
MIDI GRAAFMACHINE

SV100-1A
9625/9825 kg

Call for Yanmar solutions



COMPACTE AFMETINGEN

Minimale draaicirkel: 3720 mm

Draaicirkel vooraan met giekverstelling: 
2110 mm

Draaicirkel achteraan: 
1330 mm

Totale breedte slechts: 2320 mm

Overhang 
achteraan: 
170 mm

SV100-1A: Een ideaal compromis tussen uitzonderlijke 
prestaties, polyvalentie en beperkt brandstofverbruik.

De enige midigraafmachine van 10 ton met 
korte draaicirkel (binnendraaier) die kan 
ingezet worden op werven waar andere 
machines rond de 8 ton al problemen zouden 
ondervinden

>  Het overhangend deel achteraan bedraagt slechts 
17 cm.

> Breedte van het onderstel gereduceerd tot 2320 mm.

> Uiterst korte draaicirkel achteraan van slechts 1330 mm.

Uitzonderlijk compact voor een graafmachine in 
deze gewichtsklasse:

>  Hogere productiviteit: de machinist kan zich op 
zijn werk concentreren, zonder extra aandacht 
te moeten besteden aan de afmetingen van zijn 
machine.

>  Gemakkelijker om langs een muur werken.

>  Minder risico de machine te beschadigen.

Zo klein mogelijke dode hoek in het achterste 
gedeelte: optimaal zicht rond de machine

>  Groot glasoppervlak voor een uitstekend zicht rondom 
de machine.

>  De ruit aan de voorzijde bestaat uit 2 delen, die volledig 
naar het plafond kunnen worden opgeklapt (boven- en 
ondergedeelte).

Gezichtsveld bij 
normale machine

Zicht vanuit 
SV100-1A

SV100-1A



De ideale machine om zijdelings sleuven te 
kunnen graven vlak naast obstakels en dit 
zonder gevaar ergens tegenaan te botsen

De voorzijde van de SV100-1A werd ontworpen om 
niet buiten de rupsbreedte te draaien. Hierdoor heeft 
deze machine een uiterst korte draaicirkel, waardoor de 
bestuurder efficiënt en vol vertrouwen in enge ruimtes 
kan manoeuvreren. De inzetbaarheid van dit model in 
verschillende werkomgevingen ligt hierdoor een stuk hoger.

Voordelen voor de gebruiker: vermogen en productiviteit

>  Voorzien om grote werkzaamheden, zoals plaatsing van nutsleidingen en uitgraven van funderingen, probleemloos 
aan te kunnen. Dit dank zij de uitstekend op elkaar afgestemde prestaties.

> Aanzienlijke uitkiphoogte: 5150 mm.

>  Dezelfde prestaties als grotere graafmachines.

Uitstekend geschikt voor werkzaamheden in een 
stadsomgeving: onnodig beide rijbanen af te zetten.

3720 mm



UITSTEKENDE PRESTATIES

De originele Yanmar technologie, de nr. 1 
op het gebied van dieselmotoren

Sinds de ontwikkeling van de eerste kleine 
dieselmotor is YANMAR wereldwijd de marktleider 
voor ontwikkeling en bouw van dieselmotoren. Met 
behulp van een in 100 jaar tijd verkregen unieke 
ervaring en kennis, werden verbetering van de 
thermische efficiency en vermindering van uitstoot 
van schadelijke uitlaatgassen verkregen.

Optioneel is het 3e circuit met proportionele 
bediening leverbaar; hierdoor kan de 

bestuurder probleemloos een waaier van 
aanbouwdelen besturen.

Uitzonderlijke stabiliteit en hefvermogen

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

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

Het VICTAS®-systeem (gepatenteerd door Yanmar) 
zorgt voor een groter draagvlak, dankzij een grotere 
spoorbreedte en het gebruik van asymmetrische rupsen. 
Belangrijkste voordelen:

> Betere laterale stabiliteit, beter hefvermogen.

> Minder beschadiging van de bodem.

>  Minder slijtage van de rupsen en comfortabele 
verplaatsing zonder trillingen.

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

Hydraulisch circuit met vermogensafstelling 
en uitgerust met een dubbele pistonpomp 
met variabel debiet, een tandwielpomp 
en een verdeelblok met talrijke 

combinatiemogelijkheden:

>  Verbeterde werksnelheid dankzij een verhoogd debiet 
van de pompen.

>  Gelijktijdige werking van alle bewegingen zonder 
schokken, zelfs tijdens het rijden.

Uiterst geperfectioneerde ontwikkelingen hebben een buiten-
gewoon efficiënt werktuig gecreëerd.

SV100-1A



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

Een zeer krachtige, ecologische motor die 
de geldende emissienormen Stage IIIA 
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 Stage IIIA van de Europese 
Commissie (EC) en de Interim Tier 4 EPA-normen 
gerespecteerd worden. Het lage geluidsniveau 
draagt bij aan mens en milieu.

Uitlaatgassengeleidingssysteem

Koelvloeistof

Ingang Uitgang

Verstuiver

Zuiger

Cilinderkop

EGR- 
koeler

EGR 
klep

Het systeem met elektrische controle EGR* 
met waterkoeling zorgt voor een vermindering 
van de zeer vervuilende stikstofoxiden (NOx)

Dit systeem koelt een deel van de uitlaatgassen af en 
vermengt deze met ingezogen lucht om zo de concentratie 
zuurstof in de luchtinlaat te verminderen. Hierdoor daalt 
de verbrandingstemperatuur, wordt de uitstoot van NOx 
beperkt en kan brandstof efficiënter benut worden.
* EGR: Exhaust Gas Recirculation

Een auto-deceleratie mechanisme verlaagt 
het motortoerental wanneer de graafmachine 
niet werkt

Zodra de bedieningshendels 4 seconden niet gebruikt 
worden, gaat de motor automatisch stationair draaien. 
Dit resulteert in een vermindering van het geluidsniveau, 
een lagere uitstoot van schadelijke gassen en een 
zuiniger brandstofverbruik; dit terwijl de bestuurder 
bijvoorbeeld op de volgende vrachtwagen wacht. Van 
zodra de joystick opnieuw geactiveerd wordt, keert de 
motor terug naar zijn vorige toerental.

De Eco modus zorgt voor een aanzienlijk lager 
brandstofverbruik

De Eco modus controleert op efficiënte wijze het toerental 
van de motor, zodat het brandstofverbruik laag blijft. Bij 
herneming, verhoogt het toerental opnieuw naar het 
vooraf ingestelde toerental.
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Brandstofverbruik

Elektronisch gestuurde motor, gecombineerd 
met een nieuw hydraulische systeem voor een 
hogere productiviteit en een lager verbruik

De goede synergie tussen het elektronisch gestuurde 
motortoerental en koppel met het vernieuwde, hoog 
efficiënte hydraulische systeem van de SV100-1A, 
resulteren in efficiënter reactievermogen. Hierdoor kan er 
meer werk verzet worden met minder brandstofverbruik.

Brandstofverbruik

%

100
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model
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model
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20%



Ruim bemeten cabine

Een ruime, comfortabele cabine voor 
grenzeloos gebruiksgemak

De cabine van de SV100-1A is breder dan die van de 
voorgaande versie, waardoor de bestuurder veel meer 
ruimte verkrijgt. De beenruimte zorgt voor extra comfort 
tijdens het werken en de brede toegang vergemakkelijkt 
het in-en uitstijgen.

Grote rijpedalen zorgen voor meer precisie en 
efficiëntie bij verplaatsing van de machine.

COMFORT

De SV100-1A puilt uit van comfort en bedieningsgemak en biedt 
daardoor de perfecte oplossing aan veeleisende gebruikers.

Zetel met dubbele pneumatische vering voor 
ontspannen gevoel

Zowel de zetel als de volledige besturingsconsole kunnen 
naar voor of achter glijden. Hierdoor kan de optimale 
zithouding ingesteld worden voor elke type operator.

Instelbare en comfortabele armsteunen en 
bedieningshendels

Eenvoudig controleerbare bedieningshendels. De arms-
teunen zorgen voor urenlang comfort en vergemakkelij-
ken precisiewerkzaamheden.

SV100-1A

Standaard zitting met pneumatische 
ophanging

De zetel van de SV100-1A zowel apart als samen 
met de besturingsconsole geregeld worden. Dit zorgt 
voor een betere werkpositie en meer comfort voor 
de bestuurder, en vermindert schokken en trillingen.

Cabine-oppervlakte

40%
MEER RUIMTE

Cabineruimte 
vorig model

Automatische 2e rijsnelheid: Bij ingeschakelde 2e 
rijsnelheid, passen de rijmotoren het koppel en de 
snelheid automatisch aan de noden aan (rijden op 
helling, onderstel ter plaatse draaien, enz...).

De proportionele sturing van de hulphydrauliek (PTO) 
vergemakkelijkt aanzienlijk het gebruisgemak van 
allerlei aanbouwdelen.



Airconditioning

Een efficiënter werkende airconditioning met 
een betere koeling in vergelijking met het 
vorige model

Dankzij de airconditioning van de SV100-1A kunt u 
het hele jaar door in een aangename cabine-omgeving 
werken. De luchtmonden werden voor de bestuurder 
geplaatst en kunnen in alle richtingen georiënteerd 
worden. Bij een buitentemperatuur van 35° is de 
temperatuur in de cabine 7° lager dan die van het oude 
model. In de zomer wordt de werkomgeving hierdoor 
een pak aangenamer. Het volume van de luchttoevoer 
werd eveneens verhoogd.

Airconditioning die gebruik maakt van buiten-
lucht + ontdooifunctie voor verhoogd werk-
comfort

Door gebruik te maken van de buitenlucht, blijft de druk 
in de cabine hoog en wordt stof buiten gehouden. De 
cabine blijft schoon en koel. Met de ontdooifunctie wordt 
de voorruit van alle condens ontdaan.

Geluidsarme cabine

Een geluidsarmere cabine zorgt voor een beter 
comfort en een verhoogt de werkresultaten

De SV100-1A werd uitgerust met een vernieuwend 
en geperfectioneerd systeem die trillingen en lawaai 
sterk verminderen, voor een meer dan ooit rustige 
werkomgeving. Het geluidsniveau dat de bestuurder 
bereikt bedraagt slechts 74 dB(A), waardoor vermoeid-
heid aanzienlijk vermindert tijdens lange werkdagen.

De cabine is op een met vloeistof gevuld 
anti-tril onderstel gemonteerd, waardoor 
geluid vermindert en het algemene comfort 
verhoogt

De cabine is op een met silicone gevuld rubberen 
onderstel gemonteerd. De 5 draagpunten absorberen 
zelfs sterke trillingen. Hierdoor neemt lawaai en operator-
stress tijdens het werken aanzienlijk af.

Bijkomende uitrusting

Radio met USB aansluiting

Opbergvakken

12 V aansluitingFlessenhouder

Grote gereedschapskist

Rubber

Silicone



De standaard veiligheidsgordel met rol- 
mechanisme is eenvoudig vast te gespen en 
rolt automatisch op wanneer deze wordt los- 
gemaakt

Het onderstel heeft meerdere verankering-
spunten, om de machine veilig op een aan-
hangwagen te kunnen vastzetten

De grote veiligheidshendel vergemakkelijkt 
de toegang tot de bestuurderspost

In opgeklapte stand vergrendelt deze alle werk- en 
verplaatsingsbewegingen.

VEILIGHEID

Bedrijfszekerheid en vertrouwen om u het werk aangenamer te 
maken. De SV100-1A biedt bescherming om in alle vrijheid te 
kunnen werken.

SV100-1A

Cabine en canopy volledig conform aan 
de ISO normen

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

ROPS
Bescherming 

tegen omvallen
ISO 3471

FOPS 1
Bescherming 
tegen vallende 
voorwerpen

ISO 10262-2 / Niveau 1

Vergrendeld Ontgrendeld

(Optioneel is een beschermingsrooster FOPS 2 verkrijgbaar)



2 krachtige werklampen voor een beter resul-
taat bij nachtelijke werkzaamheden

>  De SV100-1A is standaard uitgerust met 2 werklampen 
op de cabine. Deze bieden een brede verlichtingszone 
waarmee men ‘s nachts efficiënt en nauwkeurig kan 
werken.

>  Een werklamp is goed afgeschermd ingebouwd 
onderaan de giek, waar deze beter resistent is tegen 
breuk.

Naar boven gerichte ventilator om arbeiders 
in de buurt en het milieu te beschermen

Het ventilatierooster van de SV100-1A is naar boven 
gericht, waardoor warme lucht niet direct op personen of 
de directe omgeving uitgestoten wordt.

Met de zijspiegels en achteruitkijkspiegel kan 
de bestuurder controleren of de ruimte rond 
de machine veilig is

De SV100-1A is standaard uitgerust met een 
geluidsalarm dat ingeschakeld wordt wanneer de 

machine achteruit rijdt.

Bijkomende uitrusting

Veiligheidshamer
Extra voetsteunen voor betre-
den en verlaten van de cabine Brede handgrepen



BETROUWBAARHEID

>  Onderhoudsproblemen behoren nu definitief tot 
het verleden. Neem vanaf nu enkel genoegen met 
snellere controlemogelijkheden en de daaruit voort-
vloeiende verhoogde levensduur in het algemeen.

>  De afschermkappen worden eenvoudig geopend, 
zonder specifiek gereedschap, waardoor dagelijks 
onderhoud en reiniging eenvoudiger uit te voeren 
zijn en minder tijdrovend worden.

>  Eenvoudig toegang tot de bodem van de brandstof-
tank voor reiniging.

>  De beschermkappen zijn vervaardigd uit zeer duur-
zaam staal, om mogelijke beschadigingen eenvou- 
diger te kunnen repareren.

>  De vorm van het rupsenframe zorgt voor een betere 
evacuatie van opgehoopte aarde, waardoor minder tijd 
verloren gaat aan het schoonmaken ervan.

>  Verzorgde en beschermde geleiding van de hydrauli-
sche leidingen via de bovenkant van de giek en aan de 
rechter kant van de machine.

7 Brandstoftank

3

4 Batterij

Radiator

1

2 Luchtfilter

Motor

6 Reservetank

5 V-riem van de 
ventilator

>  De V-riemen van de 
ventilator en de air-
conditioning zijn een-
voudig bij te stellen.

>  De rechter zijbescherming kan 
tevens zonder werktuigen geo-
pend worden en biedt een brede 
opening voor eenvoudigere con-
trole van de batterij. De radiator 
is eveneens eenvoudig te reini-
gen; de golfvormige oppervlakte 
voorkomt ophoping van vuil.

>  Breed openende achter bescherm-
kap voor het controleren en on- 
derhouden van de motorelementen 
en de luchtfilter.

>  De filter van de air-
conditioning bevindt 
zich in de cabine en 
is eenvoudig te ver-
wijderen voor reini-
ging en vervanging.

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

SV100-1A

>  Open de rechter beschermkap 
bovenaan om brandstoftank te 
vullen, om bij de reservetank te 
komen en om de achterzijde van 
de radiator te kunnen reinigen.



De gegevens in de tabel zijn de hefcapaciteiten volgens de ISO 10567 norm, zonder graafbak. 
Zij stemmen overeen met 75% van het statische hefvermogen voor het kipmoment of met 
87% van het hydraulisch hefvermogen. De met * gemarkeerde waarden zijn begrensd door 
de hydraulische heflimieten.

Opties >  Speciale lakkleur
>  Standaard bak, 

slotenbak, puinbak
>  Slangbreukventielen
>  Hydraulische 

snelkoppelingen op 
verlengde 3e circuit

>  Verlenging 3de hydrau-
lisch circuit met propor-
tionele bediening

>  4de hydraulisch circuit met 
proportionele bediening

>  Antistart- en 
antidiefstalsysteem

>  Beschermingsrooster 
FOPS2

>  Zwaailamp
>  Yanmar hydraulisch 

snelwisselsysteem
>  Hydraulische breekhamer
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* met hydraulisch
snelwisselsysteem

Bedrijfsgewicht (Normen EC) +-2%:
>  9625/9675 kg (rubberen/stalen rupsen 

zonder hydraulisch snelwisselsysteem)
>  9775/9825 kg (rubberen/stalen rupsen 

met hydraulisch snelwisselsysteem)

Transportgewicht (Normen EC) +-2%:
>   9550/9600 kg (rubberen/stalen rupsen 

zonder hydraulisch snelwisselsysteem)
>   9700/9750 kg (rubberen/stalen rupsen 

met hydraulisch snelwisselsysteem)

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

PTO
Max theoretische waarden bij 2000 t/min

Druk Debiet

0 ~ 240 bar 130 ~ 55 l/min

0 ~ 240 bar 130 ~ 55 l/min

> Het debiet vermindert als de druk verhoogt.

Machine met cabine, rubberen rupsen, zonder graafbak, 
zonder snelwisselsysteem.
A: Reikwijdte vanaf midden draaicirkel (m).
B: Hoogte aanhechtingspunt (m).
C: Hefcapaciteit (kg).

Gemeten over voorzijde Gemeten 90° over zijkant

Duwblad neer

A Maxi 5.0 4.0 3.0

B

5.0 *1840 *1840 - - *1800 *1800 - -

C

4.0 1380 *1840 *1860 *1860 *1860 *1860 - -

3.0 1220 *1910 1660 *1880 *2210 *2210 - -

2.0 1140 *1940 1580 *2230 2210 *2670 3330 *3880

1.0 1130 *1980 1530 *2450 2090 *3250 2970 *4630

0 1160 *2060 1490 *2620 2000 *3420 3010 *4700

-1.0 1280 *2140 1490 *2540 2000 *3320 2900 *4410

-2.0 1550 *2060 - - 2000 *2880 3030 *3840

Duwblad omhoog

A Maxi 5.0 4.0 3.0

B

5.0 *1840 *1840 - - *1800 *1800 - -

C

4.0 1380 1600 *1860 *1860 *1860 *1860 - -

3.0 1210 1430 1640 *1880 *2210 *2210 - -

2.0 1130 1340 1560 1850 2180 *2670 3330 *3880

1.0 1100 1280 1510 1800 2090 2520 2960 3630

0 1150 1360 1470 1730 1960 2330 2970 3500

-1.0 1250 1470 1460 1760 1960 2330 2860 3610

-2.0 1510 1790 - - 1970 2370 2930 *3840

TECHNISCHE GEGEVENS
SV100-1A

SV100-1A

Yanmar Diesel
4 cilinder

Model 4TNV98T-ZXWBV

Vermogen 50.2 kW / 68.2 PK / 2000 t/min

Cilinderinhoud 3318 cm3

Max. Koppel 304 N.m. / 1475 t/min

Hydraulisch 
systeem

Capaciteit hydraulisch 
systeem

115 l

Max. Druk 280 bar

2 pompen met variabel 
debiet

2 x 74 l/min

Tandwielpomp 55.8 l/min

Tandwielpomp 22 l/min

Werking

Rijsnelheid 2.4 /4.3 km/u.

Zwenksnelheid 9 t/min

Uitbreekkracht (lepelsteel) 4760 kgf

Uitbreekkracht (bak) 6980 kgf

Maximale hellingshoek 30°

Onderstel

Bodemdruk 0.38 / 0.39 kg/cm2

Rupsbreedte 485 mm

Bodemvrijheid 450 mm

Duwblad (Breedte x Hoogte) 2320 x 520 mm

Diversen

Brandstoftank 115 l

Koelsysteem 10.4 l

Transportafmetingen 
(l x b x h)

6390 x 2320 x 2800 mm

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

74 dBA (LpA)
98 dBA (LwA)
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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.

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

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu


