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Yanmar lanserer helt nye C50R-5A beltedumper 

 

Yanmar Compact Equipment EMEA lanserer sin siste modell i sin verdensledende 

beltedumper portefølje. Den nye generasjon C50R-5A kombinerer sin kompakte størrelse, 

imponerende motorkraft og verdensledende kvalitet med sitt unike understell og fremdrift 

som overgår det meste, selv under de mest krevende forhold.  

 

Ustyrt med Yanmar’s 4TNV94FHT Steg V  motor på 111hp (83.2kW), en elektronisk 

innsprøytningsmotor, leverer C50R-5A et dreiemoment på hele 410Nm ved 1700 

omdreininger. Utstyrt med  common rail system og komplett eletronisk motorstyring, 

leverer den all den kraft men trenger – når man trenger den. Beltedumperen oppnår 

kjørehastighet på inntil 9.5km/t, og med drivstofftank på hele 121 ltr kjører den lengre 

mellom hver fylling. 

 

Motoren bruker Exhaust Gas Recirculation (EGR) for å redusere NOX, i tillegg til Diesel 

Particulate Filter (DPF) og Selective Catalytic Reduction (SCR) teknologi for minimal miljø 

avtrykk. Katalysatoren i DPF enheten er vedlikeholdsfri, som i seg bidrar til 500 timers 

service intervaller for C50R-5A. 

 

Den robuste beltedumperen fra yanmar leveres i 2 ulike varianter, en standard 3-veis tipp 

versjon (C50R-5A) og med hydraulisk trinnløs svingkasse (C50R-5ATV). Standard 

versjonen kan tippe uavhangig på høyre og venstre side i tillegg til rett bak med 658 mm 

bakkeklaring og tømmer i inntil 65 graders vinkel. På C50R-5ATV er hele svingkassen 

montert på en svingkrans som dreier inntil 90 grader til høyre og ventre. Dette muliggjør 

tømming av masse f.eks. langs en grøft – mens maskinen kjører.  

 

C50R-5A har en nyttelast på hele 3,800kg (standard) og 3,500kg (trinnløs svingkasse). 

Dette kombinert med en maskinbredde på 2,2 m samt lengde på 4,54 m, og evne til å dreie 



360 grader rundt sin egen akse, beviser at denne nye beltedumperen leverer ytelse i 

verdensklasse.  

 

Dette er takket være Yanmar’s helt nye HST gear system. Automatisk justering av 

hydraulisk trykk gjør at C50R-5A svinger trinnløst og mykt uten å kvele motoren, noe som 

gjør den raskere langt mer effektiv å operere. 

 

C50R-5A’s understell benytter hydraulisk spenningssystem som reduserer nedetid 

vesentlig, og dessuten eliminerer beltejustering, som følgelig reduserer TCO (Total Cost 

of Ownership). Hver rulle  i understellet flyter fritt og gir mey bedre støtdemping, noe som 

utvider service intervallene og gir en langt mer komfortabel kjøring. Med sine 450 mm 

brede belter, fordeler dumperen marktrykket meget jevnt – selv fullastet, med et marktrykk 

på kun 32,4 kPA. 

 

Servospakene er meget enkel å operere, da lengden på disse gir effektiv presisjon i 

manøvreringen, samt reduserer risiko for slitasje på operatør og øker produktiviteten. 

LCD instrumentpanel gir operatøren meget oversiktlig all nødvending maskin informasjon, 

det være seg status, feilkoder eller advarsler. 

 

Som på alle maskiner fra Yanmar, så er sikkerhet et nøkkelpunkt. Dette gjelder selvsagt 

også for den helt nye C50R-5A beltedumperen. Den er utstyrt og sertifisert med ROPS 

system (Roll-Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protection Structure) 

Steg 1. For ytterligere sikkerhet kan alt vedlikehold utføres fra bakkeplan. 

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med H&H Maskin AS, eller se vår nettside 

http://hhmaskin.no/yanmar-c50r-5a/.   

 

 

KONTAKT 

H&H Maskin AS 

Solgaard Skog 9 

1599 Moss 

Tlf. : 69 26 22 22 

post@hh-maskin.no 

 

http://hhmaskin.no/yanmar-c50r-5a/
mailto:post@hh-maskin.no


BILDER 

   

C50R_5A_C_02       C50R_5A_C_05 

 

C50R_5A_S_02    C50R_5A_S_04 

 


