
A hó oda esik, ahová Te
akarod!
A motorkerékpároktól a külmotorokig és motoros

szánokig minden Yamaha gépet úgy tervezünk és

építünk meg, hogy könnyebbé és élvezetesebbé tegyék

az életedet – hómaróink esetében úgy, hogy a munkát

szórakozássá változtatják! Több mint 30 éve elégítjük ki a

fogyasztók és szakemberek igényeit azzal, hogy

folyamatosan új technológiákat és innovatív funkciókat

vezetünk be a termékkínálatunkba.

A hómaróink most már szélesebb nyomvonalat vágnak, a

havat távolabbra és pontosabban dobják – és mindezt

olyan sima, csendes, könnyed hatékonysággal, ami

meglep és örömmel tölt majd el.

Így, ha jön a hó, a Yamaha segít, hogy oda vigyed, ahová

akarod.

Powerful Yamaha 4-stroke engine and

electric start

Hydrostatic Transmission (HST) - a joy

to drive

Nagy teljesítményű kétlépcsős hófúvó

– 14 méterre szórja a havat!

Széles (61 cm-es) hókotró képesség

Tough rubber track drive - great grip

and traction

Easy control of chute rotation -

electric powered

2-step chute - plastic liner reduces

snow build-up

Heavy duty steel 2-stage auger - for

tough jobs

3-fokozatú gáz-rásegítéses

marócsiga-magasság szabályozó

rendszer

Állítható „Snow Jaw” kaparó

Robusztus marócsiga hajtómű – a

hosszú élettartamért

Handy work light on control bar - a

YT660



A hó oda esik, ahová Te akarod!
Rendkívüli, 61 cm-es tisztítási szélessége és óriási, 15 méteres szórási távolsága is csábító lehet, de a

csendes, nagy teljesítményű, négyütemű Yamaha motor, a fogazott, kétfokozatú marócsiga, a

kétlépcsős kidobócső és a hidrosztatikus erőátvitel (HST) teszi teljessé a képet, és biztosan megnyer

magának.

A HST egyszerűen, egyetlen kar segítségével vezérelhető, amivel pontosan és fokozatosan

szabályozhatod a sebességet előre vagy hátra, a gumi lánctalp pedig kiváló tapadást és vonóerőt

biztosít.

Ez a nagy teljesítményű gép áttör akár a jeges, összetömörödött havon is, és elektromos vezérlésű

kétlépcsős kidobócsővel rendelkezik, 230°-os elfordulási szöggel. Így teljesen mindegy, milyen tél vár

rád, a kiváló YT660 modellel megbirkózol vele.
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Yamaha 4-ütemű OHV motor
elektromos indítással

Egyszerűen fordítsd el az YT660 kulcsát,

relaxálj, és élvezd a hatékony és

megbízható négyütemű OHV Yamaha

motorblokk sima, csöndes, megnyugtató

erejét. Ez a strapabíró, bevált 175

köbcentiméteres léghűtéses egység

bőséges nyomatékot és hószórási energiát

biztosít, és rendkívül gazdaságos az

üzemanyag-fogyasztása, hiszen

hagyományos (OCT95) benzinnel működik.

Hidrosztatikus erőátvitel (HST)

Strapabíró, hidrosztatikus erőátviteli

rendszerünk sokkal pontosabb

sebességszabályozást, valamint simább

átváltást kínál az előre- és hátramenet

között – egyetlen kar segítségével. Ezzel a

lánctalp lekapcsolása és a turbinakerék

sebességének megváltoztatása nélkül

állhatsz meg, módosíthatod a sebességet,

illetve a hószórás távolságát (akár 15

méter)!

Nagy teljesítményű kétfokozatú
marócsiga/turbinakerék
rendszer

A kétfokozatú marócsiga/turbinakerék

rendszer úgy van kialakítva, hogy ellenálljon

a legzordabb téli körülményeknek is. A

robusztus acél marócsiga nagyon széles (61

cm) utat vág, és fogazott vágóéllel

rendelkezik, amely feltöri még a jeges,

összetömörödött havat is – amelyet a nagy

sebességű turbinakerék a kétlépcsős

kidobócsövön keresztül akár 15 méter

távolságra dob ki.

Erős gumi lánctalpas hajtási
rendszer

Nincs megcsúszás, nincs csúszkálás – csak

fantasztikus kontroll. A gumi lánctalpak

rugalmasak és nagyméretű bordázattal

vannak ellátva a jobb tapadás érdekében,

hogy nehéz körülmények között is tudj

vele manőverezni. A lánctalpak kiváló

tapadást biztosítanak még meredek

utakon is – ez a gép szükség esetén akár a

lépcsőn is felmegy. A rendszer tökéletes

harmóniában dolgozik a hidrosztatikus

erőátvitellel.

Műanyag bélésű kidobócső és
könnyen használható
kezelőszervek

A kétlépcsős kidobócső műanyag béléssel

rendelkezik, amely megakadályozza a

nedves hó letapadását, valamint

csökkenti a zajt és a kopást is. A forgatás

elektromosan, míg a szög beállítása

egyetlen karral történik. A marócsiga és a

hajtás közös karja szintén egy kézzel

működtethető, így a másik kezeddel

menet közben módosíthatod a sebességet

vagy a kidobócső pozícióját.

Gáz-rásegítéses marócsiga-
billentő rendszer

Az erős, kétfokozatú acél marócsiga –

agresszív fogazott élével és „ütésvédőjével”

– szintén rendelkezik egy három állású, gáz-

rásegítéses billentőrendszerrel, hasznos

„lebegő” beállítással, amely lehetővé teszi,

hogy a gép kövesse a talaj kontúrját, és így

alkalmazkodjon a havas körülményekhez.

Egyszerűen és gyorsan beállítható egyetlen

kar segítségével a vezérlőpulton.
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Motor

Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, OHV
Model MZ175E
Lökettérfogat 171cc
Maximális teljesítmény 4.4kw(6.0ps)

Indítás
Elektromos, 12VDC akkumulátor (széria), kézi
"berántás" (automata dekompresszorral)

Gyújtás TCI

Méretek

Üzemanyagtank kapacitása 4.5litres
Szükséges olaj mennyiség 0.6litres
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 102kg
Teljes hossz x szélesség x magasság 1,476mm x 637mm x 1,108mm

Hókidobó vezérlése

Körbeforgatási tartomány 220º

Hómaró csiga

Átmérő 310 mm

Hajtásrendszer

Váltó Hidrosztatikus
Előremeneti sebesség 0 - 3.2km/h
Hátrameneti sebesség 0 - 2.4km/h

Kapacitás

Szélesség 615 mm
Hókidobó nélküli magasság 440 mm
Hóeltakarító kapacitás 35tons/hr
Maximális hóeltakarító (eldobó) távolság 14m
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Nem az összes bemutatott modell kapható minden országban. A Yamaha termékek speci kációja és

kinézete időről időre előzetes értesítés nélkül változhat. Az itt bemutatottak csak illusztrációk, és nem

tekinthetők a termékek szerződés szerinti leírásainak. A hómaróra vonatkozó jótállás a speciális

körülményektől függ. További részletekért fordulj a Yamaha kereskedődhöz.
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