
OD TERAZ ŚNIEG
PADA WTEDY, GDY
MASZ NA TO OCHOTĘ
Każda maszyna marki Yamaha, począwszy od motocykli

przez silniki zaburtowe, a na skuterach śnieżnych

kończąc, jest zaprojektowana po to, aby ułatwić ci życie i

dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w przypadku

naszych odśnieżarek, również po to, by zamienić

obowiązki w przyjemność. Od 30 lat spełniamy

oczekiwania naszych klientów oraz fachowców, stale

wprowadzając najnowsze technologie oraz innowacyjne

funkcje do naszych produktów.

Teraz, nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy zakres

działania, wyrzucą śnieg jeszcze dalej i dok ładniej, a

wszystko to w zadziwiająco cichy i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam, gdzie

zechcesz.

Podręczne oświetlenie robocze na

drążku sterowniczym - idealne

rozwiązanie!

Mocny, 4-suwowy silnik Yamaha z

elektrycznym rozrusznikiem

Przekładnia hydrostatyczna (HST) -

łatwe prowadzenie

Potężna, 2-stopniowa dmuchawa

wyrzuca śnieg na odległość 14

metrów!

Duża szerokość odgarniania śniegu (61

cm)

Trwała, gumowa gąsienica - doskonała

przyczepność i trakcja

Prosty system sterowania

wyrzutnikiem - elektryczne zasilanie
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4-suwowy silnik Yamaha OHV z
elektrycznym rozrusznikiem

Mając YT660E, możesz po prostu

przekręcić kluczyk, zrelaksować się i

korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej

mocy, którą oferuje wydajny, niezawodny,

4-suwowy silnik Yamaha OHV. Ta trwała,

sprawdzona, chłodzona powietrzem

jednostka o pojemności 175 cm3

zapewnia duże moment obrotowy i moc

wyrzutu śniegu, przy zachowaniu

ekonomicznego spalania zwykłej benzyny

95 oktanów.

Przekładnia hydrostatyczna
(HST)

Nasz system wytrzymałej przekładni

hydrostatycznej oferuje dokładniejszą

kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę

między biegiem do przodu, a wstecznym,

za pomocą tylko jednej dźwigni. W ten

sposób możesz zmieniać prędkość lub

zatrzymać maszynę bez rozłączania

napędu i bez wpływu na pracę świdra czy

na dystans (do 14 metrów) wyrzutu

śniegu!

Proste regulacje i łatwe w użyciu
kontrolki

Wygoda jest wpisana w konstrukcję YT660E.

Obroty rynny zasilane są elektrycznie, a jej

kąt nachylenia jest łatwo regulowany za

pomocą dźwigni na panelu kontrolnym.

Dźwignia załączająca świder i napęd jest

obsługiwana jedną ręką, co umożliwia

regulację prędkości lub pozycji rynny drugą.

Mechaniczny system nachylenia
świdra

Mocny, stalowy świder w odśnieżarce

YT660E jest wyposażony w mechaniczny,

3-pozycyjny system regulacji kąta

nachylenia ostrza oraz ustawienie

„unoszenia się”, które umożliwia maszynie

adaptację do warunków śniegowych,

poprzez rozpoznanie konturów

nawierzchni. Regulacja jest łatwa i szybka,

za pomocą wygodnej dźwigni nożnej.

Niezawodność i trwałość, na
których możesz polegać

Marka Yamaha jest szanowana na całym

świecie, ponieważ reprezentuje

bezkonkurencyjną niezawodność i

trwałość. Odśnieżarki Yamaha

kontynuują tę tradycję, za pomocą

wytrzymałych materiałów, takich jak gruba

stal, z której zrobione są ostrze, rynna,

metalowe kontrolki oraz pokaźna, żelazna

skrzynia biegów. Jednym słowem, nasze

odśnieżarki zostały stworzone po to, aby

trwać.

Specjalne wyposażenie, które
jest w standardzie

2-stopniowy świder, mechaniczny system

regulacji kąta nachylenia świdra,

regulowany zbierak „szczęki”, elektryczny

rozrusznik, narzędzie oczyszczające,

re ektor, zawór paliwa, automatyczny

system bezpieczeństwa… To tylko niektóre

z elementów należących do standardowego

wyposażenia. Efekt? Doskonała wydajność i

łatwość obsługi.
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Silnik

Typ silnika
Jednocylindrowy;4-suwowy;Chłodzony
powietrzem;OHV

Model MZ175E
Pojemność 171cm3
Moc maksymalna 4.4kW(6.0 KM)

Układ rozrusznika
Rozrusznik elektryczny 12VDC;ręczne odrzutowe (z
automatycznym dekompresorem)

Układ zapłonu TCI

Wymiary

Pojemność zbiornika paliwa 4.5litrów
Ilość oleju w silniku 0.6litrów
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

102kg

Całkowita długość x szerokość x wysokość 1,464mm x615mm x 1,060mm

Rynna

Możliwość regulacji obrotu 230º

Podajnik śrubowy

Średnica 310 mm

Napęd

Skrzynia biegów Przekładnia hydrostatyczna
Prędkość jazdy do przodu 0 - 3.2km/h
Prędkość jazdy do tyłu 0 - 2.4km/h

Wymiary i wydajność odśnieżania

Szerokość odśnieżania 615 mm
Wysokość obudowy podajnika 440 mm
Wydajność 35ton/h
Maksymalna odległość odrzutu śniegu 14m
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