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CARRIER

C50R-5A

C50R-5A C50R-5ATV
Bedrijfsgewicht 6015 kg 6345 kg
Motor 4TNV94FHT 4TNV94FHT
Laadvermogen 3800 kg 3500 kg



De dumper voor extreme 
condities op elk terrein

COMPACTE AFMETINGEN
De C50R-5A heeft zeer compacte afmetingen, met een breedte van 
2200 mm en een totale lengte van 4540 mm (4650 mm voor draaibare 
laadbak).

AANDRIJFCONCEPT
Bij de C50R-5A is het concept van de transmissie drastisch verbeterd 
door de toevoeging van de anti-stilvalfunctie of “anti-stall”.

KRACHTIGE YANMAR-MOTOR
De C50R-5A is uitgerust met de nieuwste Yanmar-motor, 4TNV94FHT, 
die voldoet aan de Euro V norm. De 4TNV94FHT is ontworpen om 
krachtig vermogen te leveren dankzij de elektronisch geregelde 
directe injectietechnologie. Het Diesel Partikel Filter (DPF) en de nieuw 
geïntroduceerde systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR) 
garanderen een schone uitstoot. 

BESTE COMPONENTEN
Ontwikkeld in Japan met hoogwaardige componenten 
voor topkwaliteit. Het ontwerp 
en de prestaties van de componenten zijn afgestemd 
op zware bouwwerven en een lange levensduur.

EENVOUDIG ONDERHOUD
Eenvoudige onderhoudsstructuur voor snelle en eenvoudige toegang tot 
alle componenten. Makkelijk toegankelijk voor dagelijks onderhoud.
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CABINE
Bij de nieuwste generatie van de C50R-5A is veel 
aandacht besteed aan het comfort van de bestuurder. 
De confi guratie van de instrumenten is verbeterd door 
een betere lay-out van de schakelaars en een nieuw 
led-display.

EENVOUDIGE BEDIENING
De stoel van de bestuurder en de bedieningshendels 
kunnen over 180° draaien, waardoor de bestuurder altijd 
in de rijrichting kan kijken.

REGELING VAN HET 
MOTORTOERENTAL
Het motortoerental wordt automatisch aangepast aan de 
mate van belasting van de transmissie.

EXCELLENTE STABILITEIT
De C50R-5A beschikt over een zeer sterk onderstel met 
een automatische hydraulische spaninrichting.  
Het gewicht van de machine wordt gelijkmatig verdeeld 
over de grond via 32 wielen.
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2200 mm

ONGEËVENAARDE 
COMPACTE 
AFMETINGEN

De C50R-5A is in deze klasse een zeer 
compacte machine. Hij heeft een totale 
breedte van 2,2 meter, waardoor deze 
machine 3800 kg (3500 kg voor draaibare 
laadbak) aan lading kan vervoeren, 
zelfs op zeer kleine bouwterreinen. 
Dankzij de totale lengte van 4,54 meter 
kan de machine in elke omstandigheid 
gemakkelijk manoeuvreren, vooral met de 
360° schrankfunctie van de machine.

Deze confi guratie biedt de volgende 
voordelen:

  Hogere effi ciëntie van de machine.

  Hogere productiviteit van de bestuurder.
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UNIEK AANDRIJFCONCEPT
Yanmar heeft de belangrijkste eigenschap 
van dit soort machines aanzienlijk 
verbeterd: de aandrijving.

De HST-transmissie beschikt over een 
anti-stallfunctie: dankzij een automatische 
aanpassing van de hydraulische druk kan 
de C50R-5 een draai van 360° maken 
(schranken) zonder dat de motor afslaat. 
De C50R-5A maakt een draai van 360° in 
minder dan 7 seconden.

Dit biedt de klant een verbeterde 
manoeuvreerbaarheid, meer rijcomfort en 
een hogere productiviteit.

Bovendien worden met de krachtige, 
nieuwste motor met zijn extra vermogen 
de prestaties van de transmissie verbeterd, 
wat ervoor zorgt dat de C50R-5A nog 
makkelijker manoeuvreert. 

4 540 mm / 4 610 mm (met draaibare bak)
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MAXIMALE STABILITEIT  
EN UITZONDERLIJK HEFVERMOGEN
De C50R-5A kan met recht ‘lichtvoetig’ worden genoemd. Dit is het gevolg van het zeer speciale 
onderstel van de machine. Het geraamte van het onderstel wordt gevormd door een zeer sterke 
kastvormige structuur, die extra weerstand biedt tegen torsiekrachten. Het frame is ontworpen voor 
maximale duurzaamheid.

Het totale gewicht van de C50R-5A wordt gelijkmatig verdeeld over de grond via 32 wielen. Volledig geladen heeft  
de machine slechts een bodemdruk van 32,4 kPA. Dit verbetert de prestaties van machine op alle terreinen aanzienlijk.  
De C50R-5A kan dan ook op zeer slechte ondergronden werken.

De gelijkmatige verdeling van het gewicht over de 32 wielen verlengt de levensduur van de rupsen.
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UNIEK ONDERSTEL 
De C50R-5A beschikt ook over een automatisch hydraulisch 
spansysteem voor de rupsen. Alle onderhoud voor 
het spannen van de rupsen valt daarmee weg. 
De totale bedrijfskosten dalen en tijdverlies door 
onderhoud neemt af.

Om de prestaties van de machine op alle terreinen 
verder te verbeteren zijn de wielen van de rupsen 
gemonteerd op vrij bewegende bogies, waardoor 
schokken door het nemen van obstakels beter 
geabsorbeerd worden. Deze functie verhoogt 
het comfort voor de bestuurder en verlengt de 
levensduur van de componenten van het onderstel.

Wielen en spanrollen zijn gemonteerd op afgedichte 
conische rollagers, zodat deze extreem duurzaam en 
onderhoudsvrij zijn.

Door de brede spoorbreedte kan de C50R-5A zeer 
makkelijk draaien en keren en worden het rijcomfort 
en de productiviteit verhoogd. 

C50R-5A met standaard bak C50R-5A met draaibare bak
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  Yanmar heeft veel aandacht besteed aan de 
bestuurderscabine door de look en feel van de nieuwste 
versie van de C50R-5A te moderniseren. De bestuurder 
heeft meer dan voldoende ruimte, zelfs voor de benen, 
en heeft dus meer comfort.

  De C50R-5A is standaard uitgerust met een verende 
stoel.

  De bediening van de linker voorruit wordt ondersteund 
door een gascilinder, waardoor de ruit eenvoudiger 
geopend en gesloten kan worden. Dit draagt bij aan het 
comfort voor de bestuurder.

  Voor de nieuwe versie van de C50R-5A is het 
instrumentenpaneel opnieuw ontworpen.  
Alle schakelaars zijn opnieuw gegroepeerd rond het 
led-scherm. Dit verbetert de zichtbaarheid voor de 
bestuurder en maakt bediening intuïtiever en veiliger.

DIGITALE INTERFACE
De nieuwe C50R-5A is uitgerust met nieuwe elektronische 
instrumenten. De machine heeft een nieuwe grote lcd-monitor die 
de bestuurder de belangrijkste informatie over de machinestatus, 
fouten en waarschuwingen toont. Bij storing van een component 
wordt de bestuurder via waarschuwingspictogrammen 
geïnformeerd.

De interface geeft ook onderhoudsperiodes aan en helpt bij 
het programmeren van deze interventies. Ten slotte is het ook 
een diagnosetool: bij een storing worden een foutcode en een 
informatiepictogram op het scherm weergegeven.

BESTUURDERSCABINE
RUIME EN COMFORTABELE CABINE
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EENVOUDIGE BEDIENING 

De C50R-5A is uitgerust met een speciale functie:  
de stoel van de bestuurder en de rijhendels kunnen 
over 180° draaien, waardoor de bestuurder altijd  
in de rijrichting kan zitten:

  Dit verhoogt het comfort voor de bestuurder

  Het verbetert de veiligheid aanzienlijk

  Het verbetert het zicht van de bestuurder

  Het verbetert de productiviteit van de bestuurder

  Het vermindert het risico op schade

De rijhendels zijn servo-ondersteund en kunnen met 
minimale inspanning worden bediend. Daarnaast 
zorgen de lange hendels ervoor dat de transmissie 
met grote nauwkeurigheid bediend kan worden.  
Dit vermindert de vermoeidheid van de bestuurder  
en verhoogt de veiligheid en het comfort.

DRAAIBARE STOELCONSOLE   
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FLEXIBILITEIT

DE C50R-5A IS LEVERBAAR IN 2 VERSCHILLENDE CONIGURATIES:
  De eerste versie is het type stortbak met kleppen aan drie zijden, waar de lading aan de achterzijde gestort 
wordt. Dit type heeft een ongeloofl ijke dumphoek van 65° en een bodemvrijheid van 658 mm. Deze 2 functies 
zorgen ervoor dat de de wagen eenvoudig en snel gelost kan worden. Verder kunnen alle zijden afzonderlijk 
worden geopend.

  De tweede versie is het type met de draaibare stortbak. De bak is gemonteerd op een draaiframe, dat over 180° 
kan draaien (90° naar links, 90° naar rechts). Dankzij deze functie kan de C50R-5ATV het materiaal storten 
door langs een greppel te rijden en kan de machine zeer dicht bij het bouwterrein komen en tegelijkertijd een 
veiligheidsafstand aanhouden. Deze functie verbetert de veiligheid en productiviteit aanzienlijk.

Beide versies zijn uitgerust met een spatscherm om te voorkomen dat er materiaal uit de bak valt. Zo worden de 
hydraulische componenten beschermd en kan er geen materiaal in de buurt van de bestuurder terechtkomen.
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ELEKTRISCH BESTURINGSSYSTEEM EGR EN DPF
Yanmar-klanten met TNV-motoren voldoen al volledig aan de EU-eisen van Fase V. Onze motor heeft dus al een 
schonere emissie dan op dit moment geëist wordt. Dit wordt bereikt door twee aanvullende eigenschappen.

De eerste is de gekoelde EGR (Exhaust Gas Recirculation of uitlaatgasrecirculatie), die de uitstoot van stikstofoxide 
(NOx) aanzienlijk vermindert.

De tweede is het DPF (Diesel Particulate Filter of dieselpartikelfi lter) voor schonere uitlaatgassen (PM). Yanmar 

De derde is de SCR (Selective Catalytic Reduction) om het uitlaatgas te zuiveren en NOx te verminderen.

KRACHTIGE 
YANMAR-MOTOR
De C50R-5A profiteert van het allernieuwste 
toonaangevende positie in industriële dieselmotoren. 
Motor 4TNV94FHT is uitgerust met directe injectie 
om een schone verbrandingskracht. Elektronische 
bediening motorregeling zorgt voor een intelligente 
regeling van het motortoerental van de C50R-5A.

De motor is ook uitgerust met een Common Rail-
systeem voor elektronische fijnafstelling van de 
injectie vanbrandstof.

De C50R-5A heeft een grote brandstoftank van 121,3 
liter. Door de toename van de tankinhoud neemt 
het bereik van de machine uiteraard met hetzelfde 
percentage toe, waardoor er minder tijd verloren gaat 
met bijtanken.

De C50R-5A beschikt standaard ook over een auto-idlefunctie om het brandstofverbruik en de emissies te 
verminderen.
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ONDERHOUD

EENVOUDIGE TOEGANG
Het dagelijkse onderhoud moet eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. De machine beschikt over drie eenvoudig 
te openen panelen. Deze bieden toegang tot alle belangrijke elementen: luchtfi lter, luchtcompressor, radiator, 
brandstofpomp, batterij, brandstoftank, hydraulische olietank, alternator, peilstok voor de motorolie, waterscheider, 
koelvloeistofniveau, etc...

De zekeringen en relais zijn aangebracht in het batterijcompartiment en zijn gemakkelijk toegankelijk.

01  Luchtfi lter 02  Zekeringenvak 03  Motor ECU  04  Batterij  05  Expansievat koelmiddel  06  DPF 07  Radiatordop

01
02

03

04

05

06
07
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VEILIGHEID
De structuur van de cabine van de C50R-5A is zo ontworpen 
dat deze voldoet aan de normen van ROPS (Roll-Over 
Protective Structure, kantelbeveiliging) en die van FOPS 
(Falling Object Protective Structure, bescherming tegen 
vallende voorwerpen) niveau 1. De achterzijde van de cabine 
wordt beschermd door een rooster.

VEILIG ONDERHOUD
Alle onderhoudsitems kunnen vanaf de grond worden bereikt. 
Voor toegang tot het motorcompartiment hebben we de 
C50R-5A uitgerust met veiligheidstreden en een reling. Deze 
kenmerken waarborgen een maximale veiligheid, zelfs onder 
zeer gladde weersomstandigheden. 

BETROUWBAARHEID
De structuur van het onderstel en de stalen platen bieden een 
optimale bescherming en een langere levensduur. Verder is veel 
aandacht besteed aan de geleiding van de slangen op de apparatuur. 
Deze maatregelen verlengen de levensduur van de machine en zorgen 
voor minder pannes.

LANGE ONDERHOUDSINTERVALLEN
Dumpers van Yanmar zijn ontworpen om zo veel mogelijk te werken en daarom hebben we de 
onderhoudsintervallen verlengd. Bij ons DPF (Diesel Particulate Filter, dieselpartikelfi lter) is de DOC (Diesel 
Oxidation Catalyst, dieseloxidatiekatalysator) onderhoudsvrij en hoeft het SF (Soot Filter, roetfi lter) slechts om de 
3000 uur te worden gereinigd, waardoor de uitvaltijd afneemt. 

BESTE COMPONENTEN 
Alle componenten van de C50R-5A zijn ontworpen met het oog op betrouwbaarheid en duurzaamheid en zijn 
geschikt voor veeleisende inzet.
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AFMETINGEN
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SPECIFICATIES

C50R-5A C50R-5ATV
Bedrijfsgewicht 6015 kg 6345 kg
Transportgewicht 5940 kg 6270 kg
Laadvermogen 3800 kg 3500 kg
Bedrijfsgewicht met last  9815 kg 9845 kg

[ GEWICHT +/- 2% (CE NORMEN) ]

C50R-5A C50R-5ATV

Type
Directe inspuiting, waterkoeling, 

diesel 4TNV94FHT
Directe inspuiting, waterkoeling, 

diesel 4TNV94FHT
Nettovermogen 83,2 kW (bij 2500 tpm) 83,2 kW (bij 2500 tpm)
Cilinderinhoud 3,053 l 3,053 l
Max. koppel bij 1700 tpm 378-410 N.m 378-410 N.m

[ MOTOR ]

C50R-5A C50R-5ATV
Breedte rupsen 450 mm 450 mm
Min. bodemvrijheid 433,5 mm 433,5 mm
Bodemdruk (onbeladen / beladen) 19,8 / 33 kPa 20,9 / 33,1 kPa

[ ONDERSTEL ]

C50R-5A C50R-5ATV
Dumphoek 65 ° 65 °
Afmetingen voertuig (L x B x H) 2 500 x 1 844 x 294 mm 2 616 x 1 794 x 285 mm
Dumpmechanisme 1 zijde (achter) 3 zijdes
Inhoud uitkipbak (afgestreken / opgehoopt) 1,4 / 2,3 m3 1,2 / 2,1 m3

Dumphoogte vanaf grond 658 mm 891 mm
Max. snelheid (laag / hoog) 7,0 km/h 9,5 km/h

[ PRESTATIES ]

C50R-5A C50R-5ATV
Hydraulisch circuit (totaal) 75 l 75 l
Hydraulische tank 44 l 44 l
Brandstoftank 121,1 l 121,1 l
Geluidsemissie Lwa 102 dBA 102 dBA

[ OVERIGE ]

15



Yanmar Compact Equipment EMEA
25, rue de la Tambourine 
52100 SAINT-DIZIER France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmar.com
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