
Nyt lumi lentää juuri
haluamaasi paikkaan.
Jokainen Yamaha-kone aina moottoripyöristä

perämoottoreihin ja moottorikelkkoihin on suunniteltu ja

valmistettu tekemään elämästäsi helpompaa ja

miellyttävämpää. Lumilinkomme muuttavat pakollisen

askareen todelliseksi huviksi! Olemme vastanneet

kuluttajien ja ammattilaisten vaatimuksiin jo 30 vuoden

ajan esittelemällä jatkuvasti mallistoissamme uusinta

tekniikkaa ja innovatiivisia ominaisuuksia.

Nyt lumilinkomme puhdistavat leveämpiä väyliä lumesta,

heittävät lumen kauemmas ja täsmällisemmin. Kaikki

tämä hoituu tasaisen varmalla tehokkuudella ja vieläpä

hiljaa, mikä varmasti lyö sinut ällikällä.

Lumen tullessa Yamaha tarjoaa auttavan kätensä lumen

siirtämiseen juuri haluamaasi paikkaan.

Vaativaan käyttöön soveltuva

teräksinen, kaksivaiheinen

syöttökierukka – haastaviin töihin

Kaksiasentoinen poistoputki –

muovivuoraus estää lumen kertymisen

Poistoputken yksinkertainen kääntö –

sähkötoiminen

Syöttökierukan helppo korkeussäätö ja

portaaton kallistusjärjestelmä

Adjustable Snow Jaw scraper - tough

steel skids

Syöttökierukan kytkin ja äärimmäisen

kestävä kotelointi

Kätevä työvalo ohjaustangossa –

loistava idea!

Kestävä kumitelaveto – erinomaista

pitoa ja vetovoimaa

Erityisen laaja (72 cm) lumen

käsittelyleveys

Tehokas kaksivaiheinen puhallin – ohjaa

lumen jopa 17 metrin päähän
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Nyt lumi lentää juuri haluamaasi
paikkaan.
Uusi YT1070 on Yamahan kestävin ja toimintavarmin nelitahtikone, jonka ominaisuuksia ovat muun

muassa erityisen laaja työleveys ja 17 metrin heittoetäisyys. Kustannustehokasta menoa vaativiin

lumiolosuhteisiin.

Koneen vaikuttava teho (60 tonnia tunnissa) on Yamahan lumilinkojen ainutlaatuisten

suunnitteluratkaisujen ja sulavakäyntisen MZ300-nelitahtimoottorin uusimman mallin ansiota.

Tehokas syöttökierukka ja portaattoman hydrostaattisen vaihteiston ohjaus yhdellä vivulla tekevät

käytöstä äärimmäisen helppoa. Nopeutta voi säätää tarkasti ja portaittain, eikä syöttökierukan

nopeudesta tarvitse tinkiä. Lisäksi kumitelaveto takaa erinomaisen pidon ankarimmissakin

olosuhteissa.
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Tehokas kaksivaiheinen
syöttökierukan ja heittopyörän
järjestelmä

Kaksivaiheinen syöttökierukan ja

heittopyörän järjestelmä on suunniteltu

kestämään ankarimmatkin talviolot.

Vaativaan käyttöön suunniteltu

teräksinen syöttökierukka hoitaa erittäin

laajan väylän (72 cm) puhdistuksen.

Lisäksi siinä on järeä, sahalaitainen

kaavintaterä, joka rikkoo jopa jäisen ja

paakkuuntuneen lumen. Näin

kierrosherkkä heittopyörä pystyy

heittämään lumen kaksivaiheisen

poistoputken kautta jopa 17 metrin

päähän – 60 tonnin tuntinopeudella!

Kestävä kumitelaveto

Ei luistoa tai liukumista, vaan pelkkää

sujuvaa hallintaa. Kumitelamatot ovat

taipuisia, ja niiden suuret nastat lisäävät

pitoa hankalissa olosuhteissa liikuttaessa.

Niiden ansiosta pito on entistäkin

parempi jyrkillä pinnoilla, ja tarvittaessa

koneen saa nousemaan vaikka portaita.

Järjestelmä toimii täydellisesti yhteen

hydrostaattisen vaihteiston kanssa.

Takuuvarmaa luotettavuutta ja
kestävyyttä

Yamahan nimi herättää kunnioitusta

kaikkialla maailmassa, ja se tunnetaan

ensiluokkaisesta luotettavuudesta ja

kestävyydestä. Jokainen Yamahan lumilinko

on tälle perinteelle uskollinen. Vaativaan

käyttöön soveltuva syöttökierukka ja

poistoputkijärjestelmät on valmistettu

kestävästä, paksusta teräksestä, ohjaimet

ovat metallia ja hammaspyörästön kotelo

valurautaa. Lumilinkomme ovat

yksinkertaisesti valmistetut kestämään.

Lisävarusteet kuuluvat
oikeastaan vakiovarustukseen

Kaksivaiheinen syöttökierukka, jossa

portaaton kallistusjärjestelmä,

säädettävä Snow Jaw -tyyppinen

kaavintaterä, jossa kestävät teräksiset

jalakset, sähkökäynnistys,

puhdistustyökalu, työvalo, polttoainehana

kaasuttimen ja polttoaineen

tyhjennykseen, automaattinen

hätäkatkaisu... Nämä ovat vain muutamia

käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka

kuuluvat linkojen vakiovarustukseen.

Tulos? Äärimmäinen helppokäyttöisyys.

Hydrostaattinen vaihteisto
(HST)

Kestävä hydrostaattinen vaihteistomme

takaa entistäkin täsmällisemmän

nopeuden hallinnan sekä tasaisemmat

vaihdot eteenpäinajon ja peruutuksen

välillä. Kaikki tämä hoituu yhdellä vivulla.

Voit siis vaihtaa nopeutta tai pysäyttää

lingon ilman, että telamattoja on

kytkettävä pois käytöstä, eikä

heittopyörän nopeudesta tai lumen

huimasta heittoetäisyydestä (jopa 17

metriä) tarvitse tinkiä!

Yamahan nelitahtinen
kansiventtiilimoottori sähkö- ja
käsikäynnistyksellä

YT1070-lingon käyttäminen käy käden

käänteessä: kytke virta, rentoudu ja nauti

Yamahan nelitahtisen MZ300-

kansiventtiilimoottorin tasaisesta ja

takuuvarmasta tehosta. Tämä kestävä ja

tehokas 296-kuutioinen ilmajäähdytetty

moottori tarjoaa valtavan väännön ja lumen

heittokyvyn, ja lisäksi sen

polttoainetaloudellisuus on huippuluokkaa.

Moottori käy tavallisella polttoaineella (95-

oktaaninen).
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Moottori

Moottorin tyyppi Yksisylinterinen, 4-tahtinen, Ilmajäähdytetty, OHV
Malli MZ300
Sylinterin tilavuus 296cc
Maksimiteho 7.0kw(9.5ps)
Käynnistysjärjestelmä Electric 12VDC battery type (std)
Sytytysjärjestelmä TCI

Mitat

Polttoainesäiliön tilavuus 5.8 litres
Öljytilavuus 1.0litres
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 138 kg
Kokonaispituus x -leveys x -korkeus 1,506mm x745mm x 1,105mm

Chute control

Heittotorven kiertokulma 220º

Auger system

Syöttökierukan halkaisija 350 mm

Ajojärjestelmä

Vaihteistojärjestelmä Hydrostaattinen
Ajonopeus 0 - 3.2km/h
Peruutusnopeus 0 - 2.4km/h

Capacity

Syöttöpesän leveys 715 mm
Poistokorkeus 510 mm
Linkouskapasiteetti 60tons/hr
Heittoetäisyys 17m
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Kaikki näytetyt mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Yamahan tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä

voidaan aika ajoin muuttaa ilmoittamatta etukäteen. Tässä näytetyt mallit ovat esillä vain

havainnollistamisen vuoksi. Ne eivät ole sopimuksellisesti velvoittavia tuotteiden kuvauksia. Lumilinkojen

takuu on erityisten ehtojen alainen. Kysy lisätietoja Yamaha-myyjältä.
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