
FINANSOWANIE  
MASZYN I URZĄDZEŃ

LEASING PROMOCYJNY  
 

Traktor YANMAR SA424 B R  
z ładowaczem YANMAR YL210 

rocznik 2022

 

Stałe  
oprocentowanie  

1%  
rocznie



PKO LEASING

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego  
– największej instytucji finansowej w Polsce, która wspiera 
przedsiębiorców. 

Zapewniamy szeroką sieć placówek i mobilnych Doradców 
oraz oferujemy najwyższy poziom obsługi Klienta. 

Wykorzystujemy doświadczenie, potencjał i znajomość rynku
tak, aby zawsze przygotowywać atrakcyjną i konkurencyjną 
ofertę dla naszego najważniejszego klienta – Ciebie.

YANMAR SA424 B R  
Z ŁADOWACZEM YANMAR YL210  
ROCZNIK 2022

 • Traktor o mocy 26 KM z hydrostatycznym napędem

 • Masa własna 843 kg

 • Napęd 4 x 4

 • Blokada tylnego mostu, dwustopniowa skrzynia redukcyjna

 • Prędkość jazdy do 23,3 km/h

 • Udźwig tylnego TUZ – 713 kg (nominalny)

 • WOM tylny – 540 rpm; WOM centralny – 2000 rpm

 • Opony przemysłowe (hokey) – szerokość robocza 1440 mm

 • Minimalna szerokość robocza 1200 mm (opcjonalne koła)

 • Osłona ROPS; wygodny fotel operatora; sterowanie jazdą 
tył/przód; 2 pedały; oświetlenie drogowe

 • Ręczny gaz, prędkość WOM niezależna od prędkości jazdy 
traktora; duży prześwit roboczy

 • Produkcja – Japonia, homologacja drogowa

 • Silnik wysokoprężny, tradycyjny, bez DPF, zgodny  
z nowymi normami emisji spalin (do mocy 26 KM  
nie wymaga filtra DPF)

 • Gwarancja 60 miesięcy; pakiet przeglądów na okres  
gwarancyjny lub 1000 mth w cenie maszyny

Cena netto: 93 900 zł



PRZYKŁADOWE KALKULACJE 

Leasing promocyjny: 104% na stałym oprocentowaniu
Waluta: PLN
Udział własny: 40% 
Okres finansowania: 4 lata
Rata: 1 130,47 zł, tj. 1,2% 
Wykup: 6% 
Suma opłat: 104%

Leasing promocyjny: 103% na stałym oprocentowaniu
Waluta: PLN
Udział własny: 30% 
Okres finansowania: 3 lata
Rata: 1 376,79 zł, tj. 1,47% 
Wykup: 20% 
Suma opłat: 103%

Firma Broker Serwis Maszyny Budowlane działa na rynku 
nieprzerwanie od 1983 roku. Jest firmą rodzinną, autoryzowa-
nym i największym w Polsce sprzedawcą maszyn Yanmar. 

www.yanmar-centrum.pl

Yanmar ma za sobą ponad 110 lat tradycji i doświadczenia. 
YAMAOKA HATSUDOKI KOSAKUSHO założona w 1912 roku 
zajmowała się produkcją silników gazowych, od 1921 roku 
znanej jest jako YANMAR. Firma produkuje maszyny budowlane, 
ogrodnicze i komunalne.

Kamila Wiśniewska
Specjalista ds. sprzedaży  
e-mail: kamila.wisniewska@pkoleasing.pl
tel. kom.: +48 694 493 978

KONTAKT

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 i następnych 
Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od akceptacji 
transakcji przez PKO Leasing S.A.

www.yanmar-centrum.pl

