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Nejmenší Yanmar zástupce s 
hydrostatickou převodovkou nese 
označení KE, je osazen špičkovým 
tříválcovým motorem Yanmar 
3TNE74. Jedná se o dieselový 
agregát, vodou chlazený o objemu 1 
006 cm3. Motor o výkonu 21 k 
vyniká především svou spolehlivostí 
a úsporou pohonných hmot. 
Převodovka je hydrostatická s 
rozsahem 0 – 21 km/h. Traktor 
nabízí zadní vývodovou hřídel  540 
ot./min. a mezinápravovou 
vývodovou hřídel  2 000 ot./min. V 
příslušenství lze KE 200 vybavit i 

přední vývodovou hřídelí a čelními 
hydraulickými rameny s nosností 400 
kg. Zadní tříbodový závěs kategorie 1 
má nosnost 520 kg . Traktor je také 
vybaven až třemi hydraulickými 
okruhy. Toto vše nabízí KE 200 v šířce 
lehce pod 1,2m, což  ho předurčuje k 
e komunálnímu využití  a úpravě 
chodníků. Díky absenci spojkového 
pedálu je pak práce nejen v 
komunální sféře radostí. Své 
uplatnění najde i ve chlévech, 
stájích, zahradnictvích , lesních 
školkách, ale  i jako univerzální stroj  
kolem chalupy. K Yanmaru KE 200 lze 

dodat i  kabinu s topením a ventilací. 
Dalším příslušenstvím je  
mezinápravová sekačka  s pracovním 
záběrem  122 cm. Váha traktoru je 
748 kg, světlost sympatických 270 
mm, délka 2 715 mm, výška  s 
ochranným rámem 2 192 mm a šířka 
1 196 mm.  Komfort stroje podtrhuje 
hydraulické řízení, možnost travních i 
šípových kol, jednoduché a intuitivní 
ovládání, které  přispívá  k celkové  
vyváženosti traktoru Yanmar KE 200. 

» Spolehlivý, výkonný, vodou chlazený motor Yanmar 

» Zadní tříbodový závěs se zvedací kapacitou 520 kg 

» Maximální rychlost až 21 km/h 

» Dvoustupňová vysoce účinná hydrostatická převodovka 

» Šíře traktoru již od 1150 mm 

» Tři hydraulické okruhy, tři vývodové hřídele 

» Možnost verze s ochranným rámem i s kabinou 



JE JEDNO, CO CHCETE PRÁVĚ DĚLAT 

S YANMAREM TO PŮJDE VŽDY SNÁZ 

Díky snadnému ovládání, výkonnému agregátu a ideálním rozměrům můžete s Yanmarem KE 200 dělat 

prakticky cokoliv, vždy to jde však snadno při zachování maximálního komfortu. 

Model KE 200 

motor 3TNE74 

Typ motoru  Vodou chlazený, diesel  

Počet válců / objem 3/1006 

Max. výkon  20,9 k  (2 550 ot/min.) 

převodovka Hydrostatická, dvourychlostní  

Pohon  Všechna 4 kola, uzávěrka diferenciálu 

Systém řízení  Hydrostatické s posilovačem 

brzdy Mechanické, diskové v olejové lázni 

Vývodová hřídel 540 ot./min. zadní, 2000 ot./min. mezinápravová 

Zadní tříbodový závěs  Kategorie 1N, regulace polohy 

Max. zvedací síla 520 kg 

Celková délka 2 715 mm 

Šířka  1 196  mm 

Celková výška včetně rámu 2 192 mm (2 050 výška kabiny) 

Hmotnost s ochranným rámem 748 kg ( 890 kg s kabinou) 


