
ViO50U
4700/4770 kg

MINI GRAAFMACHINE



COMPACTE AFMETINGEN

De Universal ViO50 is een echte minigraafmachine zonder 
zijdelingse overhang (« Zero Tail Swing »): noch het tegengewicht, 
noch de voorste delen van de cabine overschrijden bij het 
zwenken de breedte van de rupsen.

ViO50U

Design principes

> Zonder overhang.

>  Draaicirkel vooraan met giekverstelling: 1800 mm.

>  Draaicirkel achteraan: 975 mm.

>  Breedte gereduceerd tot: 1970 mm.

>  De giek is minder gebogen in vergelijking met oudere 
modellen. Dit vergemakkelijkt de zwenkbeweging 
over de laadbak van een vrachtwagen, waardoor de 
productiviteit bij laden en lossen gevoelig verhoogt.

>  Om de productiviteit te verhogen, werd het duwblad 
20 cm naar voren geplaatst. Dit vertaalt zich in een 
preciezere controle van de werkzaamheden en 
maakt grondverzet algemeen een stuk eenvoudiger. 
De bediening van de duwbladhendel - voorheen via 
kabel – geschiedt nu hydraulisch.

Voordelen voor de bestuurder

>  Mogelijkheid om te werken op enge bouwwerven, 
waar een conventionele graafmachine moeilijk bij 
kan.

> Gemakkelijker om langs een muur werken.

>  Optimale zichtbaarheid van de werkzone, geen 
dode hoeken in de bovenwagen.

>  Verhoogde veiligheid en productiviteit voor de 
bestuurder.

>  Uitstekend geschikt voor werkzaamheden in een 
stadsomgeving: onnodig om twee rijbanen af te 
zetten.

2785 mm

Draaicirkel vooraan: 
2220 mm

Draaicirkel vooraan met verstelling 
van de giek: 1800 mm

Draaicirkel 
achteraan: 
975 mm

Breedte gereduceerd tot: 1970 mm

Zonder 
overhang

>  De voorste delen van de cabine overschrijden bij het 
zwenken de breedte van de rupsen niet: erg handig om in 
erg nauwe ruimtes en langsheen een muur te werken.



UITSTEKENDE PRESTATIES
ViO50U

Yanmar wendt de doorheen de jaren opgebouwde technische 
kennis en expertise aan, om uitzonderlijke prestaties te bieden 
die tegelijkertijd de milieunormen respecteren.

Hydraulisch VIPPS®-systeem 
(ViO Progressive 3 Pumps System)

Hydraulisch circuit met vermogensafstelling 
en uitgerust met een variabel debiet piston-
pomp, een tandwielpomp en een verdeelblok 
met meerdere combinatiemogelijkheden:

>  Verhoogde 
werkingssnelheid 
dank zij 
accumulatie van 
de verschillende 
hydraulische 
vermogens.

>  Vloeiende 
combinatie van 
alle bewegingen 
mogelijk, 
ook tijdens 
verplaatsingen.

Giek x Arm

Arm x Bak

Giek x Rotatie x Arm

Motor

Motor

Motor

Een zeer krachtige, ecologische motor die de 
geldende emissienormen van de Europese 
Commissie respecteert

De direct ingespoten Yanmar TNV motor werd 
speciaal ontwikkeld om prestaties te kunnen 
koppelen met schone uitlaatgassen. Dank 
zij het geperfectioneerde injectiesysteem, 

kunnen de emissienormen van de Europese Commissie 
(EC) gerespecteerd worden. Het lage geluidsniveau 
draagt bij aan mens en milieu.

>  Perfecte combinatie van motor en hydraulisch 
systeem: erg beperkt brandstofverbruik. Stan-
daard uitgerust met elektrische vulpomp om de 
brandstoftank te vullen.

Uitzonderlijke stabiliteit en hefvermogen

Dank zij het gebruik van een groot 
contragewicht en de asymmetrische rupsen 
(VICTAS® systeem), en hieraan gekoppeld 
een uitstekende gewichtsverdeling, worden 

verhoogde stabiliteit en een van de beste hefvermogens 
van machines in deze categorie verkregen.

Het VICTAS® systeem zorgt voor een groter draagvlak, 
dankzij een grotere spoorbreedte en het gebruik van 
asymmetrische rupsen:

> Betere zijdelinkse stabiliteit, beter hefvermogen.

> Minder slijtage van de rupsen.

> Stille, trillingvrije verplaatsingen.

De ViO50U is standaard uitgerust met een hulp-
hydraulieklijn (PTO). Hierdoor kan een waaier 
aan aanbouwdelen aangedreven worden.

>  Verlenging van het 3e circuit, inclusief twee 
extra afsluitkranen voor gebruik van sloop / 
sorteergrijpers en andere aanbouwdelen.

>  Het 3e circuit wordt 
standaard proportioneel 
gestuurd: verhoogd 
comfort en gebruiks-
gemak bij inzetten van 
aanbouwdelen.

>  Verlenging van het 3e 
circuit.



COMFORT

Zeer comfortabele en gebruiksvriendelijke machine: hoog 
uitrustingsniveau met als doel de prestaties te verbeteren.

ViO50U

Veel ruimte voor onbeperkte bewegingsvrijheid

>  Hoewel de ViO50U een type binnendraaier is, werd de 
machine uitgerust met een binnen zijn gewichtsklasse 
ruim bemeten cabine.

Standaard geleverd met geveerde zetel

>  De zetel kan ingesteld worden volgens het gewicht 
van de operator. Dit verbetert de werkpositie en het 
comfort voor de bestuurder en verminderd tegelijkertijd 
het schokken en vibraties binnenin de cabine.

Overige uitrusting:  inklapbare voetsteunen voor meer ruimte, rijpedalen, 12 V-stekker, bekerhouder, 
documentenhouder, elektrische brandstofvulpomp... 

Veilige en ergonomische bestuurderspost

>  Goed geordende opstelling van bedieningsinstrumen-
ten en functies: joysticks, armsteunen, rijhendels.

Hydraulisch gestuurde bedieningshendels + 
comfortabele armsteunen

>  Eenvoudig controleerbare bedieningshendels. De 
armsteunen zorgen voor urenlang comfort en verge-
makkelijken precisiewerkzaamheden.



VEILIGHEID
ViO50U

Cabine volledig conform aan de ISO 
normen

Het gebruik van een zeer resistente ROPS 
kooistructuur verhoogt de bestuurdersveiligheid 
voor het geval dat de machine zou omkippen. 
De cabine is conform met de FOPS1 norm 
(beveiligingsstructuur tegen vallende voorwerpen) 
en TOPS norm. Dit laat de bestuurder toe om vol 
van vertrouwen en veilig te werken.

ROPS
Bescherming 

tegen omvallen
ISO 3471

FOPS 1
Bescherming 
tegen vallende 
voorwerpen
ISO 10262-2 / 

Niveau 1

Bijkomende uitrusting:  verankeringspunten voor transport, grote toegangshendels, veiligheidshamer, ...

>  Grote veiligheidshen-
dels op de armcon-
sole: alle werk- en ver-
plaatsingshandelingen 
worden vergrendeld.

>  De standaard gemon-
teerde achteruitkijk-
spiegel verhoogt de vei-
ligheid door optimaal 
zicht te verschaffen op 
achterliggende obsta-
kels en personen.

>  De ViO50U wordt standaard uitgerust met een in 
de binnenkant van de arm geïntegreerde werklamp. 
Dank zij deze positie gecombineerd met een brede 
lichtstraal, wordt de werkzone goed verlicht, waardoor 
er probleemloos ’s nachts kan gewerkt worden.



TOEGANKELIJKHEID

Gemakkelijk en eenvoudig te onderhouden dank zij de goed 
toegankelijke componenten.

ViO50U

>  Verzorgde en beschermde geleiding van de 
hydraulische slangen via de bovenkant van de giek 
en aan de rechter kant van de machine, onder de 
opstaptrede. Deze opstaptrede kan worden verwijderd 
om toegang te verschaffen tot de aansluitingen van de 
leidingen.

>  Gemakkelijke toegang tot de ver-
schillende onderhoudspunten: 
motoronderdelen, filters, drukmeet-
punten, hydraulische pompen...

>  Vorm van het contragewicht speciaal ontworpen om de 
zijpanelen te beschermen tegen eventuele schokken. 
Extra zijkanten in gegoten staal voor linker- en rechter 
buitenhoeken van de bovenstructuur, waardoor de 
schokbestendigheid nog wordt verhoogd.

>  Volledig afgeschermde 
cilinders (staaf en ci-
linder) door erg elasti-
sche staalplaten om te 
kunnen weerstaan aan 
eventuele schokken.



(1800 met
verstelde giek)

* Reikwijdte arm

TECHNISCHE GEGEVENS
ViO50U

Bedrijfsgewicht (Normen EC) +-2%: 
>  4700/4770 kg (Rubberen / Stalen rupsen)

Transportgewicht (Normen EC) +-2%: 
>  4625/4695 kg (Rubberen / Stalen rupsen)

PTO
Max theoretische waarden bij 2400 t/min

Druk Debiet

0 ~ 220 bar 81 ~ 54 l/min

0 ~ 220 bar 81 ~ 54 l/min

> Het debiet vermindert als de druk verhoogt.

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.

ViO50U

Yanmar Diesel
4 cilinder

Model 4TNV88-BXBVA
Vermogen 29.5 kW / 40.1 PK / 2400 t/min
Cilinderinhoud 2189 cm3

Max. koppel 141 N.m. / 1200 t/min

Hydraulisch 
systeem

Capaciteit hydraulisch 
systeem

64 l

Max. druk 220 bar
2 pompen met variabel 
debiet

2 x 40.3 l/min

Tandwielpomp 40.3 l/min

Werking

Rijsnelheid 2.3 / 4.6 km/u.
Zwenksnelheid 10 t/min
Uitbreekkracht (Lepelsteel) 2250 Kgf
Uitbreekkracht (Bak) 3800 Kgf
Maximale helling 30°

Onderwagen

Bodemdruk 0.295 / 0.268 kg/cm2

Rupsbreedte 350 mm
Bodemvrijheid 270 mm
Duwblad (Breedte x Hoogte) 1970 x 400 mm

Diversen

Brandstoftank 67 l
Koelsysteem 6.7 l
Transportafmetingen
(l x b x h)

5250 x 1970 x 2640 mm

Laag geluidsniveau LwA 
(2000/14/EC & 2005/88/EC)

82 dBA (LpA)
96 dBA (LwA)

Opties >  Speciale lakkleur
>  Yanmar hydraulisch 

snelwisselsysteem
>  Airconditioning
>  Standaard bak, 

slotenbak, puinbak
>  Lange arm (+200 mm)
>  4de hydraulisch circuit 

(zwart-wit)

>  4de hydraulisch circuit met 
proportionele bediening

>  Antistart- en 
antidiefstalsysteem

>  Slangbreukventielen voor 
hijswerkzaamheden

>  Radio
>  2 extra werklampen
>  Zwaailamp
>  Hydraulische breekhamer

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).

Gemeten over voorzijde Gemeten 90° over zijkant

Duwblad neer

A Maxi 4.0 3.0 2.5

B

4.0 700 *855 - - - - - -

C

3.0 535 *900 685 *850 - - - -

2.0 455 *935 650 *995 *1170 *1215 - -

1.0 430 *970 625 *1180 1000 *1655 1295 *2135

0 440 *1050 590 *1310 920 *1910 1190 *2450

-1.0 520 *1085 590 *1275 910 *1875 1205 *2310

-2.0 805 *1075 - - 950 *1385 1225 *1650

Duwblad omhoog

A Maxi 4.0 3.0 2.5

B

4.0 700 *815 - - - - - -

C

3.0 530 575 685 *795 - - - -

2.0 445 490 650 695 *1160 *1135 - -

1.0 425 455 620 685 995 1075 1285 1445

0 445 475 590 635 925 1030 1175 1300

-1.0 520 550 590 640 920 980 1190 1325

-2.0 790 805 - - 920 1000 1175 1325



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

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmarconstruction.eu


