
Retningsvælgeren er placeret ved ratstammen, og alle betjeningsgreb ene 
er praktisk placeret.
- Den vinder på førerkomforten, den har f.eks. mere plads mel-
lem rattet og førersædet - plus et helt plant gulv.
Sådan siger Helge Jørgensen, værkfører i Vej og Park under
Glostrup Kommune, om den fabriksnye Yanmar YT 359
kompakt traktor, som man netop har bestilt hos Jørlunde
Maskinforretning A/S.

- Vi stod og skulle have en ny kompakttraktor på omkring 60 hk.
Og den skulle være med trinløs transmission. Den skal nemlig
hovedsageligt anvendes til græsslåning med varierende kørehas-
tighed og mange skift mellem frem og bak. Vi har kørt med et
andet mærke i mange år, men er faldet for Yanmar YT 359’eren,
fortæller han.

- Det skyldes for eksempel også, at retningsvælgeren er praktisk
placeret ved ratstammen. I det hele taget er alle betjeningsgre-
bene bekvemt placeret, tilføjer Helge Jørgensen.

Lavere indstigningshøjde
Han nævner også den lavere indstigningshøjde og den højere 
døråbning, som letter indstigningen.

- Desuden vippes hele motorhjelmen op i ét stykke. Det giver
helt fri adgang til motoren for rengøring og service. Og så er det
også et plus, at der er tale om en helt ny, miljøvenlig motortype,
lyder det videre fra værkføreren.
Den 4-cyl. Yanmar dieselmotor på 59 hk opfylder alle de nye,
europæiske miljøkrav, Stage 5, som først træder i kraft fra 2019.

- Med på plussiden hører også det lille effekttab i den trinløse
i-HMT transmission. I øvrigt er hjulskærmene, motorhjelmen og
kabinen i glasfiber, som ikke ruster, når det udsættes for vejsalt,
siger Helge Jørgensen og tilføjer:
- Endelig følte vi os tiltalt af traktorens kraftige, robuste konstruk-
tion. Og så et par praktiske detaljer til sidst, nemlig den lille
venderadius og det højdejusterbare træktøj.

” - Vi har kørt med kompakttraktorer af et
andet mærke i mange år.  Denne gang er vi 
faldet for Yanmar YT 359’eren.
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” - Med på plussiden ved YT 359 trak-
toren hører det lille effekttab i den trinløse 
i-HMT transmission.

- Den vinder på førerkomforten, siger værkfører i Vej
og Park hos Glostrup Kommune, Helge Jørgensen,
om den fabriksnye Yanmar YT 359 kompakttraktor,
som kommunen netop har bestilt.


