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ТРАКТОРИ YTO GROUP

ПРО КОРПОРАЦІЮ YTO
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First Tractor Co.Ltd (YTO) група компаній (в перекладі DongFengHong), створена на базі Першого Державного заводу КНР. У 1955 року з конвеєра цього підприємства зійшов перший в історії Китаю трактор,
тому YTO вважається взагалі колискою китайського тракторобудування. І якщо трактори інших китайських
виробників випускаються комерційними фірмами та заводами, то YTO - державне підприємство і це є гарантією високої якості пропонованої нами техніки.
Вся лінійка тракторів виготовляється на базі моделей корпорації Fiat. На заводах First Tractor Co.Ltd
встановлені сучасні технологічні лінії виробництва Швейцарії, Німеччини та Італії, які дозволяють забезпечувати експлуатаційну надійність всіх вузлів та агрегатів. На сьогодні виробництво корпорації YTO сертифіковане за міжнародними стандартами якості: ISO9000, ISO14000 і ISO18000, а також OECD, CE і CCC.
Колісні трактори від даного виробника присутні на ринку України майже дванадцять років і за цей
час показали себе в експлуатації як надійні, невибагливі машини, що забезпечують комфортні умови роботи оператора, високу продуктивність, економічність та простоту в обслуговуванні.
Величезний вибір моделей дозволяє підібрати трактор під будь-яке господарство і по потужності, і
по функціоналу.

ТРАКТОР YTO-454
Трактор даної моделі потужністю 45 к.с. призначений для робіт як в класичному землеробстві - вирощуванні зернових, так і завдяки своїм компактним розмірам, маневреності та високому тяговому зусиллю
має широку популярність серед садівників, плодоовочівників і виноградарів, де трактор з великими габаритами не зможе проїхати або розвернутись, тому модель трактора YTO-454 по праву можна називати
садовим трактором.
Має найбільшу масу серед аналогів, що безпосередньо впливає на тягове зусилля і зчеплення з ґрунтом. Закрита простора кабіна водія, з прекрасним оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння
з ременем безпеки. У даній моделі є варіант трактора без кабіни з захистом від перекидання.
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр

Показник
Xinchai 495 з підігрівом

Двигун
Коробка передач

8+8 боковий важіль керування

Передня/задня противага (баласт)

F4/R4

Розмір передніх шин

8,3-20 дюйм

Розмір задніх шин

12,4-28 дюйм

Підвіска

категорія ІІ

Оберти ВВП

540/1000 об/хв

Муфта зчеплення
Рульовий пристрій
Аккумулятор

подвійної дії
гідравлічний
не потребує обслуговування

Обладнання кабіни

вентилятор, обігрівач

Підйомний механізм

регулюється в залежності від
сили та положення

Антифриз

-35 С0

Причіпний пристрій

тягово-зчіпний

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Маятниковий причіпний пристрій
Щитки від бруду на передні колеса
Масловодовідділювач
Ліхтар освітлення номерного знаку

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:
•
Споживання палива менше на 25-35% в
порівнянні з аналогами, веде до значної економії
коштів на кожному обробленому гектарі.
•
Високе тягове зусилля за рахунок сучасного двигуна і коробки передач, а також маси трактора.
•
Балочний тип переднього моста - надійна
конструкція, що має мінімальну кількість шестерень
і підшипників.

ТРАКТОР YTO – X 804
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Трактор даної моделі потужністю 80 к.с. призначений для господарств, які займаються рослиництвом
і тваринництвом. Вiн довів свою високу надійність, напрацювання на відмову при виконанні робіт I-III груп
складності склала 1023 мотогодин, при нормативі не менше 550 мотогодин. Відрiзняється компактністю,
легкою вагою і невеликою колією. Закрита простора кабіна водія з вiдмiним оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння з ременем безпеки.
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр
Двигун

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Показник

LR4B5-23 з підігрівом

Повітряний фільтр

ззовні

Муфта зчеплення

12 дюймів подвійної дії

Коробка передач

12+4 рукав для захвату

Блокування диференціалу
Передня/задня противага (баласт)
Розмір передніх/задніх шин
Підвіска
Оберти ВВП

гідравлічне
F4/R0
11,2-28/16,9-34 дюйм
категорія ІІ
540/1000 об/хв

Гідравлічні виходи

3 пари

Рульовий пристрій

регульований

Аккумулятор

Повітряні гальма
Передній бризговик
Гідравлічне блокування диференціалу
Маятниковий причіпний
пристрій+тягово-зчіпний
пристрій
Кондиціонер (холод/тепло)
МР3

не потребує обслуговування

Обладнання кабіни

обігрівач, сидіння з ременем безпеки,
сидіння для пасажира

Водорозприскувач

Підйомний механізм

регулюється в залежності від сили та
положення

Ліхтар освітлення номерного
знаку

Антифриз
Причіпний пристрій
Прикурювач

-35 С0
тягово-зчіпний
+

Підставка під вогнегасник

ТРАКТОР YTO – LX 954

4

Трактор даної моделі потужністю 105 к.с. вигідно відрізняється від конкурентів у своєму класі, завдяки
потужному тяговому зусиллю та мінімальній пробуксовці, що забезпечує двигун виготовлений за ліцензією
фірми PERKINS (Англія). Зчепленя трактора гарантує надійність і довговічність роботи, плавний хід трактора
без ривків при перемиканні і стабільну роботу валу відбору потужності.
Перевагою даної моделі є відсутність перегріву двигуна і низька питома витрата палива.
Закрита простора кабіна водія, з прекрасним оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння з ременем безпеки.
Малі габарити дозволяють використовувати трактор в закритих приміщеннях.
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр
Двигун
Повітряний фільтр
Блокування диференціалу
Передня/задня противага (баласт)
Розмір передніх/задніх шин
Підвіска
Оберти ВВП

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Показник

LR4A3L-23
турбонагнітач з підігрівом
ззовні
гідравлічне
F6/R4
13,6-24/16,9-34 дюйм
категорія ІІ
540/1000 об/хв

Гідравлічні виходи

3 пари

Коробка передач

12+4 рукав для захвату

Рульовий пристрій
Аккумулятор
Обладнання кабіни
Антифриз
Причіпний пристрій
Прикурювач

регульований
не потребує
обслуговування

Повітряні гальма
Передній бризговик
Масловодовідділювач
Маятниковий причіпний пристрій+
тягово-зчіпний пристрій
Кондиціонер (холод/тепло)
МР3
Водорозприскувач
Ліхтар освітлення номерного знаку
Підставка під вогнегасник

обігрівач, сидіння з ременем
безпеки, сидіння для пасажира

Сидіння GRAMMER з ременем безпеки

-35 С0

Гідравлічне блокування диференціалу

тягово-зчіпний
+

Понижена передача

ТРАКТОР YTO – X 1204
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Трактор даної моделі потужністю 120 к.с. має просту та надійну конструкцію, якісну механіку, що гарантує довговічну роботу і простоту обслуговування. Двигун з більш високим крутним моментом і підвищеною тяговою потужністю, нечутливий до перевантажень. Коробка передач має раціональну конструкцію і
високий коефіцієнт корисної дії.
Закрита простора кабіна водія, з прекрасним оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння з ременем безпеки.
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр
Двигун

Показник
LR6B5-23 з підігрівом

Повітряний фільтр

ззовні

Муфта зчеплення

12 дюймів LUK
подвійної дії

Коробка передач

12+4 рукав для захвату

Оберти ВВП
Блокування диференціалу

540/1000 об/хв
гідравлічне

Контроль відбору потужності з
кабіни

+

Пристрій для розподілу масла

+

Обладнання кабіни
Передня/задня противага (баласт)
Рульовий пристрій
Розмір передніх/задніх шин
Підйомний механізм
Підвіска
Допоміжні гідроциліндри підйому
Гідравлічні виходи

обігрівач, сидіння з ременем безпеки
10/6
регульований
14,9-26/18,4-38 дюйм
регулюється в залежності
від сили та положення
категорія ІІ
2
3 пари

Система охолодження трансмісії

+

Головний вимикач живлення

+

Антифриз
Причіпний пристрій

-35 С0
тягово-зчіпний

•
Споживання палива менше на 2535% в порівнянні з аналогами, веде до значної
економії коштів на кожному обробленому гектарі.
•
Високе тягове зусилля за рахунок сучасного двигуна і коробки передач, а також
маси трактора.
•
Балочний тип переднього моста надійна конструкція, що має мінімальну кількість шестерень і підшипників.
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Повітряні гальма
Передній бризговик
Масловодовідділювач
Кондиціонер
МР3
Водорозприскувач
Ліхтар освітлення номерного знаку
Підставка під вогнегасник
Гідравлічне блокування диференціалу
Синхронізатор перемикання передачі
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ТРАКТОР YTO – 1804
Трактор даної моделі потужністю 180 к.с., розроблений на основі технології італійських колісних тракторів FiatAgri. Має 6-циліндровий двигун, широкий діапазон передач і швидкостей, велику ємність паливного баку, що забезпечує низьку витрату палива та високу динамічну економічність, легкість у керуванні.
Дана модель виробляється з парними задніми колесами дозволяє широко застосовувати трактор для обробітку сільськогосподарських культур з різними міжряддям. Закрита простора кабіна водія, з прекрасним
оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння з ременем безпеки.
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр

Показник
SHANGCHAI engine/YTO
engine з підігрівом

Двигун

Параметр

Показник

Розмір передніх/задніх
шин

16,9-28/20,8-38 дюйм

Основна муфта
зчеплення

Управляється педаллю газу,
Підйомний механізм
однодискова, суха, незалежна

Муфта зчеплення,
муфта відбору
потужності

Управляється кнопкою, електрогідравлічне управління,
мультидиск

Коробка передач

12+4

Зубошліфування

+

Гідравлічні виходи

3 пари

540/1000 об/хв

Колія передньої осі

регулюється

Оберти ВВП
Пристрій для
розподілу масла

+

Обладнання кабіни

Люк, інструменти, сидіння з
ременем безпеки

Рульовий пристрій

регульований

Передня/задня
противага (баласт)

F18/R4

регулюється в залежності від
сили та положення

Допоміжні
гідроциліндри підйому
Підвіска

2
категорія ІІ, ІІІ

Колія задньої осі

Безступінчата, регулюється

Здвоєні задні колеса
Антифриз

+
-35 С0

Причіпний пристрій

Маятниковий причіпний
пристрій+тягово-зчіпний
пристрій

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:
•
Споживання палива менше на 25-35% в порівнянні з аналогами вітчизняного виробництва, веде
до значної економії коштів на кожному обробленому гектарі.
•
Працює з просапними культурами в технологічній колії (регульована колія передніх і задніх
коліс).
•
Високе тягове зусилля за рахунок сучасного двигуна і коробки передач, а також маси трактора.
•
Балочний тип переднього моста - надійна конструкція, що має мінімальну кількість шестерень і
підшипників.
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сонцезахисний козирьок

ТРАКТОР YTO – LX 2204
Трактор даної моделі потужністю 220 к.с. оснащений паливним баком ємністю 400 л, що істотно збільшує час роботи трактора. Відрізняється низьким рівнем енергоспоживання і максимальною ефективністю
роботи. Дана модель виробляється з парними задніми колесами, що дозволяє широко застосовувати трактор для обробітку сільськогосподарських культур з різним міжряддям. Встановлений синхронізатор коробки перемикання передач 12F+4R забезпечує безшумне і плавне перемикання передач.
Закрита простора кабіна водія, з прекрасним оглядом, обладнана обігрівачем, має комфортні сидіння з ременем безпеки.
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Параметр

Показник

Параметр

Показник

Двигун

SHANGCHAI SC9D250G, турбо- Розмір передніх/задніх
нагнітач, охолодження, підігрів шин

Основна муфта
зчеплення

Управляється педаллю газу,
однодискова, суха, незалежна

Підйомний механізм

Муфта зчеплення,
муфта відбору
потужності

Управляється кнопкою, електрогідравлічне управління,
мультидиск

Підвіска

Коробка передач

12+4

Зубошліфування

+

Гідравлічні виходи

3 пари

540/1000 об/хв

Колія передньої осі

регулюється

Оберти ВВП
Пристрій для
розподілу масла

+

Обладнання кабіни

Люк, інструменти, сидіння з
ременем безпеки

Передня/задня
противага (баласт)

F18/R4

Рульовий пристрій

регульований

16,9-28/20,8-38 дюйм
регулюється в залежності
положення, з масляним
фільтром
категорія ІІ, ІІІ

Допоміжні
гідроциліндри підйому

Колія задньої осі

2

Безступінчата, регулюється

Здвоєні задні колеса

+

Антифриз

-35 С0

Причіпний пристрій

Маятниковий причіпний
пристрій+тягово-зчіпний
пристрій

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сонцезахисний козирьок
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ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ
ONLINE

Детальна
інформація
ONLINE

09107, Україна, Київська область,
м. Біла Церква, бульвар М. Грушевського, 13
інтернет-магазин: www.usm-ua.com
office@usm-ua.com
гаряча лінія: +38 (067) 500-85-36

СЕРВІСНО-ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

