
Nå havner snøen der
du vil ha den!
Hver eneste Yamaha-motor, fra motorsykkel til

påhengsmotor til snøscooter, er utformet og konstruert

for å gjøre en god og trygg jobb i mange, mange år – og

når det gjelder snøfreserne våre, for å gjøre arbeid til

glede! I over 30 år har vi imøtekommet behovene til

forbrukere og profesjonelle ved konstant å

implementere den aller nyeste teknologien og de mest

nyskapende funksjonene inn i produktene våre.

Nå vil snøfreserne våre gi deg perfekte gangstier, kaste

snøen din lengre og mer nøyaktig – og gjøre det med en

jevn, stillegående og avslappet e ekt, som vil overraske

og glede deg.

Så når snøen kommer, er Yamaha der for å hjelpe deg

med å  ytte den dit du vil ha den.

Kraftig Yamaha 4-taktsmotor og

elektrisk start

Hydrostatisk girkasse (HST) – en glede

å kjøre

Kraftig 2-trinns-freser – kaster snøen

17 meter!

Ekstra bred (72 cm) freserbredde

Robust gummibelte – med utmerket

grep

Enkel kontroll av utkasterretning –

elektrisk styrt

2-trinns-utkaster – plastfôring øker

kapasiteten og ytelsen

Kraftig 2-trinns-innmaterskrue i stål –

for krevende jobber

Enkel høydejustering av snøhus med

trinnløs justering

Justerbart Snow Jaw-skrapejern –

robuste meier i stål

Solid innmaterkasse

Praktiske arbeidslys på kontrollpanelet

– en lysende idé!
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Nå havner snøen der du vil ha den!
Den nye YT1070 er vår mest robuste, 4-takts maskin, som er designet med ekstra bred fresebredde

og massive 17-meters kastelengde. Krefter i over od for de mest krevende snøforholdene.

Den imponerende ytelsen på 60 tonn per time er takket være Yamahas unike design for snøfresere,

og den nyeste versjonen av vår velkjente, 4-takts MZ300-motor.

Kombinasjonen av de supere ektive innmaterskruene og hydrostatiske girkasse – med

énspakskontroll – gjør maskinen enkel å bruke. Hastigheten kan justeres nøyaktig og gradvis uten å

påvirke innmaterskruene, og beltene gir godt grep for de mest krevende snøforholdene.
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Yamaha 4-takts OHV-motor
med elektrisk start og
snorstart

Med YT1070 kan du simpelthen vri om

nøkkelen, slappe av og nyte den jevne

kraften til den nyeste Yamaha MZ300 4-

takts OHV-motoren. Denne slitesterke og

e ektive luftkjølte enheten på 296 cc gir

nok av dreiemoment og e ekt til

snøfresing, men gir også utmerket

økonomi, siden den går på vanlig drivsto 

(OCT95).

Hydrostatisk girkasse (HST)

Det slitesterke hydrostatiske

girkassesystemet gir mer nøyaktig

hastighetskontroll i tillegg til jevnere

skift mellom forover og revers – ved hjelp

av en enkel spak. Så du kan endre

hastighet eller stoppe uten å frigjøre

beltene eller påvirke hastigheten til

innmaterskruene – eller kastelengden

(opptil 17 meter) du kaster snøen!

Kraftig to-trinns fresesystem

Systemet med to trinn er konstruert for å

takle de mest krevende vinterforholdene.

De kraftige innmaterskruene i stål freser en

bredde på 72 cm, og det robuste, taggete

snøskjæret bryter selv isete, hardpakket snø

– klar for at utkasterviften hiver snøen

opptil 17 meter med 60 tonn per time!

Robust drivsystem med
gummibelte

Maksimal kontakt på snøen – bare god

kontroll. Beltene har god gripeevne

samtidig som du har god

manøvreringsevne under alle forhold. De

gir et godt grep, selv i bratte oppkjørsler –

og du kan til og med klatre i trapper ved

behov. Systemet fungerer i perfekt

samspill med den hydrostatiske girkassen.

Pålitelighet og holdbarhet du
kan stole på

Yamaha-navnet er respektert verden over

for uovertru en pålitelighet og

holdbarhet – og hver eneste Yamaha-

snøfreser viderefører den arven, med

robuste materialer som tykt stål for

utkastsystemene og betjeningshendler i

stål. Kort sagt, så er snøfreserne våre

bygd for å vare lenge.

Spesialutstyr – som faktisk
følger med som standard

Totrinns-utkastersystem med trinnløs

justering av snøhuset, justerbar Snow Jaw-

snøskjær med kraftige stålmeier, elektrisk

start, rengjøringsredskap, arbeidslys,

drivsto kran med avtappingsenhet for

forgasser, automatisk utkoblingssystem for

sikkerhet ... Bare noen få av de praktiske

funksjonene som er standardmonterte.

Resultatet? Den ultimate

brukervennligheten.
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Motor

Motortype Ensylindret, Firetakt, Luftkjølt, OHV
Model MZ300
Slagvolum 296cc
Maks. e ekt 7.0kw(9.5ps)
Startsystem 12 Volt elektrisk start
Tenningssystem TCI

Dimensjoner

Tankvolum 5.8litres
Motoroljevolum 1.0litres
Vekt (fulltanket) 138kg
Lengde x bredde x høyde 1,506mm x745mm x 1,105mm

Utkaster

Svingradius utkaster 220º

Innmatersystem

Diameter innmaterskruer 350 mm

Drivsystem

Fremdriftsystem Hydrostat
Hastighet forover 0 - 3.2km/h
Hastighet bakover 0 - 2.4km/h

Kapasitet

Arbeidsbredde 715 mm
Høyde snøinntak 510 mm
Snøryddingskapasitet 60tons/hr
Maks kastelengde 17m
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Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-

produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er

bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene for

snøfreserne kan variere avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du

ønsker mer informasjon.
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