
A forma simples de se
deslocar
Na Yamaha, utilizámos a nossa experiência técnica sem

igual em design de carros de golfe para construir a

última geração de veículos de transporte local que

respondem às necessidades de uma grande variedade

de empresas e utilizadores privados.

Equipado com um luxuoso interior de 4 lugares que

proporciona níveis de conforto, conveniência e

segurança líderes na sua classe, o Concierge elétrico é a

forma económica, silenciosa e ecológica de transportar

pessoas com e ciência, segurança e rapidez.

Com uma velocidade máxima de 31 km/h (20 mph), o

motor elétrico de 5 kW de resposta imediata permite um

elevado desempenho. Além disso, a carenagem

termoplástica robusta e fácil de limpar e os baixos

requisitos de manutenção do Concierge facilitam a vida

de todos!

Transporte elétrico luxuoso com 4

lugares

Motor elétrico de emissões zero e

funcionamento silencioso

Os bancos corridos mais largos da sua

classe

Bancos ergonómicos com espaço

generoso para as pernas

Potência de 5 kW/6,7 HP líder da

indústria

Suspensão dianteira independente

Tru-Trak II™

Faróis e farolins traseiros

Transporte de hóspedes conveniente,

seguro e confortável

Painel de instrumentos estilo

automóvel

Chassis HybriCore™ leve e resistente

Design de baixa manutenção e

carenagem de limpeza fácil

Concierge-E 4 Passenger

www.yamaha-motor.eu



Suspensão dianteira
independente Tru-Trak II™

Para uma experiência de condução

luxuosa, confortável e suave, o Concierge

está equipado com uma suspensão

dianteira independente Tru-Trak II™ de

estilo automóvel da Yamaha, enquanto na

traseira está disponível uma unidade de

braço oscilante com molas helicoidais e

amortecedores hidráulicos.

Chassis HybriCore™ leve e
resistente

O chassis HybriCore™ do Concierge foi

construído com a mais recente tecnologia

e inclui uma estrutura soldada tipo escada

de estilo automóvel em aço, equipada com

um piso leve e robusto em polipropileno,

que proporciona uma estrutura resistente

de peso reduzido.

Faróis e farolins traseiros

Equipado com faróis e farolins traseiros de

série, este veículo de transporte de

hóspedes importantes foi concebido para

funcionar de dia e de noite, em espaços

interiores ou exteriores, tornando-o na

forma mais versátil e conveniente de

transportar hóspedes, membros ou clientes,

do ponto A para o ponto B.

Motor elétrico de 48 V CA de
elevada e ciência

O motor elétrico de elevada e ciência do

Concierge é um dos mais so sticados e

potentes designs da sua classe. O débito

de potência de 5 kW/6,7 HP através das

rodas traseiras proporciona uma condução

suave e praticamente silenciosa, com a

vantagem adicional de emissões zero que

o tornam adequado para utilização em

qualquer situação.

Carenagem elegante com
armazenamento debaixo dos
bancos

Com uma carenagem termoplástica

robusta com revestimento em poliuretano

brilhante, a qualidade inigualável do

Concierge é evidente. Dispõe de bastante

espaço de armazenamento sob os bancos

para transporte de itens pessoais e o

tejadilho leve oferece proteção do sol e da

chuva.

Os bancos corridos mais largos
da sua classe

O Concierge foi concebido para agradar aos

passageiros mais exigentes e está equipado

com os bancos corridos mais largos da sua

classe. O generoso espaço para as pernas e

os apoios para braços exteriores fazem dele

a forma ideal de transporte!

Concierge-E 4 Passenger

www.yamaha-motor.eu



Fonte de alimentação

Classi cação de potência 5.0 kW
Motor 48 volts, de elevada e ciência
Transmissão Mecânica, 2 rodas traseiras
Baterias Seis baterias Trojan T875 de 8 volt

Dimensões

Comprimento total 3,250 mm
Largura total 1,200 mm
Altura total (sun top) 1,910 mm
Altura total (sem sun top) 1,222mm
Distância entre eixos 2,492 mm
Piso roda dianteira 870 mm
Piso da roda traseira 980 mm
Distância mínima ao solo 148 mm
Altura do deck 342mm

Chassis

Quadro
Chassis estilo automóvel HybriCore™ com cobertura
protetora à base de poliéster/uretano

Painéis
Termoplástico olefínico com duas camadas de tinta de
poliuretano de qualidade automóvel

Direcção
Direção sem manutenção com lubri cação para a vida
e rolamentos selados e ponteiras sem manutenção

Suspensão dianteira
Suspensão estilo automóvel Tru-Trak II™totalmente
independente

Suspensão traseira
Eixo com braço oscilante, molas helicoidais e
amortecedores hidráulicos

Travões Tambor auto ajustável
Assento Sem costuras, tecido vinil colado a espuma virgem

Pára-choques
Pára-choques dianteiro e traseiro com absorção de
energia

Performance

Velocidade máxima 31km/h
Valocidade máxima em marcha atrás 21km/h
Raio de viragem 4.5 metros

Geral

Dimensões dos pneus 215/60-8 DOT (6-ply rating)
Peso a seco (sem baterias) 348kg
Lugares 4 pessoas
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As especi cações técnicas indicadas são meramente indicativas e pode ser modi cadas sem aviso prévio

do fabricante e/ou importador. Para a longevidade do veículo e também para a sua segurança, as

recomendações do fabricante devem ser sempre seguidas. Recomendamos que se prepare

corretamente para utilizar o veículo. O uso em vias públicas é proibido e a condução não é recomendada

a pessoas com idade inferior a 16 anos. Para obter mais informações, contacte o seu concessionário local.
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