
KOMPAKTNÍ TRAKTORY OD JAPONSKÉHO VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Nejmenší zástupce japonského výrobce kolových traktorů značky Yanmar, nese označení GK 160 nebo GK 200. 

Je nabízen v provedení 16 a 20 koňských sil. Modelová řada GK je osazena 3válcovým, čtyřtaktním, naftovým 

motorem Yanmar s přímým vstřikováním paliva. Převodovka je mechanická s 8mi stupni vpřed a čtyřmi stupni 

vzad, vybavena praktickým reverzorem. Maximální pojezdová rychlost je 12,5 km/h.  Řada GK nabízí pohon 

všech čtyř kol, uzávěrku diferenciálu, diskové brzdy v olejové lázni , zadní vývodovou hřídel 540 ot./min a jeden 

hydraulický okruh . Zadní hydraulická ramena kategorie 1 mají nosnost 550 kg. To řadí Yanmar řady GK mezi 

plnohodnotné traktory. Velkým plusem u tohoto multifunkčního traktoru jsou jeho rozměry. Šírka již od 900 mm při 

použití kol 5- R12 vpředu a 8-R16 vzadu a celková délka 2460 mm při světlosti 262 mm. Traktor Yanmar řady GK 

můžete využít jak pro údržbu travních ploch, mulčování, kultivaci, dopravu, tak i pro údržbu úzkých chodníků a 

vinohradů. Praktické využití podtrhuje jednodílná kapota pro jednodušší údržbu, sklopný ochranný rám, přední 

pracovní světlomety a posilovač řízení. To vše vyrobeno výhradně v Japonsku. Preciznost japonských výrobních 

postupů dokládá i záruka 24 měsíců. Traktor Yanmar řady GK Vás překvapí mírou využití, kompaktností a 

nízkými náklady za pohonné hmoty a při servisních prohlídkách. 

 

 Spolehlivé, úsporné, vodou chlazené motory Yanmar  

japonské výroby 

 Zadní tříbodový závěs s maximální zvedací kapacitou 550 kg 

 Hydrostatické řízení a pohon všech 4 kol 

 Vývodová hřídel  s 540 ot./min. 

  Účinná převodovka 8x4 

 Šíře traktoru již od 920 mm 

Kompaktní traktory řady 

GK 160 | 200 

 

YANMAR – vyrobeno v Japonsku pro evropský trh 



Yanmar Česká Republika, Agro Podlužan a.s., Prušánky 132, 696 21 Prušánky, www.yanmar.cz  

YANMAR GK 160 | 200 

Díky široké výbavě traktorů Yanmar řady GK 160 a 200, můžete provádět jakoukoliv práci. Díky snadnému 

ovládání vše půjde lehce, jako by jste pracovali s velkým traktorem. 

MULČOVÁNÍ ŠTĚPKOVAČ 

ÚDRŽBA TRÁVNÍKU TRANSPORTNÍ BOX ROTAVÁTOR 

Model GK 160 GK 200 

Motor 3TNV70 3TNV76 

Typ motoru Vodou chlazený, diesel Vodou chlazený, diesel 

Počet válců / objem  3/853 3/1115 

Max. výkon 15,6 k (2400 ot./min.) 20,5 k (2400 ot./min.) 

Převodovka 8x4, 4stupňová mechanická,  2 skupiny vpřed, 1 vzad 

Pohon Všechna 4 kola, uzávěrka diferenciálu  

Systém řízení Hydrostatické s posilovačem 

Brzdy Mechanické, diskové v olejové lázni 

Rychlost 0,5 – 12,5 km/h vpřed; 0,4 – 6,3 km/h vzad  

Vývodová hřídel 540 ot./min (2339 ot./min.), 35 mm, 6 drážek 

Zadní tříbodový závěs Kategorie 1N, regulace polohy 

Max. zvedací síla 550 kg 

Celková délka 2460 mm 

Šířka 920 – 1090 mm 

Celková výška včetně rámu 2360 mm 

Hmotnost  590 kg 620 kg 

JE JEDNO, CO CHCETE PRÁVĚ DĚLAT – S YANMAREM TO PŮJDE VŽDY SNÁZ 

DOPRAVA KULTIVÁTOR 


