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EF 200 Serisi
27 HP - 35 HP

KOMPAKT TRAKTÖR



GÜÇLÜ, KONFORLU VE HIZLI...

İşte karşınızda Yanmar’ dan yüksek performanslı üst 
düzey EF200 serisi traktörler. Yarın için tasarlandı 
fakat sizin için bugün hazır!

İşe; yeni geliştirdiğimiz, çevre dostu 

performansı ile daha fazla gücü aynı 

anda sunan TNV serisi dizel moto-

runu yerleştirerek başladık. Sonraki 

aşamada, çeşitli parçalar arasında 

konforlu ve kolay kullanım sunabi-

lecek en iyi dengeyi bulmaya çalıştık.

Traktörün genel tasarımı; hemen 

satın alabileceğiniz cazip bir stile  

sahip yepyeni bir kompakt traktörün 

hayata geçirilmesini sağladı.

EF200 Serisi

EF 227 H  •  • •

EF 230 H Hidrostatik •  • •

EF 235 H   •  • •

EF 227 M   •

EF 230 M  Manuel  •

EF 233 M   • •

Yanmar’ ın üst düzey traktörü güç, konfor ve hızı aynı anda sunuyor. Yanmar EF200 serisi traktörleri geliştirirken 

amacımız; size tüm bunları dengeleyen, beğeneceğinizden emin olduğumuz bir traktör sunmak oldu
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TNV DİREKT ENJEKSİYONLU DİZEL MOTOR

Hafiflik & Kompaktlık ile birlikte dengeli ağırlık 
dağılımı
EF200 serisi traktörler, haf if ve kompakt olmanın yanı sıra arkasına 

ataşmanlar eklendiğinde dahi maksimum denge sağlayacak, 

optimum ön ve arka ağırlık dağılımına sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır.

30 km/s azami sürüş hızı
Yüksek sürüş hızı, bir iş sahasından başka bir sahaya hızla varmanızı 

sağlayarak, sürüş süresini minimize ederken çalışma oranını  

optimize eder. EF200 serileri ile her türlü cadde ve yolda  

30 km/saat* azami hızda konforlu sürüşün tadını çıkarırsınız.

*9.5-22 zirai lastik kullanarak [EF235]

İşiniz düşünülerek tasarlandı
Yanmar EF200 leri standart orta ve arka PTO kuyruk miliyle satılır. 

İsteğe bağlı olarak ön ataşmanlar takılabilir. Yüksek kaldırma  

kapasitesiyle EF200 serileri farklı ataşmanları istediğiniz ve 

ihtiyacınız olan şekilde kullanmanıza olanak sağlar.

*9.5-22 zirai lastik kullanarak [EF235]

MP2 tek plançer sistemi
MP2 tek plançer sistemi, yakıt pompasında tek bir plançer  

kullanarak her silindire eşit yakıt dağıtımını sağlar. Yüksek 

basınçlı enjeksiyon yoluyla daha duyarlı yakıt sistemi sağ-

layarak ve enjeksiyon zamanlamasını yağ basınç zaman- 

layıcısı ile optimize ederek size daha önce hiç olmadığı kadar 

verimli yakıt yanması sunar.

EF200 serilerinin yeni TNV direkt enjeksiyonlu 

dizel motoru, size hem daha fazla güç hem de 

mükemmel yanma verimliliği sunar.

Bu güçlü motor traktör performansını en üst 

seviyeye çıkarırken, yakıt tasarrufu ve asgari 

düzeyde egzoz emisyonu sunar.

Yanmar’ın ileri teknolojisi, daha az egzoz salı-

nımı ve daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor.



MAKSİMUM KONFOR

EF200 serileri mükemmel konforu ve geniş kabiniyle size çalışırken bile birinci sınıf sürüş deneyimi  
sunar. Konforunuz düşünülerek tasarlanan EF200 serileri uzun çalışma saatleri sonrasında bile  
yorgun hissettirmez. Sahip olduğu düşük koltuk konumlandırması ile hiç olmadığınız kadar güven- 
de hissedersiniz.

[9.5-22 Dişli (lug) lastik ile 1245 mm]

1315 mm 2950 mm

20
00

 m
m

DAHA AZ TİTREŞİM VE DAHA AZ 
GÜRÜLTÜ DAHA AZ YORGUNLUK 
DEMEKTİR.
Anti-titreşimli, kauçuk gövde bağlantı 
takozlarından oluşan “floating deck 
sistemi” EF200’lerin tasarımına dahil 
edilerek, daha az titreşim ve gürül-
tüyle çalışmanızı, rahat bir sürüş 
keyfi yaşamanızı ve uzun saatler 
çalışmaktan kaynaklı yorgunluğa 
maruz kalmamanızı sağlar.

8 ADET ISI KANALI
Kabin tavanının önüne ve iki yanına 
toplam 8 adet baş üstü ısı kanalı 
kurulmuştur. EF200 ler soğuk havalarda 
size sıcaklık ve konfor sunar.

OKUMASI KOLAY GÖSTERGE PANOSU
Kolayca okumanız ve gözlerinizi 
yormaması için EF200 lerin gösterge 
tablosu büyük harfler ve sembollerle 
tasarlanmıştır. İç ışıklandırma karanlıkta 
emniyetli ve güvenle çalışmanızı mümkün 
kılar.

TAMAMEN AÇILABİLEN CAMLAR
Yanmar kendinizi tüm havalarda kon-
forlu hissetmenizi istiyor. Bu amaçla 
EF200 lerin kabin ön ve arka camları,   
tamamen açılabilmektedir. Havaya veya 
ihtiyacınıza göre açıp kapayabilece-
ğiniz şekilde tasarlanmıştır.

İdeal ön ve arka ağırlık dengesi, haf iflik & kompaktlık

360° derece görüş açısı

Kabini kurulmuş olsa dahi EF200 lerin 360° panoramik görüş açısı, 

neredeyse hiç kör nokta olmaksızın her yeri görmenizi; böylece 

güvenle ve huzurla çalışmanızı sağlar.

Aynı hizada vites ile optimum kol konumlandırma

Kontrol kollarının bir araya toplanarak düzenlendiği EF200’ lerde, 

sürücü koltuğunun solunda vites [vites kademeleri & PTO]; sağında 

hidrolik işlem kolları bulunmaktadır. Ayrıca vites değiştirme 

doğrultusunun aynı hizada olması traktör kullanımını daha da 

kolaylaştırmaktadır.

Servis kontrol vanasına (SCV) kolay erişim

Ön yükleyici veya traktör altı çim biçme ataşmanı monte edildiği 

durumlarda kolay ve sorunsuz kullanımı sağlamak için SCV kolu 

sağ panele konulmuştur. Böylece ataşmanların sürücü koltuğu  

üzerinden kullanımı daha kolay ve rahat hale getirilmiştir.

Daha fazla güvenlik için tek fren pedalı

Yanmar olarak çifte fren pedallarından doğan sorunların farkın-

dayız. Bu nedenle EF200 leri daha fazla güvenlik ve kullanım 

kolaylığı için tek fren pedalıyla tasarladık.

Debriyajsız kullanım

EF200 ler ile debriyaj kullanmadan vites değiştirebilir ve kuyruk 

milini kullanabilirsiniz. Vitesi değiştirmek için sadece kolu hareket 

ettirmeniz yeterli.

İyileştirilmiş güvenlik tasarımı

• Vites ve PTO kuyruk mili kontrol kolları sıfır(boş) konumunda  

 olmazsa, motoru çalıştıramazsınız.

• Koltuğa entegre güvenlik şalteri, ayağa kalktığınızda veya 

 traktörden indiğinizde motoru otomatik olarak durdurur.



KOLAY KULLANIM

Profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yüksek esneklik düzeyini göz önünde bulunduran Yanmar, EF200 
serisini daha fazla kullanım kolaylığı sunacak şekilde geliştirdi. Bu traktör, kumanda kollarının ve diğer 
cihazların daha işlevsel konumlandırılmış olmasıyla size maksimum rahatlık sunar.

DİREKSİYONU MİNİMUM ÇABAYLA 
KULLANIN
EF200’lerde minimum çabayla çevrile-
bilen hidrostatik direksiyon standarttır. 
Bu sayede genel direksiyon kullanımı 
daha da kolaylaşmış, saatlerce 
çalıştıktan veya direksiyonu çok 
kullanmanız gereken işler yaptıktan 
sonra bile sürüş yorgunluğunu daha az 
hissetmeniz hedeflenmiştir.

2WD-4WD-ÇİFT HIZ(DUALSPEED) 
DÜĞMELERİ
EF200 ler, yapmanız gereken işe uy-
gun olarak, sürücü koltuğundan, 
2WD - 4WD veya çift hız (Dualspeed) 
seçenekleri arasında geçiş yapmanızı 
sağlar.

HIZ SABİTLEME
Çalışırken veya bir sahadan diğerine 
giderken, hız sabitleyici kolu çekin ve hız 
değiştirme pedalına (HST) tekrar basana 
kadar otomatik olarak sabit hızda sürün.

ÇİFT HIZLI DÖNÜŞ SİSTEMİ
Çift Hız düğmesine bastığınızda ön 
tekerlekler arka tekerleklerin iki katı 
hızda döner ve böylece çime en az se-
viyede hasar verecek şekilde pürüzsüz 
dönüşler yapmanız sağlanır.



ÇOK AMAÇLI KULLANIM

Bir traktörün güçlü performansı onun can damarıdır. Bu da kuyruk mili ve güçlü kaldırma kapasitesiyle 
başlar. Yanmar EF200’ler çeşitli uygulamaları yerine getirecek şekilde tam teşekküllü olarak donatılmıştır. 
Hangi işi yaparsanız yapın EF200’in çok amaçlı kullanım özelliklerini ve ileri seviye kabiliyetlerini  
hissedersiniz.

3 ADET KUYRUK MİLİ (PTO)
EF200’ler çeşitli ataşmanları kullanabilmeniz için ortada ve 

arkada kuyruk millerine (PTO) sahiptir. Ön ataşman kiti ve ön 

kuyruk mili ise opsiyoneldir.

ORTA KUYRUK MİLİ

ARKA KUYRUK MİLİ

ÖN KUYRUK MİLİ VE KALDIRMA SİSTEMİ



KOLAY BAKIM

Profesyonel kullanıcılar için başka önemli bir husus ise bakım kolaylığıdır. Yanmar EF200 serisi ile traktör 
bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı. EF200’leri ne kadar çok kullanırsanız avantajlarına o kadar fazla tanık 
olursunuz.

Tam açılabilir kaporta

Kaporta alet kullanmadan tamamen 

açılabildiği için motora ulaşmak kolaydır. Yan 

kapakların çıkarılması da son derece basittir.

Çift elemanlı hava f iltresi 

Motor dostu olmayan tozlu sahalar ve  

yerlerde endişe duymadan çalışabilmeniz 

için EF 200lerin motoruna ağır işe uygun çift 

elemanlı hava filtresi takıldı.

1200 KG KALDIRMA KAPASİTESİ
Kaldırma kapasitesinin daha güçlü hale 
getirilmesiyle, EF200 serilerinin uygu-
lama alanları da büyük oranda arttı. 
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, EF200 
serileri bu aletleri kolayca kaldıracaktır.

TESCİLLİ YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİM BİÇME MAKİNESİ [ 152,5 CM (60”), YANDAN 
BOŞALTMALI]
Yanmar’ın eşsiz şekilde geliştirilmiş biçme makinesi, çim ve diğer kesimlerin akışını 
hesaba katarak üstün biçme performansı sağlamak için boşaltma yönüne doğru 
büyüyen ve hız sağlayan bir tasarıma sahiptir.

YANMAR’A ÖZEL TRAKTÖR ALTI ÇİM 
BİÇME ÜNİTESİ
Yerden 150 mm’lik yüksekliğiyle 
Yanmar’ın tescilli traktör altı çim 
biçme ünitesi sınıfının en iyisidir. Takıp 
-çıkartması hiç olmadığı kadar kolaydır.

HARİCİ HİDROLİK ÇIKIŞ
EF200 serileri, biri traktörün ortasında, 
diğeri arkasında olmak üzere iki hidro-
lik çıkışa sahiptir.

KOLAY ERİŞİLEBİLİR BAKIM NOKTALARI
Su seperatörü, yakıt f iltresi, yağ ölçme 
çubuğu gibi önemli bakım noktaları 
doğrudan erişilebilmesi için motorun 
sağ tarafında kolayca görülecek şekilde 
yerleştirilmiştir.

• Kabin takılıyken bile motor,  
 hidrolik sistem ve şanzıman siste- 
 minin bakımı yapılabilmektedir.
• Arka aks yağ keçesinin erişim ve  
 değişimi de kolaylıkla yapılabilir.



EF233M [MANUEL VİTESLİ MODELİ]

Arkaya monte ROPS

Yanmar’ın EF200 serisi manuel vitesli traktörü olan EF233M, 

çalışmaları arka kuyruk mili uygulamaları odaklı müşteriler için 

mükemmel traktördür.

Traktörün kendi yapısı özellikle sade olmakla birlikte, düşük 

yakıt maliyetleri ve yüksek güç sunmak için Yanmar’ın yeni direkt  

enjeksiyonlu TNV motorunu ile donatılmıştır. Çeşitli ataşmanları 

sorunsuzca kullanabilmenizi sağlamak amacıyla, kontrol kollarının 

kolay kullanımı sağlayacak şekilde yerleştirilmeye ve her türlü 

ataşmanı kapsayacak çalışma viteslerini sunmaya çalışılmıştır.

Doğrusal Hizada Vites ile Optimum Kol Konumlandırma

Diğer Yanmar HST modelleri gibi, kontrol kollarının bir araya  

toplanarak düzenlendiği EF233M’de, sürücü koltuğunun  

solunda vites kademeleri ve PTO, sağında da hidrolik işlem kolları 

bulunmaktadır. Aynı hizadaki vites çizgisi , kullanımı daha da 

kolaylaştırmaktadır.

SENKRONİZE GERİ VİTES

İleri ve geri vites arasında tek bir kolla geçiş yapın. EF233 

senkronize vites kutusu, ileri ve geri vites arasındaki geçişin 

hiç olmadığı kadar kolayca yapılmasını sağlar.

12 ADET İLERİ VE GERİ VİTES

EF233M, 12 adet ileri ve geri vitese sahiptir. Standart olarak 

gelen kaplumbağa vitesi bazı ataşmanları kullanırken süper 

düşük hızda çalışma imkanı sunar.



ATAŞMANLAR [EF233M İÇİN]

Ekonomik Kuyruk Mili - PTO

EF233M kuyruk mili hem 540 hem de 540E rpm kullanıma  

olanak tanımaktadır. Örneğin, yüksek ara gazların özellikle  

gerekli olmadığı dal öğütme veya beko loader kullanımlarında 

mili 540E’ye ayarlayıp düşük motor devrinde çalışabilirsiniz. Bu 

sayede gereksiz yakıt tüketiminden tasarruf edip aynı zamanda 

motor gürültüsünü azaltabilirsiniz.

PULLUK KÜLTİVATÖR

AĞIR HİZMET TİPİ OT BİÇME MAKİNESİ

ÇEKİÇ BIÇAKLI (FLAIL) ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ROTATİLLER BEKO LOADER

Birçok farklı aletle kullanabilirsiniz

EF233M’nin hidrolik kaldıracı, Yanmar’ın tescilli hidrostatik  

vitesi gibi, 1200 kg’a kadar ağır aletleri taşıyabilmekte, 

böylece birçok farklı ataşman ile rahatça çalışmanıza olanak 

tanımaktadır. 6 katlı tekerlek kullanımı, tekerleklerin ağır hizmet 

aletleri kullanıldığında dahi denge ve güven yaratacak şekilde 

çalışabilmesi anlamına gelir.



ÖZELLİKLER

YATAY BIÇAKLI ÇİM BİÇME MAKİNESİ & ÇİM TOPLAMA SEPETİ ÇEKİÇ BIÇAKLI (FLAIL) ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ROTATİLLER TIRMIK

SİLİNDİRİK ÖN FIRÇA HAVALANDIRMA MAKİNESİ

YATAY BIÇAKLI ÇİM BİÇME MAKİNESİ RÖMORK

ÖN YÜKLEYİCİ



ÖZELLİKLER

Model EF227H EF230H EF235H EF233M

Boyutlar

Toplam Uzunluk [mm] 2950

Toplam Genişlik [mm] 1315 - [9,5-22 Dişli lastik ile 1235] 1235

Toplam 
Yükseklik

ROPS [mm] 2390 - [9,5-22 Dişli lastik ile 2435] 2435

Kabin [mm] 2000 -  [9,5-22 Dişli lastik ile 2035] Yok

Lastikler
Ön [mm] 990 - [9,5-22 Dişli lastik ile 970] 1000

Arka [mm] 1000 - [9,5-22 Dişli lastik ile 1005] 1005

Dingil Mesafesi [mm] 1600

Yerden Yükseklik [mm] 155 - [9,5-22 Dişli lastik ile 200] 200

Ağırlık
ROPS [kg] 970 985 940

Kabin [kg] 1090 1105 Yok

Motor

Üretici Yanmar

Model 3TNV82A 3TNV84 3TNV88

Tip Dizel, 4 Zamanlı, Su soğutmalı, Direk enjeksiyonlu

Güç
[hp/
rpm]

27/2500 32/2600 35/2600 35/2500

Silindir Sayısı 3

Silindir Hacmi [cc] 1331 1496 1642

Yakıt Depo Kapasitesi [Lt] 28

Akü [V-Amp] 12-40

Direksiyon Hidrolik Direksiyon

Fren Islak Disk

Debriyaj Ana Debriyaj Yok Kuru, Tekli

Vites

Tip Hidrostatik Manuel

Hız Aralığı 3 Aralıklı Var

Senkronize geri vites Yok Var

İleri
[km/
saat]

0 - 29 0-30 0 - 20

Geri
[km/
saat]

0-29 0-20 0 - 19

Çift Hızlı Dönüş Standart Yok

Dönme Yarıçapı [mm] 2400 (Frensiz)

Kuyruk Mili 
- PTO

Tip Bağımsız, Islak diskli, Mekanik Vites Sürüşlü

Ön [rpm] Opsiyonel - 2000 Yok

Orta [rpm] Standart - 2000 Yok

Arka [rpm] Standart - 540 540 / 540E

Hidrolik 
Sistem

Askı Düzeni

Kategori

Kaldırma Kapasitesi 
(uçta) 

[kg] 1200

Lastik 
Ebatları

Standart [Çim] 24*8,50-12, 315/80D-16 [Dişli] 6-14, 9,5-22

Opsiyonel
[Dişli] 6-14, 9,5-20
[Dişli] 6-14, 9,5-22

[Çim] 25*8,5-14, 
315/80D-16

[Çim] 24*8,5-12, 
315/80D-16

Biçme 
Makinesi

Model RM60 Yok

Boşaltma Sağ Tarafa Yok

Kesim Yüksekliği [mm] 25-102 Yok

Kesim Genişliği [mm] 1520 Yok

Ağırlık [kg] 120 [Bağlantı Aparatı Hariç] Yok
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www.yanmar.eu

Head Office
Yanmar Co., Ltd.
YANMAR FLYING-Y BUILDING,
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com 

Regional Office / Sales & Service
Yanmar Europe B.V. 
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T +31 [0]36 549 3200
F +31 [0]36 549 3209 
www.yanmar.eu

Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Distribütörü
Golf International Turizm İnşaat Tarım ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Kardelen Sokak
Palladium Residence No:1 Kat:7 D:13
Ataşehir - İstanbul
Tel : 0 216 393 59 63
Faks : 0 216 363 54 83
www.golf-international.com
info@golf-international.com


