
Ha emberekkel
foglalkozol
A Yamaha a világ legfejlettebb motorkerékpárok,

robogók, külmotorok és quadok tervezéséről híres. A

minőségi szaktudásunk lehetővé tette, hogy olyan

iparágvezető szállítójárműveket gyárthassunk, mint a

Concierge.

Ezt a luxuskivitelű, hatüléses haszongépjárművet teljes

egészében úgy terveztük, hogy az ügyfeleknek

egyenletes, kényelmes és biztonságos utazásban legyen

részük a beszállástól kezdve egészen a kiszállásig.

Az 5 kW/6,7 LE teljesítményű villanymotor akár 31 km/h

(20 mph) sebességgel is képes halkan elszállítani a

vendégeit a kívánt helyre, míg a széles ülések az extra

nagy lábtérrel első osztályú kényelmet biztosítanak

minden utazás alkalmával.

Luxuskivitelű, 6 üléses, elektromos

szállítás

Csendesen működő, nulla kibocsátású,

48 V DC villanymotor

Széles ülések tágas lábtérrel

Nappali és éjszakai, beltéri és kültéri

használatra

Iparágvezető 5 kW/6,7 LE kimeneti

teljesítmény

Tru-Trak II™ független, első rugóstag

Fényszórók és hátsó lámpák a 24 órás

működés érdekében

ClimaGuard tető az egész éves időjárás

elleni védelem érdekében

Kényelmes ülés alatti csomagtartó

Könnyű és erős HybriCore™ váz

Könnyen karbantartható, soros

akkumulátorelrendezés

Exkluzív Yamaha Genius diagnosztika
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Fényszórók és hátsó lámpák

Ezt a fontos emberek szállítására szánt

járművet – mely alapfelszereltségének

részét képezik a fényszórók és hátsó

lámpák – nappali és éjszakai, beltéri és

kültéri használatra tervezték, így az egyik

legsokoldalúbb és legkényelmesebb

módját biztosítja a vendégek, tagok és

ügyfelek A pontból B pontba történő

szállításához.

Komfortos, biztonságos és
kényelmes

Mindegy, hogy egy szálloda, üdülő vagy

reptér környezetében szállít-e vendégeket

– vagy akár VIP vendégeket visz egy

puccos rendezvényre – a Concierge

járművet úgy alkották meg, hogy

lenyűgözze az embereket. A könnyen

hozzáférhető belső térnek és a

luxuskivitelű üléseknek köszönhetően ez a

csendesen működő jármű mindenkit a

sztároknak kijáró bánásmódban részesít.

HybriCore™ váz

A Concierge HybriCore™váza a legújabb

technológiával készült, továbbá hegesztett,

személyautó jellegű, acél létraalváz jellemzi,

egy olyan strapabíró és könnyű polipropilén

padlóval, amely könnyű és erős szerkezetet

biztosít.

Tru-Trak II™ független, első
rugóstag

Az egyenletes, kényelmes és pazar

vezetési élmény érdekében a Concierge

járművet a Yamaha vezető Tru-Trak II™

független, személyautó jellegű, első

rugóstagjával szerelték fel – míg hátul egy

lengőkar található tekercsrugókkal és

hidraulikus lengéscsillapítókkal.

Egyszerű diagnosztika és
programozás

A gyors és egyszerű diagnosztika és

programozás érdekében a Concierge a

Yamaha vezető Genius rendszerével van

ellátva, mely a motorvezérlő egységgel

kommunikál, és bármilyen Windows

rendszerű számítógéppel és laptoppal

kompatibilis.

Nagy hatékonyságú, 48 V
váltakozó áramú villanymotor

A Concierge nagy hatékonyságú

villanymotorja kategóriáján belül az egyik

legki nomultabb és legerőteljesebb

kialakítás, továbbá 5 kW/6,7 LE

teljesítményt nyújt a hátsó kerekeken

keresztül, miközben egyenletes és

gyakorlatilag csendes utazást biztosít –

ezenkívül a nulla kibocsátásának előnye,

hogy bármilyen esetben használható.
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Power supply/Drive train

Teljesítmény 5.0 kW
Motor 48 Voltos, magas hatásfokú
Transaxle Mechanical, 2 rear wheel
Akkumulátorok Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Méretek

Teljes hossz 4,100 mm
Teljes szélesség 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,910 mm
Overall height (no sun top) 1,222mm
Tengelytáv 3,337 mm
Front wheel tread 870 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimális hasmagasság 148 mm
Szabad hasmagasság 342mm

Alváz

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

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

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

Első felfüggesztés
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

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

Fékek Self adjusting rear drum

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

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

Performance

Maximum forward speed 31km/h
Maximum reverse speed 21km/h
Körbeforgatási tartomány 6.0 méter

Általános

Tyre size 215/60-8 DOT (6-ply rating)
Dry weight (less batteries) 423kg
Ülések száma 6 persons

Concierge-E 6 Passenger

www.yamaha-motor.eu



A közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és azokat a gyártó és/vagy az importőr bármilyen

előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A jármű élettartamának maximalizálása, valamint a vezető

biztonsága érdekében a gyártó ajánlásait minden esetben be kell tartani. Ajánlott megfelelően

felkészülnöd a jármű használatára. A jármű közúton való használata tilos és 16 évnél  atalabb személy

számára nem ajánlott. További információért fordulj a helyi márkakereskedéshez.
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