YS1070T

Bättre än någonsin!
Alla Yamaha-maskiner, från motorcyklar och fyrhjulingar
till WaveRunner-vattenskotrar och utombordsmotorer ända till våra legendariska snöskotrar -är konstruerade
och tillverkade för att göra livet trevligare och mer
avslappnat. Och vad gäller de här hårt arbetande
snöslungorna är vårt mål att förvandla en tråkig syssla till
ett nöje!
I omkring 40 år har vi byggt in den senaste tekniken och
innovativa funktioner i de här maskinerna som vi skapar
för att hjälpa dig att vinna kampen mot snömassorna.
Det är därför våra snöslungor gör bredare vägar och
kastar din snö längre – med en jämn, tyst och lättsam
e ektivitet som kommer att göra dig både överraskad
och glad.
Så gör dig redo innan snön överraskar dig, genom att
kolla in det senaste snöslungssortimentet från Yamaha,
och framför allt vårt enastående aggskepp YS1070T.
Yamaha skapade den för att hjälpa dig att för ytta och
röja stora mängder snö dit du vill ha den, inte där Moder
Jord placerade den. Uppdrag slutfört.

Enorm snöröjningskapacitet– 60 ton
per timme
Bred snöröjningsväg – 72 cm
Krafttull 2-stegs äkt - slungar iväg
snön 17 meter!
Elektrisk assisterad svängfunktion –
smidigt och enkelt
Snabbt motoruppvärmningssystem –
även en kall morgon
Unik bränsledräneringsfunktion för
enklare sommarförvaring
Yamaha 4-takts toppventilmotor med
elstart
Hydrostatic Transmission (HST) – ett
nöje att köra
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

YS1070T
Bättre än någonsin!
60 ton per timme i röjningskapacitet, 17-meters kastlängd och extrabrett (72cm) snöintag - och det
är bara några av de främsta fördelarna. Med en stark och tystgående 4-taktsmotor, och den nya
Silent Body-designen och andra uppdaterade speci kationer och funktioner är vår senaste YS1070T
det perfekta valet för stora röjningsjobb eller den professionella brukaren.
Både teknik och design speglar stora framsteg på vår premiummodell, så skönheten ligger inte bara
på ytan på den här högpresterande modellen. Den elektromagnetiska skruvkopplingen och den
smidiga hydrostatiska transmissionen – med engreppsreglage – samt det ECU-styrda Electric Track
Turning-systemet, gör den väldigt lättsvängd, även i trånga lägen.
YS1070T är trevlig också – både mot dig och dina grannar. Den uppgraderade Silent Body-designen,
det extraisolerade motorrummet och den stora ljuddämparen ger en väldigt tyst gång som gör
snöröjning till ett mer avkopplande och trevligare jobb än någonsin tidigare. Dessutom värms motorn
upp snabbare och är redo på cirka 90 sekunder, även en kall morgon.

YS1070T

Yamaha 4-takts
toppventilmotor - elstart

Kraftfullt tvåstegssystem för
skruv/ äkt

Den uppgraderade tomgångsfunktionen

Tvåstegssystemet för skruv/ äkt är byggt

värmer upp motorn snabbt, även en kylig

för att klara även de svåraste

morgon, och släpper sedan fri den jämna,

vinterförhållandena. Den kraftiga

tysta och trygga kraften hos Yamahas

snöskruven av stål röjer en bred gång (72

supere ektiva 4-takts toppventilmotor.

cm) och har tandade skär som också

Det är den hållbara, välbeprövade och

smular sönder isig och hårdpackad snö -

luftkylda MZ300-motorn som ger massor

så att den blir klar för

av vridmoment och kraft men även

höghastighets äkten som blåser ut den

utmärkt bränsleekonomi, och som körs på

genom tvåstegsutkastet och slungar iväg

vanlig 95-oktanig bensin.

den upp till 17 meter.

Hydrostatic Transmission (HST)

Elektroniskt assisterat
svängsystem

Vårt slitstarka hydrostatiska
transmissionssystem ger exaktare

Se det här som Yamahas exklusiva

reglering av hastigheten, och smidiga

"servostyrningssystem" – och YS1070T är

växlingar mellan fram och back, med en

den allra första snöslungan som har det!

enda spak. Det gör att du kan styra

Allt som behövs för att ändra riktning

hastigheten eller stanna utan att koppla

eller göra en smidig 180º sväng är att

ur drivningen eller ändra äkthastigheten.

trycka på en knapp på handtaget. Den här

Det kommer inte heller att påverka den

unika funktionen möjliggörs av att ECU:n

anmärkningsvärda kastlängden (upp till

(Electronic Control Unit) reglerar och styr

cirka 17 meter!)

svängsystemet på det mest e ektiva
sättet.

Plasklätt utkast och lättanvända
reglage
2-stegsutkastet har ett slätt plastfoder,
vilket gör att det inte sätts igen av blöt
snö, samtidigt som det ger lägre ljudnivå
och minskat slitage. Vridfunktionen är
elmanövrerad och vinkeln justeras smidigt
med en spak. Spaken för snöskruv och
drivning kan manövreras med ena handen, så
att andra handen är fri att enkelt ställa in
hastigheten eller utkastet under pågående
arbete.

Slitstarka drivband av gummi
Ingen slirning, ingen glidning – bara bra
grepp. De mjuka gummidrivbanden har stora
ribbor vilket ger bättre fäste och grepp vid
manövrering i svåra lägen. De ger otroligt
grepp, också på branta garageuppfarter, och
snöslungan klarar till och med av trappsteg
vid behov. Systemet samarbetar perfekt
med den jämna hydrostatiska
transmissionen.

YS1070T
Motor
Motortyp
Modell
Slagvolym
Max e ekt
Startsystem
Tändsystem

Encylindrig;4-takts;Luftkylning;OHV
MZ300
296cc
6.9kw(9.4hk)
Elstart
TCI

Dimensioner
Bränsletanksvolym
Motorolja
Vikt (fulltankad)
Längd x bredd x höjd

6.7liter
1.0liter
185kg
1,568mm x745mm x 1,105mm

Utkastare
Svängradie

220º

Inmatningssystem
Diameter

350 mm

Drivsystem
Transmissionssystem
Hastighet framåt
Hastighet bakåt

Hydrostat
0 - 2.8km/h
0 - 1.8km/h

Kapacitet
Röjningsbredd
Snöintagshöjd
Snöröjningskapacitet
Maximal kastlängd

715 mm
510 mm
60ton/timme
17m

YS1070T
En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas speci kationer och
utformning kan variera från tid till annan utan föregående meddelande. De som visas här är endast
illustrationer och ingen bindande produktbeskrivning. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. För
mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

