
L umepuhuri ehk -freesi oma-
nikud räägivad kui ühest 
suust, et see masin on nen-

de elu tunduvalt lihtsamaks teinud. 
Hommikul pääseb hangede keskelt 
õigel ajal liikvele ja pärast tööpäeva 
lõppu ei ole vaja veeta ülejäänud 
õhtut lumetöid tehes. Pärast tihe-
dat lumesadu saab sissesõidutee 
minutitega puhtaks. Sahaga kuluks 
sama ala puhastamiseks kümneid 
minuteid kui mitte tunde. 

test Võrdluses lumepuhuridK&E

■ Ariens ST24 DL ■ Honda 760 EW ■ Husqvarna 5524ST ■ McCulloch PM55 ■ Sno-Tec ST24 ■ Stiga Snow Blizzard ■ Toro 926 OXE

Mitmel eelneval talvel oli lund nii palju, 
et lumelabida või -sahaga majaesise ja sisse- 
sõidutee puhastamine muutus kurnavaks.  
Lausa kade oli vaadata naabrimeest, kes taipas 
endale õigel ajal lumepuhuri osta. Käesolevas 
lumepuhurite testis võrreldakse kaheastmelisi 
lumepuhureid ja nende varustust.
TeksT MARKKU LINDELL jA INgRID MAAsIK
Tehniline abi ja foTod TERO KIIRA

Lumepuhur igasse hoovi!
Kaheastmeliste lumepuhurite 

hinnatasemes on suuri erinevusi. 
Tuntud ja hinnatud brändid mak-
savad palju, kuid nende kvaliteet, 
tehnilised lahendused ja varustus- 
aste on heal tasemel ning hool-
dus ja varuosade saamine tagatud. 
Nõudlus on toonud turule mitmeid 
odavaid brände, mille kvaliteedi 
ning hoolduse ja varuosade saa-
davuse osas pole kindlust. Võrrel-
dud masinatest on kõige odavamad 

Sedakorda hankisime võrdlus-
se keskmise eramu lumekoristus-
töödeks sobivas suurusklassis ehk 
umbes 60 cm töölaiusega lumepu-
hurid. Erandiks on vaid Stiga frees, 
mille töölaius on 69 cm. Mooto-
rite silindrite kubatuurid on va-
hemikus 196-250 cm3 alates Hon-
dast ning lõpetades Ariensi ja Sti-
ga mootoritega. Mootorite võim-
sused on vahemikus 3,5-5,18 kW 
(tootja andmed). 

McCulloch ja Sno-Tec, kõige kallim 
aga Honda lumepuhur. 

Huvi pärast testiti ka klassi võrra 
suuremat masinat − Toro 926 OXE. 
Seda katsetati teistega võrdsetes olu-
des, ent kuna masin ise teistega võrd-
ne ei ole, siis hindeid sellele ei antud. 

Lumeheitesüsteemi  
põhimõte
Võrreldud lumepuhurid on kahe-
astmelise lumeheitesüsteemiga: lii-
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kumissuunaga risti paiknev pöör-
lev kruvi ehk tiguseade purustab 
ja suunab lume masina keskele, kus 
puhuri kiiresti pöörlev tiivik pais-
kab lume läbi lumetoru soovitud 
suunas välja. Lumeheitesüsteem 
pannakse tööle käivitushoovast. 
Lumetoru pöördenurk on umbes 
180 kraadi, üles-alla liigub see ho-
risontaalasendist peaaegu püstises-
se asendisse. 

Mootor käivitub nöörkäivitist 
tõmmates või elektristarteri nupu- 
le vajutades, kui see olemas on. 
Käik valitakse vastavalt hange pak-
susele ja lume raskusele. Pakaseli-
se ilmaga, kui on sadanud kerget 
lund, võib hangest kiirema käigu-
ga läbi ajada, aga tihkeks ja kõvaks 
vajunud lume teisaldamiseks tuleb 
kasutada võimalikult aeglast käiku. 
Nii kui lumekruvi otsapidi hange 
jõuab, hakkab lumetorust lund len-
dama. Lumetoru suunda ja kõrgust 
reguleeritakse nii, et koristatud lu-
mi koguneks sobivasse kohta väl-
jaspool puhastatavat ala.

Sügisel, enne lume saabumist, 
tuleks lumepuhuri tööpiirkond 
seal vedelevatest asjadest ja pra-
hist puhastada. Masinale ei tee 
head, kui kõvad esemed teo va-
hele satuvad ja loomulikult või-
vad ka asjad puruneda. Kivikatte-
ta alalt tuleks ära korjata lahtised 
kivid, oksad jms.

Praktilised  
omadused
Kui jätta kõrvale jõudlus ja muud 
tehnilised omadused, siis on käi-
vitumine üks lumepuhuri tähtsa-
maid omadusi. Ka juhtimisseadme-
te kasutusmugavus on oluline. Lu-
mepuhurit tuleks hoida varjualu-
ses, õues hoidmisel tuleks kasutada 
kaitsekatet. Lahtise taeva alla seis-
ma jäetud lumepuhuri trossid ja 
hoovad jäätuvad kergesti, mis häi-
rib masina käivitamist ja tööd. 

Mootor üldjuhul käivitub, aga 
tigu või rootor võivad olla kinni 
kiilunud. Söötekorpus, tigu, roo-
tor ja väljutustoru puhastatakse lu-

mest iga kord pärast puhuri kasu-
tamist, vastasel juhul võib (pärast 
kasutamist veel soojale pinnale) sa-
danud lumi jäätuda ja masina lii-
kuvad osad kiiluvad kinni. Jäätu-
nud masinaga on hiljem keeruli-
ne hakkama saada. Kõige lihtsam 
oleks, kui masina saaks pärast ka-
sutamist lükata sooja garaaži sula-
ma ja kuivama. 

Testimise perioodi jooksul seisid 
lumepuhurid lageda taeva all. Kül-
ma oli –10 kuni –20 °C. 

Pärast pakaselist ööd käivitusid 
kõigi lumepuhurite mootorid esi-
mesel, hiljemalt teisel katsel. Eel-
duseks oli see, et iga masina käivi-
tamisel järgiti konkreetse seadme 
kasutusjuhendis kirjeldatud käivi-
tusmeetodit. Kõigepealt avatakse 
kütusekraan (kui see olemas on), 
seejärel lülitatakse vool sisse, kee-
ratakse õhuklapp rikastusasendis-
se, vajutatakse kütusepumpa või 
tõmmatakse starteri trossist. Ja en-
näe, mootor töötabki!

Tööjõudlust  
mõjutab töölaius
Mõne lumepuhuri tehnilistes and-
metes on kirjas masina jõudlus, näi-
teks Torol 864 kg/min = 52 t/h ja 
Hondal 617 kg/min = 37 t/h. Kahjuks 
ei ole teada, kuidas täpselt need tu-
lemused saadud on. Tööjõudluse 
all mõeldakse lume hulka, mille lu-
mepuhur suudab teatud kindla aja 
jooksul teisaldada eest näiteks kül-
jele. Lumepuhuri jõudlust mõjuta-
vad masina töölaius, sõidukiirus, 
lumekihi paksus, lume niiskussi-
saldus ja isegi lume koostis. 

Ühekordse testi käigus saab üsna 
lihtsalt mõõta kõikide lumefree-
side jõudlust näiteks kg/min, nii 
et need on omavahel võrreldavad, 
kuid igale masinale tuleb sel juhul 

Puhurid Ariens honda husqvarna McCulloch Sno-Tec Stiga Toro

Mudel ST24DL 760 EW 5524SR PM55 ST24 SB 962 OXE

Mootori võimsus (kW) info puudub 4,0 3,5 3,5 info puudub 5,18 6,7

Silindri maht (cm3) 250 196 205 205 208 250 265

Töölaius (cm) 61 60 61 61 61 70 64

Kaal (kg) 85 68 106 89 82 100 116

Käigud E/T 6/2 sujuv 6/2 6/2 5/2 5/2 6/2

rehvi mõõt 16x4,8" 14x4" 16x4,8" 16x4,8" 13x4" 16x4,8" 15x5/6"

Ülekanne hõõrdsidur hüdrostaatiline hõõrdsidur hõõrdsidur hõõrdsidur hõõrdsidur hõõrdsidur

Starter el./käsi on/on on/ei on/ei on/ei on/on on/on on/on

Töövalgustus on on on ei ei on on

Pöörete regul. on on on ei ei ei on

Väljaviske horis.regul. vänt vänt hoob hoob vänt vänt juhtkangiga

Vertik.regul. hoob hoob käsitsi käsitsi käsitsi käsitsi juhtkangiga

� Sno-Tec lumepuhuri lumetoru 
viskekõrgust reguleeritakse käsitsi, 
keerates suunaja soovitud nurga 
alla. Reguleerimise ajaks tuleb töö 
katkestada. Sarnaselt muudetakse 
väljapaiskuva lumevoo kõrgust Husq-
varna, Mccullochi ja Stiga masinatel.

� ARienSi lumepuhuri viskekõrgust 
reguleeritakse juhtpaneelil olevast 
hoovast trossi vahendusel. Sarnane 
lahendus on Hondal, mille puhul 
kõrguse muutmiseks ei pea tööd 
katkestama. 

� ARienSi lumepuhuril muudetakse lumetoru suunda tugeva ehitusega 
vändast keerates. Sama süsteem on ka Honda, SnoTeci ja Stiga masinatel.

� LuMeToRu kate on lumepuhuri 
turvavarustus, mis takistab kõr-
valiste esemete sattumist rootori 
lähedale.

� ToRo lumepuhuril muudetakse 
lumetoru suunda ja viskekõrgust 
juhtkangiga (joystick). Suunda saab 
muuta ka liikumise ajal.

� LuMefReeSide teod ja rootorid 
on varustatud spetsiaalsete kergelt 
purunevate katkepoltidega, mis 
toimivad kaitsmetena väljaviskesüs-
teemi järsul kinnikiilumisel. näiteks 
töökorpuse ja teo vahele sattuv ki-
vikõva jäätükk võib tigumehhanismi 
kinni kiiluda. Ariensi lumepuhuril  
on varupoldid käepärases paigas.

� LuMefReeSigA töötamisel  
on soovitatav kasutada kuulmis- 
kaitsmeid. Mürataset mõõdeti kasu-
taja kõrva kõrgusel ja möödasõidul  
7,5 meetri kauguselt.

� HondAL on asjalik esituli.  
Töövalgusti on hea selleks, et lume-
tööd ei jääks pimedal ajal tegemata, 
lisavalgusest on kasu ka puuduliku 
välisvalgustuse korral.

� diRekTiiv näeb ette, et 
lumefreesil peab olema puhastus-
vahend, millega võimalikud um-
mistused ohutult likvideerida. Stiga 
puhastusvarras paikneb korpuse 
peal, kust seda on vajadusel lihtne 
võtta.
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Lumepuhurid lõpphinnangK&E

foTo on tehtud siis, kui lumepuhurite-
ga on ühepaksuses lumes edasi liigutud 
30 sekundit. “finišikaamera“ pildilt  
on näha, kui kaugele masinad on selleks 
hetkeks jõudnud. See, et Toro lume- 
puhur on teistest ees, on tema suurus- 
klassist tulenevalt igati loogiline.
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Juhtimisseadmed 20 7 9 7 7 8 9

Töökäitumine 20 8 9 8 8 9 8

Varustus 10 9 8 7 6 6 7

Müratase 10 8 8 8 7 8 7

Üldhinne 100 7,9 8,4 8,1 7,9 7,6 7,6
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Jõudlus kg/min 972 956 1036 1000 902 926 1462

Müratase dB(A) * 79/88 78/88 79/86 82/89s 79/87 82/89 80/86

* Möödasõidul 7,5 meetri kauguselt / kasutaja kõrva kõrgusel

Mida hinnati

iNfOKS

■ JõudLusT mõõdeti nii, nagu on 
tekstis eraldi selgitatud.

■ JuhTimisseadmeTe ehk hooba-
de, käikude ja väljavisketoru kasuta-
mist ja reguleeritavust hinnati vasta-
vate seadmete toimimise ning testija-
te kogemuste alusel. 

■ hinnang masina töökäitumisele 
koosneb testijate hinnangutest lume-

puhurite kasutamisele, lumekorista-
misele, töö edenemisele, valitud kursil 
püsimisele ning manööverdusvõimele.

■ VarusTuse hinne sõltub stan-
dardvarustuse nimekirjas oleva vajali-
ku varustuse hulgast.

■ müraTaseT mõõdeti kasutaja 
kõrva kõrgusel ja 7,5 meetri kauguselt 
möödasõidul.

� ARienSiL, Hondal, Husqvarnal ja 
Torol saab mootorite pöördeid gaasi-
hoovast reguleerida. Teistel lumepu-
huritel on pöörded fikseeritud. 

� ToRo keerab sinna suunda, 
kuspool asuvat käepidet vajutatakse. 
vastava ratta vedu vabastatakse eral-
di, mis kergendab manööverdamist.

� ReguLeeRiTAvAd jalased fikseeritakse selliselt, et teo taga ja all 
paiknev tera jääks maapinna suhtes sobivale kõrgusele. kivisillutisega 
hoovis töötades võib tera paikneda maale lähemal, kruusateel lumetöid 
tehes võiks see olla maapinnast kõrgemal. 

ki jõudluse (mass/aeg). Mõõtmistu-
lemused kehtivad niisiis ainult sel-
le konkreetse testi ajal valitsenud 
oludes, kuid igal juhul on tulemu-
sed võrdluskõlblikud. 

Testi käigus saadud tulemu-
sed on märgatavalt paremad kui 
eespool nimetatud tootjate antud 
jõudlused. Vahe tuleneb tõenäoli-
selt sellest, et käesoleva testi tege-
mise ajal oli lumi kohev ja kerge, lu-
mekoristamisel ei olnud hanges eri-
list takistust. Lumepuhureid lüka-
ti pigem tavalisel kõndimiskiirusel 
kui aeglaselt kõndides.  

leida sobivaim töökiirus. Parim lii-
kumiskiirus leiti katsetades, sõites 
lumest läbi täiel gaasil ja kõige kii-
rema käiguga. 

Lumepuhurite jõudlust mõõde-
ti tiigijäält lund koristades. Mää-
ratud aja jooksul ühepaksust ja 
ühesuguste omadustega lumekih-
ti teisaldades saadi võrdluskõlbli-
kud mõõtmistulemused. Läbisõi-
du alusel masina töölaiust ja lume-
kihi paksust arvestades saab välja 
arvutada teisaldatud lume mahu, 
veesisalduse alusel aga lume kaa-
lu. Sõiduaeg ja lumemass annavad-

honda 760 eW
� Töölaius: 60 cm
� mootori võimsus: 4,0 kW

� HONDA lumepuhuri konstruktsioon ja de-
tailid on viimistletud, masin on muljetavaldav 
tervik. Juhtimisseadmete toimimispõhimõ-
te on selge ja seadmed töötavad täpselt. Tänu 
hüdraulilisele jõuülekandele ja mootori pöö-
rete reguleerimise võimalusele saab kasuta-
ja igas olukorras valida sobiva kiiruse. Lume-
toru asendit saab reguleerida ühe käega tööd 
katkestamata. 

Liikumiskiirust ja -suunda reguleeritakse 
sujuvalt ette ja taha liikuvast hoovast. Ratta-
veo- ja lumeheitesüsteemi juhtimisseadme-
te kasutamine on kerge. Honda lumepuhur on 
tasakaalus ja kerge masin, seda on lihtne vali-
tud kursil hoida. Esituli valgustab hästi ja asub 
heas kohas lumetoru kõrval. 

Väikeste rataste veoomadused on piiratud. 
Lumepuhuri kerge kaal ei anna pidamist juur-
de. Tegelikult võib see isegi hea olla, et masi-
nat ei saa liiga paksu lumme või kõvasse han-
ge suruda. 

Kasutaja tööasend on loomulik, kuid kesk-
misest pikem inimene võib olla sunnitud heast 
rühist loobuma ja veidi kummargil käima.

Hind on nii mõnegi lumepuhurist unistava 
kodaniku jaoks liiga kõrge, kuid nagu inves-
teeringute puhul ikka, tuleb siingi silmas pida-
da pikemat perspektiivi.

PLUss
• Jõudlus
• Mugavalt toimivad juhtimisseadmed
• Kerge, nobedalt liikuv

MIINUs 
• Kõrge hind 

Üldhinne: 8,4  ★★★★
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McCulloch Pm 55
� Töölaius: 61 cm
� mootori võimsus: 3,5 kW

� McCULLOCH on Husqvarna Gruppi kuu-
luv kaubamärk. Sellel on vähem varustust kui 
Husqvarna lumepuhuril, aga kõik põhifunkt-
sioonid, eriti jõudlus, on neil ühesugused. Juh-
timisseadmete tööpõhimõte on selge, kuid 
nende kasutamist häirib Husqvarnale sarna-
ne ebamäärane käigukangi ja väljaviskesuu-
na lukustus. Tänu painutatud käepidemetele 
on masinaga mugav töötada. Suured rattad ja 
eespool paiknev raskuskese hoiavad lumepu-
hurit hästi kursil, aga teevad keeramise ras-
kemaks. Võimalik, et mõlema masina käepide 
asetseb mugavaks keeramiseks liiga püstises 
asendis. 

Sõidukiirust ja väljaviset ei ole võimalik 
peenreguleerida, mootori pöörete arv on fik-
seeritud. 

Töövalgusti puudumine on ilmselgelt mii-
nuseks, sest talviti tuleb töid ikka enamjaolt 
hämaras või pimedas teha. Ent McCullochi lu-
mepuhuri hinda vaadates võib masinale need 
mõningad puudused andestada.

PLUss
• Jõudlus
• Mugav tööasend 

MIINUs
• Töövalgusti puudumine
• Väljaviskekõrguse manuaalne reguleerimine

Üldhinne: 7,9 ★★★

Ariens sT24 dl
� Töölaius: 60 cm
� mootori võimsus: pole antud

� ARIENSi lumepuhur on efektiivne ja jätab 
igati usaldusväärse mulje. Viskesuuna ja kõr-
guse reguleerimine on mugav, töövalgusti 
hea, elektristarter on olemas. Juhtimissead-
mete toimimispõhimõte on klaar, aga kui nori-
da, siis käigukang ja viskekõrguse hoob paik-
nevad teineteisele pisut liiga lähedal. 

Väljaviske suuna muutmise vänt paikneb 
erinevalt teistest masinatest käepidemest 
eespool ja keeramisel pole ohtu selle vastu jal-
ga ära lüüa. 

Rattaülekande hoova kasutamine on mugav, 
aga kangelt liikuvat söötekruvi hooba tuleb pi-
devalt suruda. Kuus edasikäiku ja mootori pöö-
rete reguleerimise võimalus tagab, et nii liiku-
mise kui ka väljaviske kiirust saab igasuguste 
lumeolude korral piisavalt reguleerida. Suured 
rattad hoiavad masinat hästi kursil. Lumepuhur 
on tänu käepidemete kaldenurgale hästi tasa-
kaalus. Kasutaja tööasend on loomulik, masin 
kuuletub kergesti hoobade vajutamisele. 

Töötuli paikneb “armatuurlaua“ paremas 
esiservas. Paraku on selle valgusvihk suuna-
tud rohkem taevasse kui ettepoole, masina lii-
kumissuunda. 

PLUss
• Jõudlus
• Varustus

MIINUs
• Jäigalt toimivad juhtimisseadmed

Üldhinne: 7,9 ★★★

husqvarna 5524sT
� Töölaius: 61 cm
� mootori võimsus: 3,5 kW

� HUSQVARNA lumepuhur on tõhus ja tuge-
va konstruktsiooniga masin. Juhtimisseadme-
te kasutamine on igati arusaadav ja loogiline, 
kuid käikude valik on pisut ebamäärane ega 
laabu nii sujuvalt. Veo- ja lumeheitesüsteemi 
hoovad on suured. Allapoole painutatud käe-
pidemed on käepärased nii pikka kui ka lühi-
kest kasvu kasutaja jaoks. Masinal on piisavalt 
käike kõikvõimalikes lumeoludes töötamiseks, 
liikumiskiirust saab ka veel eraldi reguleerida. 
Eespool asetsev raskuskese teeb edasiliikumi-
se stabiilsemaks, kuid keeramise raskemaks. 
Husqvarna sügavamustriliste rehvidega suu-
red rattad veavad hästi, masina ligi sajakilone 
kaal annab omalt poolt pidamist juurde.

Esituli paikneb paremal pool “armatuur-
laual” ja valgustab pimedas väga hästi, ent pa-
remale keeratud asendis jääb lumetoru val-
gusvihule pooleldi ette. Väljapaisatava lume 
kõrgust reguleeritakse käsitsi, töö tuleb kor-
raks katkestada.

McCullochi lumepuhur on Husqvarna puhu-
riga peaaegu identne, väikeseid erinevusi on 
ainult varustuse osas. 

PLUss
• Jõudlus
• Mugav tööasend

MIINUs
• Lumetoru kõrguse manuaalne reguleerimine 

Üldhinne: 8,1 ★★★

Toro 926 oXe
� Töölaius: 64 cm
� mootori võimsus: 6,7 kW

� TORO 926 OXE lumepuhuri suurusklass  
on muudest testitud masinatest astme võrra 
kõrgemal. See masin sobib nii individuaal- 
elamute kui ka ridamajade suuremate hoovi-
de puhastamiseks. See sobiks ka haldusfirma-
le, kes lumepuhurit erinevate objektide vahel 
transpordib. 

Jõudluse ja juhtimisseadmete poolest so-
bib Toro lumepuhur raskeks ja pikaajaliseks 
tööks. Väljaviske suunda ja kõrgust reguleeri-
takse joystick-hoovaga käigu pealt. Kuus eda-
sikäiku ja mootori pöörete reguleerimise või-
malus tagavad, et kasutaja leiab igasugustes-
se ilmaoludesse sobiva töökiiruse. Kõige kõr-
gema käigu ja täie gaasiga liigub Toro lumepu-
hur sobiva paksusega lumes edasi kiire kõndi-
mise tempos.

Lumepuhur keerab mootori jõul sinna  
suunda, kumba käepidet vajutatakse.

Toro 926 OXE sobib suurepäraselt ka tava- 
lise eramu lumekoristusmasinaks, kui maa- 
valdust on keskmisest rohkem. Niisuguse  
masina võib hankida juba pelgalt selle nimel, 
et naabrid kadedaks teha. 

PLUss
• Jõudlus
• Lumetoru suuna muutmine ( joystick)
• Varustus
• Manööverdusvõime

MIINUs
• —

Üldhinne: erineva suurusklassiga,  
seetõttu hinnangut ega hindeid ei antud

Stiga snow blizzard
� Töölaius: 69 cm
� mootori võimsus: 5,18 kW

� STIGA Snow Blizzardi lumepuhuril on kõige 
suurem töölaius, mis küll ei andnud jõudlusele 
suurt midagi juurde. Mis olnuks võimalik laiu-
sega võita, jäi edasiliikumise arvelt võitmata. 
Stiga juhtimisseadmed töötavad kiiduväärselt: 
rattaveo- ja lumekoristussüsteemi hoovad on 
kerged kasutada ja väljaviske suunda regulee-
ritakse vändaga, mis töötab testitud masina-
test kõige paremini.

Suurtel ratastel liikuvat Stiga lumepuhurit 
on kerge ja mugav lükata. Eespool asuv ras-
kuskese hoiab masinat hästi valitud kursil, ent 
teeb keeramise raskemaks. Stiga frees mee-
nutab oma püstise käepideme poolest Husq-
varna ja McCullochi ehitust, masina keeramisel 
vajalikku jõuõlga on vähevõitu.

Stigal on elektristarter, lumetoru väljaviske 
kõrguse reguleerimine käib käsitsi. Töövalgus-
ti on paigutatud töötamise seisukohast õiges-
se kohta − “armatuurlaua“ keskele − ja valgus-
tab ette lühikese maa peale. 

PLUss
• Täpselt ja konkreetselt toimivad juhtimis-
seadmed

MIINUs
• Väljaviskekõrguse manuaalne reguleerimine 

Üldhinne: 7,6 ★★

Sno-Tec sT24
� Töölaius: 61 cm
� mootori võimsus: pole antud

� SNO-TECi lumepuhur jätab asjaliku mulje  
vaatamata sellele, et tegemist pole tuntud 
tootemärgiga. Jõudlus on normaalne ja ena-
miku individuaalelamute hoovide ja sissesõi-
duteede koristamiseks piisav. Sno-Teci lu-
mefrees on kaalult kerge, seda on hõlbus ka-
sutada. Masina juhtimisseadmed töötavad 
arusaadavalt ja täpselt. 

Viskesuuna reguleerimiseks kasutatakse 
vänta, kõrgust muudetakse manuaalselt. Käi-
ke on viis, rattaveo- ja lumekoristussüsteemi 
hoovad liiguvad kergelt. Mootor töötab fik-
seeritud pööretel.

Sno-Teci väikesed rattad hakkavad raskema 
lumega või libedamal pinnal üsna varsti ühe 
koha peal ringi käima, vastupidiselt suuremate 
ratastega lumepuhuritele.

Sno-Teci lumefreesi käepidemed paiknevad 
madalal, mistõttu on keskmisest pikem kasu-
taja võib-olla sunnitud veidi kummargil käima. 
Mis puutub varustusse, siis testijate arvates 
oleks võinud elektristarteri ära jätta ja panna 
selle asemele töövalgusti. 

PLUss
• Kerge, nobedalt liikuv

MIINUs
• Töövalgusti puudumine
• Väljaviskekõrguse manuaalne reguleerimine

Üldhinne: 7,6  ★★
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