Concierge-A 6 Passenger

När du jobbar med
människor
Vi på Yamaha är kända för att ha konstruerat några av
världens mest avancerade motorcyklar, skotrar,
utombordare och fyrhjulingar. Vår djupgående tekniska
kompetens har således gjort det möjligt för oss att
tillverka branschledande transportfordon som
Concierge.
Allt på det här lyxiga sexsitsiga transportfordonet har
utformats för att garantera att dina kunder kan njuta av
en mjuk, bekväm och säker färd, från upphämtning till
avlämning.
EFI 4-taktsmotorn med låga utsläpp driver tyst och
e ektivt fordonet med dina gäster till sin destination
medan de extra breda sätena med extra mycket
benutrymme garanterar förstklassig komfort under
varje färd.

www.yamaha-motor.eu

Lyxig sexsitsig kundtransport
Tystgående EFI-motor på 357 cc och
låga utsläpp
Breda formanpassade säten med gott
om benutrymme
Ute ekt på 8,5 kW/11,4 hk för starka
prestanda
Oberoende Tru-Trak II™-fjädring fram
Strålkastare och bakljus för användning
dygnet runt
ClimaGuard-tak skyddar mot vädret
året runt
Bekväm förvaring under sätena
Lätt och starkt HybriCore™-chassi
En konstruktion med litet behov av
underhåll och en kaross som är lätt att
rengöra
Exklusiv Yamaha Genius-diagnostik

Concierge-A 6 Passenger

EFI-fyrtaktsmotor på 357 cc och
med låga utsläpp
Concierge är utrustad med elektronisk

Elegant kaross med förvaring
under sätet

bränsleinsprutning (EFI), vilket gör det till

Med en tålig kaross i termoplast och en

ett av de miljövänligaste och e ektivaste

nish i högblank polyuretanlack sticker

fordonen i sin klass. Med en ute ekt på
8,5 kW/11,4 hk vid 3 500 varv/min ger

Concierges enastående kvalitet ut. Det
nns gott om förvaringsutrymme under

Lyxiga säten för sex personer
Concierges säten är konstruerade för sex
personer och är de lyxigaste i klassen. Varje
säte har en formanpassad skumkonstruktion
som ger ett mjukt ryggstöd och bättre
hållning för en bekvämare färd.

fyrtaktsmotorn på 357 cc gott om

sätena för personliga tillhörigheter och

responsiv kraft för en topphastighet på

det lätta taket skyddar samtidigt mot sol

31 km/h.

och regn.

Strålkastare och bakljus

Komfortabelt och bekvämt

Utrustad med strålkastare och bakljus

Oavsett om du behöver transportera

som standard är den här förstklassiga

gäster till ett hotell, en

Oberoende Tru-Trak II™-fjädring
fram

persontransportören konstruerad för

semesteranläggning eller en ygplats,

För en jämn, bekväm och lyxig körupplevelse

användning dag som natt. Det gör den till

eller t.o.m. köra VIP-gäster till ett

är Concierge utrustad med Yamahas

ett av de mest mångsidiga och bekväma

glittrigt evenemang, har Concierge

ledande oberoende Tru-Trak II™-fjädring

sätten att transportera gäster,

konstruerats för att imponera. Med sin

fram samt en svängarm med spiralfjädrar

medlemmar och kunder från A till B.

lättåtkomliga interiör och lyxiga säten ger

och hydrauliska stötdämpare bak.

det här tystgående fordonet alla en VIPbehandling.
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Power supply/Drive train

Slagvolym
Borrning och slag
Hästkrafter
Kompression
Smörjningssystem
Oljetanksvolym
Tändsystem
Transaxle

Byggd av Yamaha;encylindrig med låg emission 60°
lutning OHV
357cc
85mmx63mm
8.5kW @3500rpm
8.1:1
Splash-style positive oil lubrication
1liter
Transistor magneto ignition
Mechanical, 2 rear wheel

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Overall height (sun top)
Overall height (no sun top)
Hjulbas
Front wheel tread
Rear wheel tread
Min. markfrigång
Floor board height

4,100 mm
1,200 mm
1,910 mm
1,222mm
3,337 mm
870 mm
980 mm
148 mm
342mm

Motortyp

Chassi

Stötdämpare

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Lubricated steering with sealed bearings and
greaseless tie-rod ends
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension
Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock
absorbers
Self adjusting rear drum
Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin
foam
Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance
Max hastighet
Max backhastighet
Svängradie

31km/h
10km/h
6.0 m

Ram
Body
Styrning
Fjädring fram
Fjädring bak
Bromsar
Seating

Generellt
Torrvikt (kg)
Tyre size
Seating capacity
www.yamaha-motor.eu

458kg
215/60-8 DOT (6-ply rating)
6 persons
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De tekniska speci kationerna anges endast i informationssyfte och kan ändras utan föregående
meddelande från tillverkaren och/eller importören. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för att
säkerställa fordonets ökade livslängd och förarens säkerhet. Förbered dig ordentligt inför användningen
av fordonet. Fordonet får inte användas på allmän väg och rekommenderas inte för förare under 16 år.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
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