
Jednoduché
presúvanie
Vďaka bezkonkurenčným technickým zdatnostiam

značky Yamaha v oblasti tvorby golfových vozidiel sme

vytvorili najnovšiu generáciu vozidiel na lokálnu prepravu

uspôsobených pre širokú paletu komerčných aj

súkromných uplatnení.

Vďaka svojmu luxusnému interiéru so 4 sedadlami

zaručujúcemu najvyššiu mieru pohodlia, bezpečia

a účelnosti vo svojej triede umožňuje elektrický model

Concierge čistú, tichú a hospodárnu prepravu osôb,

ktorá je zároveň rýchla, bezpečná a efektívna.

Pohotový elektromotor s výkonom 5 kW dosahuje

maximálnu rýchlosť 31 km/h (20 mph) a odolná karoséria

z termoplastu, ktorý jednoducho očistíte utierkou, má

minimálne nároky na údržbu – model Concierge skrátka

uľahčí život úplne každému!

Luxusná 4-miestna preprava na

elektrický pohon

Tichý elektromotor s nulovou

produkciou emisií

Najš irš ie lavicové sedadlá vo svojej

kategórii

Tvarované sedadlá so štedrým

priestorom na nohy

Výkon 5 kW/6,7 k – najlepš í na trhu

Nezávislé predné odpruženie pomocou

vzpier Tru-Trak II™

Svetlomety a koncové svetlá

Pohodlná, bezpečná a praktická

preprava hostí

Palubná doska v automobilovom štýle

Ľahký a pevný podvozok HybriCore™

Konštrukcia s minimálnymi nárokmi na

údržbu a jednoducho umývateľná

karoséria

Exkluzívna diagnostika Yamaha Genius
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Nezávislé predné odpruženie
pomocou vzpier Tru-Trak II™

Na zaručenie hladkej, pohodlnej a luxusnej

jazdy využíva model Concierge špičkové

nezávislé automobilové odpruženie Tru-

Trak II™ značky Yamaha pomocou vzpier

vpredu a jednotku výkyvného ramena so

špirálovými pružinami a hydraulickými

tlmičmi otrasov v zadnej časti.

Ľahký a pevný podvozok
HybriCore™

Podvozok HybriCore™modelu Concierge

bol vytvorený s využitím najmodernejších

technológií, pričom pozostáva zo

zváraného oceľového rebrinového rámu

v štýle automobilu, na ktorom je uložená

odolná, odľahčená polypropylénová

podlaha umožňujúca vytvoriť ľahkú

a zároveň pevnú konštrukciu.

Svetlomety a koncové svetlá

Štandardnou výbavou tohto vozidla na

prepravu prominentných klientov sú aj

svetlomety a koncové svetlá pre možnosť

použitia cez deň i v noci, vnútri i vonku. Aj

vďaka tomu predstavuje jeden z vôbec

najvšestrannejších a najpraktickejších

prostriedkov na prepravu hostí, členov či

klientov na miesto určenia.

Vysoko efektívny 48 V striedavý
elektromotor

Vysoko efektívny elektromotor modelu

Concierge je jedným z najdômyselnejších

a najvýkonnejších vo svojej triede, pričom

prostredníctvom zadných kolies ponúka

výkon 5 kW/6,7 k pre hladkú a prakticky

bezhlučnú jazdu – jeho ďalšou prednosťou

je nulová produkcia emisií umožňujúca

prevádzku v akejkoľvek situácii.

Štýlová karoséria s úložným
priestorom pod sedadlami

Odolná karoséria z termoplastu

ošetreného polyuretánovou povrchovou

vrstvou s mimoriadnym leskom umožňuje

ešte viac vyniknúť bezkonkurenčným

kvalitám modelu Concierge. Pod

sedadlami je k dispozícii dostatok

úložného priestoru na prepravu osobných

vecí, kým odľahčená strecha zabezpečí

ochranu proti slnku a dažďu.

Najširšie lavicové sedadlá vo
svojej kategórii

Model Concierge je navrhnutý tak, aby

uspokojil nároky aj tých najnáročnejších

pasažierov, a zároveň ponúka najširšie

lavicové sedadlá vo svojej triede. Tie dopĺňa

bohatý priestor na nohy a vonkajšie lakťové

opierky – skrátka ten jediný správny spôsob

prepravy!
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Power supply/Drive train

Jmenovitý výstupní výkon 5.0 kW
Motor 48 V vysoce účinná
Transaxle Mechanical, 2 rear wheel
Batteries Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Rozměry

Celková délka 3,250 mm
Celková šířka 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,910 mm
Overall height (no sun top) 1,222mm
Rozvor kol 2,492 mm
Front wheel tread 870 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimální světlá výška 148 mm
Floor board height 342mm

Podvozek

Rám
Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat

Body
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotive-
grade polyurethane

Řízení
Lubricated steering with sealed bearings and
greaseless tie-rod ends

Front suspension
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

Rear suspension
Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock
absorbers

Brakes Self adjusting rear drum

Seating
Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin
foam

Bumpers Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance

Maximum forward speed 31km/h
Maximum reverse speed 21km/h
Turning radius 4.5 metre

Obecné

Tyre size 215/60-8 DOT (6-ply rating)
Dry weight (less batteries) 348kg
Seating capacity 4 persons
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Uvedené technické údaje majú iba informatívny charakter a môžu sa meniť bez predchádzajúceho

upozornenia zo strany výrobcu alebo dovozcu. Odporúčania výrobcu treba rešpektovať, aby sa zaistila

dlhšia životnosť vozidla a bezpečnosť vodiča. Odporúčame vám, aby ste sa primerane pripravili na

používanie vozidla. Používanie na verejných komunikáciách je zakázané a používanie osobami mladšími

než 16 rokov sa neodporúča. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny obchodný zástupca.
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