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Czemu by nie zamienić
obowiązków w
przyjemność?
61-centymetrowy zakres odśnieżania i 15-metrowy wyrzut
śniegu na pewno wydadzą się kuszące. Jednak
przestaniesz się wahać dopiero wtedy, gdy dowiesz się o
cichym, potężnym, 4-suwowym silniku Yamaha, 2-
stopniowym świdrze, wyposażonym w specjalne zęby, 2-
stopniowej rynnie oraz przekładni hydrostatycznej (HST),
które dopełnią wizerunek tej odśnieżarki i definitywnie Cię
do niej przekonają.

Dzięki jednej dźwigni, za pomocą której łatwo się
kontroluje przekładnię HST, możesz precyzyjnie regulować
prędkość oraz stopniowo załączać bieg do przodu lub
wsteczny, podczas gdy gumowe gąsienice zapewnią
doskonałą przyczepność.

Ta maszyna, przeznaczona do ciężkiej pracy, przebije się
nawet przez zlodowaciały, zbity śnieg. Jest ona
wyposażona w elektrycznie sterowaną, 2-stopniową rynnę
o 230-stopniowym kącie obrotu. Z odśnieżarką YT660EDJ
jesteś gotowy na najcięższą zimę.

Potężny, 4-suwowy silnik Yamaha i
elektryczny rozrusznik

Przekładnia hydrostatyczna (HST)
– przyjemność prowadzenia

Potężna, 2-stopniwa dmuchawa
wyrzuca śnieg na odległość 15
metrów

Szeroki (61cm) zakres odśnieżania

Mocny, gumowy napęd
gąsienicowy – doskonała
przyczepność

Łatwa kontrola obrotów rynny –
zasilana elektrycznie

2-stopniowa, plastikowa powłoka
rynny – redukuje gromadzenie się
śniegu

Stalowy świder do zadań
specjalnych

3-stopniowy, gazowy system
regulacji wysokości świdra

Regulowany zbierak “szczęki”

Wytrzymała skrzynia biegów
świdra – dla długiego użytkowania

Praktyczny reflektor na panelu
przyrządów – doskonały pomysł
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OD TERAZ ŚNIEG
PADA WTEDY, GDY

MASZ NA TO OCHOTĘ

Każda maszyna firmy Yamaha, począwszy od
motocykli przez silniki zaburtowe, a na
skuterach śnieżnych kończąc, jest
zaprojektowana po to, aby ułatwić Ci życie i
dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w
przypadku naszych odśnieżarek, również po
to, by zamienić obowiązki w przyjemność. Od
30 lat spełniamy oczekiwania naszych klientów
oraz fachowców, stale wprowadzając
najnowsze technologie oraz innowacyjne
funkcje do naszych produktów.

Teraz nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy
zakres działania, wyrzucą śnieg jeszcze dalej i
dokładniej, a wszystko to w zadziwiająco cichy
i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam,
gdzie zechcesz.
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4-suwowy silnik Yamaha OHV z elektrycznym

rozrusznikiem
Mając YT660E, możesz zwyczajnie przekręcić kluczyk,
zrelaksować się i korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej mocy,
którą oferuje wydajny, niezawodny, 4-suwowy silnik Yamaha
OHV. Ta trwała, sprawdzona, chłodzona powietrzem jednostka
o pojemności 175 cm3 zapewnia duży moment obrotowy i moc
wyrzutu śniegu, ale też oferuje ekonomiczne spalanie zwykłej
benzyny 95 oktanów.

Przekładnia hydrostatyczna (HST)
Nasz system wytrzymałej przekładni hydrostatycznej oferuje
dokładniejszą kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę między
biegiem do przodu, a wstecznym, za pomocą tylko jednej dźwigni.
W ten sposób możesz zmieniać prędkość lub zatrzymać maszynę
bez rozłączania napędu i bez wpływu na pracę świdra czy na
dystans (do 15 metrów) wyrzutu śniegu.

Potężny system 2-stopniowego świdra
System 2-stopniowego świdra został zaprojektowany po to, aby
sprostać najostrzejszej zimie. Stalowe ostrze do zadań specjalnych
jest w stanie oczyścić ze śniegu nawet bardzo szeroką ścieżkę (61 cm)
za sprawą specjalnych zębów, które skruszą najbardziej zlodowaciały,
zbity śnieg i umożliwią wirnikowi wdmuchnięcie go do
dwustopniowej rynny i wyrzucenie na odległość 15 metrów.

Wytrzymały napęd gąsienicowy
Doskonała kontrola – bez poślizgu! Gumowe gąsienice są elastyczne i
zawierają duże kliny w celu lepszej przyczepności podczas trudnych
manewrów. Zapewniają dobrą trakcję, nawet na stromych podjazdach –
są również w stanie wjechać po schodach, jeśli zajdzie taka konieczność.
System ten doskonale współpracuje z przekładnią hydrostatyczną.

Plastikowa powłoka rynny oraz łatwe w użyciu kontrolki
2-stopniowa rynna ma plastikową powłokę, która zapobiega
gromadzeniu się mokrego śniegu i redukuje hałas oraz zużycie.
Rotacja jest zasilana elektrycznie, a kąt wyrzutu śniegu reguluje
pojedyncza dźwignia. Dźwignię sprzęgła dla załączenia ostrza i
napędu reguluje się jedną ręką, umożliwiając ustawienie prędkości
lub pozycji rynny drugą.

Gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza
2-stopniowe stalowe ostrze ma specjalny kształt zębów,
elektromagnetyczne sprzęgło i “ochronę przed wstrząsami”, a także 3-
pozycyjny, gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza, ustawienie
„unoszenia się”, które umożliwia maszynie adaptację do warunków
śniegowych, poprzez rozpoznanie konturów nawierzchni. Regulacja jest
łatwa i szybka, za pomocą jednej dźwigni na panelu przyrządów.
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Silnik YT660EDJ
Model MZ175E

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

Pojemność 171 cm3

Moc maksymalna 4,4 kW ( 6,0  KM )

Układ rozrusznika Rozrusznik elektryczny 12VDC, ręczne odrzutowe  (z automatycznym
dekompresorem)

Układ zapłonu TCI

Zalecane paliwo Standardowa benzyna bezołowiowa

Wymiary i wydajność
odśnieżania

YT660EDJ

Szerokość odśnieżania 615 mm

Wysokość obudowy podajnika 440 mm

Wydajność 35 ton/h

Maksymalna odległość
odrzutu śniegu

15 m

Napęd YT660EDJ
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 YT660EDJ
Typ podajnika Podwójny z osłoną przeciwuderzeniową

Średnica 310 mm

Przeniesienie napędu Pas

Regulacja wysokości Siłownik gazowy

Rynna YT660EDJ
Obrót Elektryczny

Pochylenie Ręczne, dwustopniowe, za pomocą dźwigni

Możliwość regulacji obrotu 230 º

Materiał Stal z wkładką z tworzywa sztucznego

Wymiary YT660EDJ
Pojemność zbiornika paliwa 4,5 litrów

Ilość oleju w silniku 0,6 litrów

Masa z obciążeniem (wliczając
wypełnione zbiorniki oleju i
paliwa)

118 kg

Całkowita długość x szerokość
x wysokość

1 464 mm x 615 mm x  1 060 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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The Yamaha Chain of Quality
Yamaha technicians are fully trained and equipped to offer the best service and advice for your Yamaha product. For

this reason, Yamaha strongly recommends visiting an official Yamaha dealer for all your service requirements.

Yamaha Genuine Parts & Accessories are especially developed, designed and tested for our Yamaha product range.

Yamaha also recommends the use of Yamalube®, our own range of high-tech lubricants - the lifeblood of Yamaha

engines. They are developed to carry on working effectively, no matter where you work or play.

Besides functional and style accessories, Yamaha offers a range of high quality, innovative riding gear designed to

keep you comfortable and protected. An extensive range of casual wear is also available. For more information go to:

www.yamaha-motor-acc.com

Więcej informacji

o YT660EDJ na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska

Aleje Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Polska


