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Większa moc - niższa cena
Nowa Yamaha YT1070 to niezwykle solidna i wydajna
maszyna z 4-suwowym silnikiem. Oferuje imponującą
szerokość roboczą i wyrzut śniegu na odległość 17
metrów. Wysoka moc i niskie zużycie paliwa - oto
rozwiązanie na intensywne opady śniegu.

Niesamowita wydajność na poziomie 60 ton/godzina to
efekt zastosowania innowacyjnego wyrzutnika śniegu,
który współpracuje z 4-suwowym silnikiem MZ300 o
wysokiej kulturze pracy.

Połączenie wydajnego pługu z elastyczną przekładnią
hydrostatyczną sterowaną jedną dźwignią powoduje, że
maszyna jest niezwykle prosta w obsłudze. Płynna i
precyzyjna regulacja prędkości nie wpływa na prędkość
pracy pługu, a gumowa gąsienica zapewnia wyjątkową
przyczepność i trakcję w najcięższych warunkach
śniegowych.

Mocny, 4-suwowy silnik Yamaha z
elektrycznym rozrusznikiem

Przekładnia hydrostatyczna (HST) -
łatwe prowadzenie

Wydajny, 2-stopniowy wyrzutnik -
wyrzuca śnieg na odległość 17!

Bardzo duża szerokość
odgarniania (72 cm)

Trwała, gumowa gąsienica -
doskonała przyczepność i trakcja

Prosty system sterowania
wyrzutnikiem - elektryczne
zasilanie

2-stopniowy zsyp - prowadnice z
tworzywa sztucznego zapobiegają
gromadzeniu się śniegu

Trwały, 2-stopniowy pług - do
wymagających zadań

Łatwa regulacja wysokości pługu i
mechanizm swobodnego
przechyłu

Regulowany skrobak do śniegu -
wyposażony w wytrzymałe,
stalowe płozy

Płynnie działające sprzęgło pługu i
odporna obudowa

Podręczne oświetlenie robocze na
drążku sterowniczym - idealne
rozwiązanie!
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Teraz śnieg spada
dokładnie tam, gdzie

chcesz!

Każdy produkt firmy Yamaha, czy jest to
motocykl, silnik zaburtowy do łodzi czy skuter
śnieżny, został opracowany tak, aby Twoje
życie i praca były jak najłatwiejsze. Dlatego
odśnieżanie pługiem spalinowym naszej
produkcji to czysta przyjemność! Od ponad 30
lat spełniamy życzenia konsumentów i
profesjonalistów, regularnie wprowadzając
nowe technologie i innowacyjne rozwiązania
do naszej oferty.

Oferowane przez naszą firmę odśnieżarki
spalinowe umożliwiają wycinanie idealnie
równych ścieżek i odrzucanie śniegu w
odpowiednie miejsce - płynnie, cicho i
niezwykle wydajnie.

Nie daj się zaskoczyć zimie! Yamaha pomoże
przenieść śnieg tam, gdzie chcesz.
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4-suwowy silnik OHV marki Yamaha z elektrycznym

rozrusznikiem
Wystarczy przekręcić kluczyk modelu YT1070, aby cieszyć się
relaksującym odgłosem płynnie pracującego silnika 4-
suwowego MZ300 OHV marki Yamaha. Trwały i wydajny silnik o
pojemności 296 cm3 jest chłodzony powietrzem i rozwija
wysoki moment obrotowy, niezbędny do odrzucania śniegu na
dużą odległość. Jednostka zadowala się bardzo mała ilością
bezołowiowej benzyny (Pb95).

Przekładnia hydrostatyczna (HST)
Nasza trwała przekładnia hydrostatyczna oferuje większą precyzję
podczas ustawiania prędkości i płynniejszą zmianę kierunku jazdy -
wszystko za pomocą jednej dźwigni. Teraz możesz zmieniać
prędkość albo zatrzymywać maszynę bez konieczności rozłączania
gąsienic lub zmiany prędkości wirnika. Natomiast śnieg możesz
odrzucać na imponującą odległość 17 metrów!

Wydajny, dwustopniowy wirnik/pług
Dwustopniowy wirnik/pług umożliwia pracę w najtrudniejszych
zimowych warunkach. Niezwykle wytrzymały, stalowy pług wycina
szeroką (72 cm) ścieżkę w śniegu, a ząbkowane prowadnice tną
nawet twardy lód i zbity śnieg. Następnie materiał trafia do wirnika,
który przepycha śnieg przez 2-stopniowy zsyp i wyrzuca go na
odległość 17 metrów z wydajnością 60 ton na godzinę!

Trwała, gumowa gąsienica napędowa
Żadnych uślizgów, żadnych poślizgów - pełna kontrola. Gumowa
gąsienica jest elastyczna i ma szerokie wypusty, które zwiększają jej
przyczepność podczas manewrowania w trudnych warunkach. Gąsienica
zapewnia doskonałą trakcję, nawet na stromych podjazdach -
odśnieżarka bez problemu podjedzie pod każde wzniesienie. System
perfekcyjnie współpracuje z przekładnią hydrostatyczną.

Niezawodność i trwałość, na których możesz polegać
Na całym świecie produkty firmy Yamaha stanowią symbol
niezawodności i trwałości. Każda odśnieżarka marki Yamaha powstała
na bazie sprawdzonych rozwiązań. Potwierdza to niezwykle solidny
pług i system zsypowy, stalowe elementy sterujące czy żeliwna
obudowa przekładni. Krótko mówiąc - nasze odśnieżarki są
zbudowane tak, aby służyły jak najdłużej.

Wyposażenie specjalne otrzymujesz w standardzie
Dwustopniowy pług z mechanizmem swobodnego przechyłu,
regulowany skrobak Snow Jaw ze wzmacnianymi płozami ze stali,
elektryczny rozrusznik, narzędzie do czyszczenia, oświetlenie robocze,
kurek paliwa ze spustem do opróżniania gaźnika, automatyczny
wyłącznik bezpieczeństwa... to tylko kilka praktycznych rozwiązań, które
otrzymujesz w standardzie. Rezultat? Niezwykle prosta obsługa
maszyny.
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Silnik YT1070
Model MZ300

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

Pojemność 296 cm3

Moc maksymalna 7,0 kW ( 9,5  KM )

Układ rozrusznika Rozrusznik elektryczny 12VDC

Układ zapłonu TCI

Zalecane paliwo Standardowa benzyna bezołowiowa

Wymiary i wydajność
odśnieżania

YT1070

Szerokość odśnieżania 715 mm

Wysokość obudowy podajnika 510 mm

Wydajność 60 ton/h

Maksymalna odległość
odrzutu śniegu

17 m

Napęd YT1070
Przeniesienie napędu na
podłoże

Gąsienica wykonana z gumy

Skrzynia biegów Przekładnia hydrostatyczna

Prędkość Płynnie regulowana

Prędkość jazdy do przodu 0 - 3.2 km/h

Prędkość jazdy do tyłu 0 - 2.4 km/h

Podajnik śrubowy YT1070
Typ podajnika Podwójny z osłoną przeciwuderzeniową

Średnica 350 mm

Przeniesienie napędu Sprzęgło odśrodkowe

Regulacja wysokości Dowolna wysokość odśnieżania

Rynna YT1070
Obrót Elektryczny

Pochylenie Ręczne, dwustopniowe, za pomocą dźwigni

Możliwość regulacji obrotu 220 º

Materiał Stal z wkładką z tworzywa sztucznego

Wymiary YT1070
Pojemność zbiornika paliwa 5,8 litrów

Ilość oleju w silniku 1,0 litrów

Masa z obciążeniem (wliczając
wypełnione zbiorniki oleju i
paliwa)

138 kg

Całkowita długość x szerokość
x wysokość

1 506 mm x 745 mm x  1 105 mm

Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie znaczenie
orientacyjne i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z akcesoriami opcjonalnymi. Wszystkie odśnieżarki są objęte
24-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów.
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Jakość w stylu Yamaha
Autoryzowane Serwisy Yamaha dysponują odpowiednim zapleczem technicznym oraz wiedzą, aby służyć klientom

najlepszymi usługami i poradami na temat produktów Yamaha. Dlatego Yamaha zaleca, aby wszelkie prace serwisowe

były wykonywane przez autoryzowane serwisy.

Yamaha zdecydowanie zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Zalecamy również stosowanie

smarów Yamalube®. To gama najwyższej jakości środków smarnych, które stanowią o prawdziwej mocy silników

Yamaha. Zostały opracowane z myślą o niezawodnej pracy w każdych warunkach.

Oprócz funkcjonalnych i stylowych akcesoriów, Yamaha oferuje również gamę wysokiej jakości innowacyjnego

wyposażenia, zapewniającego bezpieczeństwo i komfort. Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Aby dowiedzieć

się więcej, odwiedź:

www.yamaha-motor-acc.com

Więcej informacji

o YT1070 na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska

Aleje Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Polska


