbart handledsstöd | Pedaler | 2 x 12 V uttag | Förvaringsboxar | Mugghållare.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Handledsstänger | Säkerhetsspak | Säkerhetsrem | Nödhammare | Signalhorn | Utfällbar underdel | 4 förankringspunkter (2 på underdelen, 2 
på bladet) | Bladcylinderns tillbehörsslang i två delar | Komplett skydd för cylindrarna (arm, bom, blad) | Bladcylinderskydd | Slangar skyddade 
av slitresistenta och projektionsresistenta hylsor.

ÖVRIGT

Bränslemätare | Låslock | Verktygskit | Fettpump.

Yanmar tillhandahåller de tillbehör som passar dina behov och matchar de säkerhetsnormer som gäller i ditt land: mekaniskt snabbfäste, hydraulisk 
snabbkoppling, dikningsskopor, svängande skopor, grävskopa, hydraulisk hammare...

[ TILLBEHÖR ]
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MÅTT

A Totallängd                          3450 mm H Total bladbredd 950 - 1280 mm*

A’ Totallängd med bladet baktill 3815 mm I Total bladhöjd 255 mm

B Totalhöjd 2370 mm J Bladavstånd 1120 mm

C Totalbredd 950 - 1280 mm* K Max. bladhöjd över marken 265 mm

D Spårlängd på marken 1175 mm L Max sänkningsdjup med bladet 205 mm

E Underredeslängd 1525 mm M Minsta markfrigång 175 mm

F Bana 720 - 1050 mm* N Markfrigång under motvikt 370 mm

G Spårvidd 230 mm

A Max. grävdjup – bladet lyft 2200 mm H Bom förskjutningsbas till vänster 45°

B Max. grävdjup – bladet sänkt 2310 mm I Bom förskjutningsbas till höger 75°

C Max. grävräckvidd på mark 3710 mm J Armlängd 950 mm

D Max. grävräckvidd 3810 mm K Minsta främre svängradie 1535 mm

E Max. vertikal vägg 1850 mm L Minsta främre svängradie med bomsväng 1320 mm

F Max. avlastningshöjd 2630 mm M Bakre vändradie 640 mm

G Max. klipphöjd 3690 mm

*Utfällt – Indraget underrede
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LYFTKAPACITET

Tipping load, rating over front Tipping load, rating over side 90°

[ Informationen i dessa tabeller representerar lyftkapaciteten i enlighet med ISO standard 10567. Den omfattar inte skopans vikt 
och motsvarar 75 % av den maximala, statiska tipplasten på 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad 
med * är de hydrauliska gränserna för lyftkraften. ]
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Bladet över marken

A Max. 2,5 m 2,0 m

B

W N W N W N

2,5 285 170 275

C

2,0 230 135 220 *315 195 *315

1,5 205 120 195 *365 190 *365 *420 295 *420

1,0 190 110 180 290 170 290 425 245 405

0,5 190 105 175 285 165 285 410 230 385

0 195 110 180 275 160 275 380 210 355

-0,5 220 120 205 270 155 270 380 230 350

-1,0 260 145 240 395 225 370

-1,5 *390 235 *390

Blad på marken

A Max. 2,5 m 2,0 m

B

W N W N W N

2,5 *330 180 *330

C

2,0 235 135 *335 *315 200 *305

1,5 210 122 *345 *365 195 *365 *360 300 *420

1,0 195 110 *360 295 175 *445 435 255 *590

0,5 195 110 *370 295 170 *520 415 235 *735

0 200 110 *380 280 160 *550 390 220 *760

-0,5 220 130 *405 280 160 *540 395 235 *730

-1,0 260 150 *420 265 230 *675

-1,5 *390 240 *390

C: Safe working load (kg).  
- S (Säkerhetslast)
N: Retracted undercarriage.  
- I (Infällt underrede)

W: Extended undercarriage.  
-U (Utfällt underrede)

A: Overhang from rotational 
axis (m). - Ö (Överhäng)
B: Height of hooking point 
(m). - H (Höjd)
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SPECIFIKATIONER

ONDERHOUDSFREQUENTIE
[ Byt motorolja och filter: 500 timmar ] [ Byt bränslefilter: 500 timmar ] [ Byt hydraulolja: 1 000 timmar ] [ Byt kylvätska: 2000 timmar ]

Transportvikt Arbetsvikt Marktryck (kPa [kg/cm²])
Larvfötter i gummi/störtbåge 1690 kg 1765 kg 0,29

[ VIKT +/_ 2 % _EN STANDARDER ]

Maximalt tryck 210 bar
En dubbelkolvpump med variabelt flöde 2 x 17,6 l/min-1

1 kolvpump med variabelt flöde 13,2 l/min-1

En kugghjulspump för styrledningen 11,2 l/min-1

[ HYDRAULSYSTEM ]

Kraftuttag
Teoretiska data vid 1 900 rpm

Tryck (bar) Flöde (l.min-1)
2-vägs 0–210 bar 31,1–0 l/min-1

1-vägs 0–210 bar 31,1–0 l/min-1

Oljeflödet  
minskar då  
trycket ökar

Typ 3TNV70-XBV
Bränsle Diesel
Nettoeffekt (kW) 10,1 vid 2200 rpm
Bruttoeffekt (kW) 10,3 vid 2200 rpm
Deplacement 0,854 liter
Max vridmoment (vid 1600 rpm) 47,8 ~ 52 N
Kylning Vatten
Startenhet (V-kW) 12 V – 1,4 kW
Batteri (V-Ah) 12 V – 45 Ah
Generator (V-A) 12 V – 20 A

[ MOTOR ]

Antal topprullar 0
Antal bottenrullar 3
Spårspännsystem Fettjusterare

[ UNDERVAGN ]

Bränsletank 20 l
Kylvätska 3,1 l
Motorolja 2,8 l
Hydraulkrets 26 l
Hydraultank 16,5 l

[ EGENSKAPER ]

Körhastighet [låg/hög] 2,1/4,3 km/h 
Rotationshastighet 9,5 rpm
Grävkraft [arm] 8,5 kN
Grävkraft [skopa] 15,2 kN
Lutningsförmåga 30°
Ljudnivå (2000/14/CE&2005/88/CE) 93 dBA/81 dBA

[ PRESTANDA ]
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Yanmar Compact Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu
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