
Nu kan snön falla där
du vill att den ska falla!
Varje Yamaha-maskin, från motorcykel till utombordare

och snöskoter, är konstruerad och tillverkad för att göra

livet mera avkopplande och njutbart – och när det

kommer till våra snöslungor: att göra grovjobbet till ett

rent nöje! I mer än 30 år har vi tillgodosett konsumenter

och pro s genom att hela tiden tillföra våra produkter

den modernaste tekniken och de senaste  nesserna.

Våra snöslungor klarar bredare gångar, kastar snön

längre och mer exakta – och gör det så smidigt, tyst och

e ektivt att du kommer att bli förvånad och förtjust.

Så när snön faller  nns Yamaha till hands för att hjälpa

dig att  ytta den dit du vill ha den.

Kraftfull Yamaha 4-taktsmotor och

elstart

Hydrostatisk transmission (HST) - ett

nöje att köra

Krafttull 2-stegs äkt - slungar iväg

snön 14 meter!

Bred (61cm) snöröjningkapacitet

Slitstarka gummidrivband - bra grepp

och drivning

Elektrisk justering av utkastarriktning

Plastinklädd utkastare minimerar

ansamling av snö

Kraftig tvåstegsskruv av stål - för tu a

jobb

Trestegs gasassisterat

höjdinställningssystem för snöskruven

Ställbart "Snow Jaw"-glidstål

Kraftfull växellåda - lång livslängd

Behändig arbetsbelysning på styret -

en ljus ide!

Ny brytbultsmekanism från 2023

modeller.
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Nu kan snön falla där du vill att den ska
falla!
Medan den mäktiga arbetsbredden på 61 cm och en kastlängd på hela 14 meter troligen frestar dig,

så är det Yamahas tysta, kraftfulla 4-taktsmotor, den tandade tvåstegssnöskruven, tvåstegsutkastet

och den hydrostatiska transmissionen (HST) som kompletterar bilden och vinner ditt förtroende.

Manövreringen av den hydrostatiska transmissionen sker enkelt med en enda spak, så att du kan

ställa in hastigheten framåt eller bakåt exakt och stegvis, och drivbanden av gummi ger bra grepp

och drivning.

Den här arbetsmyran smular sönder isig och hårdpackad snö och har elmanövrerat tvåstegsutkast

som kan vridas 230°. Oavsett hur mycket snö som vintern ger dig kan du nu ge tillbaks med den

förträ iga snöslungan YT660.
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Yamaha 4-takts
toppventilmotor med elstart

Med YT660 är det bara att vrida på

nyckeln, ta det lugnt och njuta av den

smidiga, tysta och driftsäkra kraften från

Yamahas e ektiva 4-taktsmotor med

toppventiler. Den pålitliga, välbeprövade

175 cc luftkylda enheten ger massor av

vridmoment och kraft för snöslungandet,

men har låg bränsleförbrukning och körs

på 95-oktanig bensin.

Hydrostatisk transmission
(HST)

Vårt slitstarka hydrostatiska

transmissionssystem ger bättre reglering

av hastigheten och smidiga växlingar

mellan fram och back – med bara en enda

spak. Du kan ändra hastighet eller stanna

utan att behöva stoppa banden eller

påverka skruvens varvtal – eller avståndet

(upp till 15 meter) för hur långt du vill

kasta snön!

Kraftfullt tvåstegssystem för
skruv/ äkt

Tvåstegssystemet för skruv/ äkt är byggt

för att klara de svåraste

vinterförhållandena. Den kraftiga

snöskruven av stål röjer en bred gång

(61 cm) och har tandade skär som också

smular sönder isig och hårdpackad snö – för

att sedan blåsa ut genom

höghastighets äktens 2-stegsutkast och

slunga iväg ända upp till 15 meter.

Slitstarka drivband av gummi

Ingen slirning, ingen glidning – bara bra

grepp. Gummidrivbanden är böjliga och

har stora ribbor som ger bättre grepp vid

manövrering i trängda lägen. De ger bra

drivning, också på branta garageinfarter

och maskinen kan t.o.m. gå i trappor om

det skulle behövas. Systemet samarbetar

perfekt med den hydrostatiska

transmissionen.

Plasklätt utkast och
lättanvända reglage

2-stegsutkastet är plastfodrat, vilket gör

att det inte sätts igen av blöt snö,

samtidigt som det ger lägre ljudnivå och

minskat slitage. Vridningen är

elmanövrerad och vinkeln justeras enkelt

med en spak. Spaken för snöskruv och

drivning kan manövreras med ena handen,

så att andra handen är fri att ställa in

hastigheten eller utkastet under

pågående arbete.

Gasassisterad inställning av
snöskruven

Den robusta tvåstegsskruven av stål – med

de tandade skären och "Shock Protector"

(överbelastningsskydd) – har också en

trevägs, gasassisterad tippfunktion med

 ytlägesinställning som gör att maskinen

kan anpassas till snöförhållandena genom

att följa markens konturer. Inställningen

sker snabbt och enkelt med en spak på

styret.
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Motor

Motortyp Encylindrig, 4-takts, Luftkylning, OHV
Modell MZ175E
Slagvolym 171cc
Max e ekt 4.4kw(6.0ps)
Startsystem Elstart, manuell dragstart
Tändsystem TCI

Dimensioner

Bränsletanksvolym 4.5litres
Motorolja 0.6litres
Vikt (fulltankad) 102kg
Längd x bredd x höjd 1,476mm x 637mm x 1,108mm

Utkastare

Svängradie 220º

Inmatningssystem

Diameter 310 mm

Drivsystem

Transmissionssystem Hydrostat
Hastighet framåt 0 - 3.2km/h
Hastighet bakåt 0 - 2.4km/h

Kapacitet

Röjningsbredd 615 mm
Snöintagshöjd 440 mm
Snöröjningskapacitet 35tons/hr
Maximal kastlängd 14m
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En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas speci kationer och

utformning kan variera utan föregående meddelande. De som visas här utgör endast exempel och är inte

en bindande beskrivning av produkterna. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. Kontakta din

Yamaha-återförsäljare om du vill ha mer information. Bilden visar 2021/2022 modeller
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