
DUMPER

C30R-3 / C30R-3TV

C30R-3 C30R-3TV
Arbetsvikt 2650 kg 2865 kg
Nyttolast 2500 kg 2500 kg
Motor 4TNV88C-KFW 4TNV88C-KFW



BÄSTA KOMPONENTERNA
Utvecklad i Japan med välkända komponenter 
för högsta kvalitet. Komponenternas design och 
prestanda är gjorda för lång livslängd.

HYDROSTATISK 
TRANSMISSION (HST)
C30R-3 har ett nytt variabelt hydrostatiskt system 
(HST) med två pumpar och två motorer, vilket 
ger smidig kontroll över maskinen. Maskinens 
manöverförmåga är förbättrad, för att öka 
effektiviteten och produktiviteten.

KOMPAKT
C30R-3 är mycket kompakt, vilket gör den till det perfekta verktyget 
för att arbeta effektivt på smala arbetsplatser i städer.

KRAFTFULL YANMAR-MOTOR
C30R-3 använder den senaste versionen av Yanmars TNV-motorer. Det är en 
4-cylindrig Yanmar med direktinsprutning och common rail-system. Motorn är 
även utrustad med kyld avgasåterledning och dieselpartikelfilter, vilket gör att 
maskinen uppfyller EN-standarderna. Automatisk retardation och Eko-läge är 
med i standardutförandet.

Optimering av din prestanda 
i trånga utrymmen



HÖG PRESTANDA
C30R-3 har hög lastkapacitet, 2 500 kg, och 
kan köra i upp till 11 km/h. Den kan flytta stora 
mängder material på kort tid.

ENKEL DRIFT

Styrspakarna är idealiskt placerade för exceptionell 
rörelseprecision. Alla de viktigaste kommandona 
finns på styrspakarna för maximal styrbarhet och 
produktivitet.

KOMFORT
Förbättrad förarplats: ny kontrollpanel, vändbart 
säte och elektroniska instrument. Föraren får 
en ergonomisk och bekväm arbetsmiljö, vilket 
minskar tröttheten.

TÖMNING
C30R-3 finns med två olika tömningssystem: en 
vridbar korg (180°) och en korg som öppnas i tre 
delar. Korgens form och den stora tippvinkeln gör 
att den töms snabbt.

Optimering av din prestanda 
i trånga utrymmen



KOMPAKT
C30R-3 är en mycket kompakt dumper för sin 
klass. Den totala bredden är 1,5 meter och det 
gör att maskinen är effektiv även på mycket små 
arbetsplatser. Total längd är 3,28 meter (standard) 
eller 3,64 meter (vridbar) och det gör den lätt att 
vända under alla förhållanden, mycket tack vare 
dess förmåga att vrida sig 360°. Konfigurationen 
har följande viktiga fördelar:

+  Ökad maskineffektivitet

+  Ökad produktivitet för föraren

Standardkorg / Vridbar korg
Bredd: 1.550 mm

DIN PERFEKTA  
PARTNER PÅ TRÅNGA 
ARBETSPLATSER
Yanmar har en lång historia av att ta fram och införliva ny 
teknik. Tack vare det kan du klara av arbetet på ett otroligt 
enkelt och bekvämt sätt, till och med på smala och besvärliga 
byggarbetsplatser i städer. Varför inte prova en toppmodern 
dumper med hög effektivitet, användbarhet och flexibilitet?

Längd: 3 280 mm / 3 640 mm



FLEXIBILITET
C30R-3 FINNS TILLGÄNGLIG I TVÅ OLIKA 
UTFORMNINGAR:

+  Den första versionen har klaffar på tre sidor, där lasten 

töms baktill. Den har en otrolig tippvinkel på 58° och en 

markfrigång på 455 mm. Dessa två egenskaper gör att du 

enkelt och snabbt tömmer lasten från korgen. Dessutom 

kan alla sidor öppnas separat.

+  Den andra versionen har en svängande korg. Korgen är 

monterad på en svängram som kan svänga 180° (90° 

vänster, 90° höger). Funktionen möjliggör det för C30R-

3TV att tömma material när den körs längs ett dike, och 

att komma mycket nära byggnadsplatsen men ändå hålla 

ett säkerhetsavstånd. På så vis förbättras säkerheten och 

produktiviteten markant.

Båda versionerna är utrustade med en stänkskärm för 

att undvika att material faller ut ur korgen och skadar 

hydrauliska komponenter eller kommer in i förarutrymmet.

Korg med klaffar på tre sidor och tömning baktill

Vridbar korg med 180° rotation

85°



UNIKT TRANSMISSIONSKONCEPT
Yanmar har kraftigt förbättrat transmissionssystemet 
för C30R-3. Den har ett nytt variabelt hydrostatiskt 
transmissionssystem (HST), med två pumpar och två 
motorer och en funktion som motverkar motorstopp.

Automatiska justeringar av hydraultrycket gör att C30R 
enkelt kan vända 360° utan att motorn stannar. C30R-3 
vänder sig 360° på så lite som 9,5/18,0 sekunder (tom 
korg/ med 2 500 kg last).

Funktionen ger kunden förbättrad styrbarhet, ökad 
körkomfort och ökad produktivitet.

KRAFTFULL YANMAR-MOTOR
I C30R-3 finns den mest avancerade tekniken från de 
ledande tillverkarna av industriella dieselmotorer. Motorn 
4TNV88C är utrustad med direktinsprutning för att skapa ren 
förbränningskraft. C30R-3 har helt elektronisk styrning, eller 
med andra ord totalt intelligent motorstyrning. Motorn är 
även utrustad med ett common rail-system för att möjliggöra 
finjusterad elektronisk styrning av bränsleinsprutningen.

Yanmar har ökat storleken på bränsletanken med hela 45 % till 
58 liter. Det förbättrar givetvis drifttiden med samma procenttal 
och det blir färre driftstopp för tankning.

+  Ett automatiskt retardationssystem (som standard) minskar 
bränsleförbrukningen ytterligare genom att motorn återgår 
till tomgångskörning om föraren inte vidrör driftsspakarna på 
fyra sekunder.

+  Eko-läge (som standard) styr effektivt motorhastigheten, 
som sänks med 330 varv per minut, vilket ger mycket låg 
bränsleförbrukning.

Hydrostatiskt transmissionssystem (HST) 
med två pumpar och två motorer

Vänder sig genom att ändra riktning 
på båda banden

ELEKTRISKT STYRSYSTEM, 
KYLD AVGASÅTERLEDNING OCH 
DIESELPARTIKELFILTER
Yanmars dumprar med TNV-motorer uppfyller EN-
standarderna. Detta har åstadkommits genom två 
funktioner.
+  Den första är kyld avgasåterledning, som minskar 

kväveoxiderna (NOx) markant.

+  Den andra är dieselpartikelfiltret, som renar 
avgasutsläppen. Yanmar har framgångsrikt utvecklat ett 
unikt regenereringssystem för att motverka igensättning 
och driftstopp på grund av rengöring.

DRIVLINA

Två motorer

Två pumpar Vändradie 2,1 mc



STABILITEIT

UNIKT UNDERREDE
C30R-3 har ett väldigt robust underrede. För att ytterligare 
förbättra terrängkörningsförmågan är bandrullarna 
monterade i par på boggier för att bättre klara av hinder. 
Funktionen förbättrar förarkomforten och livslängden på 
underredets komponenter.

+  Diametern på kedjehjulet och längden på banden har 
ökats. Detta förbättrar automatiskt C30R-3:s dragkraft, 
stabilitet, körkomfort och produktivitet.

+  C30R-3:s massa är jämnt fördelad på marken genom 
24 rullar. Fullastad är maskinens marktryck endast 0,57 
kgf/cm². Det förbättrar terrängkörningsförmågan rejält 
och gör att C30R-3 kan arbeta under värsta tänkbara 
markförhållanden.

+  Den jämna viktfördelningen på de 24 rullarna ökar 
bandens livslängd.

PRESTANDA

C30R-3 har utmärkt prestanda på alla arbetsplatser. 
Oavsett om det är mycket smala områden, eller i ojämn 
terräng, kommer dess höga hastighet och utmärkta 
korgkapacitet (0,88 m3 med standardkorgen och 1,13 m3 
med den vridbara korgen) att göra att den kan frakta stora 
mängder material snabbt och enkelt.

Den kan användas vid de mest varierande 
markförhållandena, tack vare dess robusta och kraftfulla 
underrede.

C30R-3 har en lutningsförmåga på 30° och markfrigång på 
upp till 280 mm (C30R-3TV): den kan enkelt undvika hinder 
och komma åt isolerade områden.



DIGITAL GRÄNSSNITT
C30R-3 är utrustad med ett digitalt gränssnitt som i realtid 
informerar föraren om maskinens status. Skärmen på 3,3 tum 
är perfekt inbyggd i konsolen på höger sida och har utmärkt 
synlighet. Gränssnittet ger kunden användbar information med 
hjälp av LED-lampor, eller indikationer om viktiga uppgifter som 
bränsleförbrukning, bränslemätare, kylvätsketemperaturmätare 
etc... Gränssnittet hjälper kunden med underhållsintervall och att 
planera sådana åtgärder. Det fungerar även som ett diagnostiskt 
verktyg i händelse av fel, genom att sända en felkod och visa en 
informationsikon på skärmen.

KOMFORT
+  Yanmar har ägnat förarplatsen en hel del uppmärksamhet genom att 

modernisera utseendet och känslan i den senaste versionen av C30R-3. + 
Föraren har gott om utrymme, även för benen, vilket ökar komforten.

+  I den nya versionen av C30R-3 har instrumentpanelen fått ny utformning; alla 
reglage har omplacerats nära LED-skärmen för att förbättra förarens sikt och 
göra driften säkrare och mer intuitiv.

ENKEL ANVÄNDNING
Maskinen har ett proportionellt styrsystem, den rör sig bara så länge styrspaken trycks in och stannar när den släpps. 
Hastigheten kontrolleras genom att flytta vänster styrspak och korgen styrs med höger styrspak.

+  Kör framåt och backa, sväng vänster och höger. Du kan 
ändra hastighet och använda

+  En automatisk växel med två hastigheter för att enkelt växla 
mellan låg och hög hastighet.

+  Omkopplare för att låsa/ låsa upp, för att hindra oavsiktlig 
användning,

+  En gaspedal som låter dig finjustera hastigheten när du 
använder styrspaken.

HÖGER STYRSPAK: KORGSTYRNING
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UNDERHÅLL
ENKEL ÅTKOMST
Dagligt underhåll måste vara enkelt att utföra. Det finns ett enkelt sätt att 
öppna motorhuven, som ger tillgång till alla de viktigaste delarna: luftfilter, 
kompressor, batteri, säkringar och reläer, bränsletank, tank för hydraulisk 
olja, mätsticka för motorolja etc.

LÅNGA UNDERHÅLLSINTERVALL
Yanmar-dumprar är konstruerade för att arbeta och därför ökar vi 
serviceintervallen till 500 timmar.

Genom att dieselpartikelfiltret och dieseloxidationskatalysatorn är 
underhållsfria och att sotfiltret endast behöver rengöras var 3 000:e 
timme, reduceras antalet driftstopp.

SÄKERHET
C30R-3 är utrustad med ett ROPS-/ FOPS-tak och 
säkerhetsbälte för maximal säkerhet.

VÄNDBAR SÄTESKONSOL
C30R-3 har en specialfunktion; förarsätet och körspakarna 
kan vridas 180° så att föraren alltid kan sitta i 
färdriktningen och det:

+  Förbättrar säkerheten åtskilligt
+  Förbättrar förarens sikt
+  Minskar skaderisken.

PARKERINGSBROMS
När du höjer låsspakarna aktiveras parkeringsbromsen 
automatiskt, vilket förhindrar att du kör eller tömmer av misstag 
och det håller dig säker. Tryck bara på parkeringsomkopplaren för 
att lossa bromsen.

PÅLITLIGHET
Strukturen på underredet, liksom stålskydden, ger ett optimalt skydd 
och längre livslängd. Dessutom har en hel del omsorg ägnats åt 
slangdragningen på arbetsutrustningen. Dessa åtgärder förlänger 
maskinens livslängd och minskar driftstoppen.

Alla C30R-3-komponenter har utformats för att göra maskinen pålitlig, 
hållbar och i stånd att utföra krävande arbeten.
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SERVICEINTERVAL
[ Byte av motorolja och filter: 50 timmar (första)/ 500 timmar (andra) ] [ Byte av bränslefilter: 500 timmar ] [ Byte av 
hydrauloljefilter: 1000 timmar ] [ Byte av hydrauloljereturfilter: 0 timmar (första)/ 500 timmar (andra) ] 
[Byte av kylarvätska: 2 000 timmar ]



SPECIFIKATIONER

Typ HST

Två kolvpumpar med variabelt flöde 2 x 61,6 l/min

Maxtryck 350 bar

[ TRANSMISSION ]

Max. körhastighet (låg / hög) 5.7 / 11 km/h

Lutningsförmåga 30°

Ljudnivå (2000/14/EG och 2005/88/EG) Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA

[ PRESTANDA ]

C30R-3 C30R-3TV
Tippvinkel 58° 85°

Korgens mått (l x b x h) 1 685 x 1 410 x 370 mm 2 010 x 1 390 x 505 mm

Tömningsmekanism 3 sidor 180 ° tömning

Kapacitet korg (struken/rågad) 0,88 / 1,24 m3 1,13 / 1,50 m3

Tömningshöjd 455 mm 730 mm

[ TÖMNINGSSYSTEM ]

C30R-3 CC30R-3TV
Spårvidd 320 mm 320 mm

Frigångshöjd 265 mm 280 mm

Antal topprullar 1 1

Antal bottenrullar 6 6

Spårspännsystem Hydraulisk justering Hydraulisk justering

Marktryck (olastad/lastad) 0,28 / 0,55 kgf/cm² 0,30 / 0,57 kgf/cm²

[ UNDERREDE ]

Hydraultank 28 l

Hydraulkrets 38 l

Bränsletank 58 l

[ KAPACITET ]

Typ 4TNV88C-KFW (common rail + dieselpartikelfilter)

Bränsle Diesel

Bruttoeffekt 34,3 kW (vid 2 800 rpm)

Nettoeffekt 32,5 kW (vid 2 800 rpm)

Deplacement 2,189 l

Maximalt vridmoment 134,5 – 146,2 Nm (vid 1 820 rpm)

Kylning Vattenkylning

Startmotor 12 V – 1.7 kW

Batteri 12 V – 72 Ah

Generator 12 V – 55 A

[ MOTOR ]

C30R-3 C30R-3TV
Arbetsvikt 2 650 kg 2 865 kg

Transportvikt 2 575 kg 2 790 kg

Nyttolast 2 500 kg 2 500 kg

[ VIKT +/- 2 % (EN-STANDARD) ]



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

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu
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