
Gdy zależy Ci na
zadowoleniu klientów
Firma Yamaha słynie z produkcji najbardziej

zaawansowanych technicznie motocykli, skuterów,

silników zaburtowych i quadów. Nasza dogłębna wiedza

techniczna umożliwiła nam również podjęcie produkcji

wiodących w branży pojazdów transportowych, takich

jak model Concierge.

Głównym celem jest zadowolenie pasażerów, dlatego

koncepcja tego luksusowego pojazdu do przewozu 6

osób skupia się na zapewnieniu płynnej, wygodnej i

bezpiecznej jazdy.

Elektryczny silnik o mocy 5 kW/6,7 HP zapewnia cichy i

sprawny przewóz pasażerów do miejsca przeznaczenia,

a szerokie pro lowane fotele z dużą ilością miejsca na

nogi dodatkowo podnoszą komfort jazdy.

Luksusowy pojazd do przewozu 6 osób

z napędem elektrycznym

Cichy, bezemisyjny elektryczny silnik

48V DC

Szerokie, pro lowane siedzenia z dużą

ilośc ią miejsca na nogi

Przystosowany do pracy w budynkach i

na wolnym powietrzu, w dzień i w nocy

Najwyższa w swojej klasie moc: 5

kW/6,7 KM

Niezależne przednie zawieszenie Tru-

Trak II™

Re ektory i tylne światła z myś lą o

pracy przez 24 godziny na dobę

Górna osłona ClimaGuard zapewniająca

ochronę przed warunkami

atmosferycznymi niezależnie od pory

roku

Wygodny schowek pod siedzeniem

Lekkie i wytrzymałe podwozie
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Re ektory i tylne światła

Pojazd jest standardowo wyposażony w

re ektory i tylne światła, aby umożliwiać

komfortowy przewóz osób nawet po

zachodzie słońca, w budynkach i na

wolnym powietrzu. Jest to jeden z

najbardziej wszechstronnych i wygodnych

modeli do przewozu gości, uczestników

spotkań lub klientów na krótkich

dystansach.

Komfort, wygoda i
bezpieczeństwo

Niezależnie czy chodzi o transport gości

do hotelu, ośrodka wypoczynkowego,

portu lotniczego, czy nawet podwiezienie

ważnych gości biorących udział w

wykwintnym przyjęciu, model Concierge

został stworzony, by robić wrażenie.

Dzięki łatwemu dostępowi do wnętrza i

luksusowej kanapie, ten cichy pojazd

zapewnia, że każdy zostanie

potraktowany po królewsku.

Rama HybriCore™

Zaprojektowane z wykorzystaniem

najnowszych technologii podwozie

HybriCore™ pojazdu Concierge, będące

połączeniem spawanej stalowej ramy o

strukturze drabinowej (typu

samochodowego) z lekką i wytrzymałą

podłogą z polipropylenu, zapewnia lekką i

mocną konstrukcję.

Niezależne przednie
zawieszenie Tru-Trak II™

Aby zapewniać płynną i wygodną jazdę w

luksusowych warunkach, pojazd Concierge

jest wyposażony w trwałe niezależne

przednie zawieszenie Tru-Trak II™ typu

samochodowego. Tylne zwieszenie składa

się z układu wahacza, sprężyn śrubowych i

amortyzatorów.

Łatwa diagnostyka i
programowanie

W celu zapewnienia szybkiej i łatwej

diagnostyki i programowania pojazd

Concierge został wyposażony w wiodący

system Genius  rmy Yamaha,

komunikujący się z modułem sterującym

silnika, który jest kompatybilny z

komputerami z systemem Windows.

Wysokosprawny silnik
elektryczny 48V AC

Wysokosprawny silnik elektryczny

montowany w pojazdach Concierge jest

jedną z najbardziej zaawansowanych

technologicznie konstrukcji w swojej klasie i

dostarcza moc 5 kW/6,7 KM na tylne koła,

zapewniając płynną i praktycznie bezgłośną

jazdę. Dodatkową zaletą jest brak emisji

spalin, dzięki czemu pojazd idealnie nadaje

się do pracy w każdych warunkach.
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Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Moc znamionowa 5.0 kW
Silnik 48 V, wysoka wydajność
Zespół przeniesienia napędu Mechaniczny, napęd na dwa tylne koła
Akumulatory Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Wymiary

Długość całkowita 4,100 mm
Szerokość całkowita 1,200 mm
Całkowita wysokość (daszek) 1,910 mm
Całkowita wysokość (bez daszka) 1,222mm
Rozstaw kół 3,337 mm
Rozstaw przednich kół 870 mm
Rozstaw tylnych kół 980 mm
Minimalny prześwit 148 mm
Wysokość płyty podłogowej 342mm

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką
poliestrowo-uretanową

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2-
warstwowym lakierem poliuretanowym

Sterowanie Smarowany układ kierowniczy z uczelnianymi łożyskami

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie Tru-Trak II™ typu
samochodowego

Zawieszenie tylne
Wahacze, sprężyny śrubowe, amortyzatory
hydrauliczne

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na tylne
koła

Siedzisko
Bezszwowe, wykonane z pianki pokrytej tkaniną
winylową

Zderzaki
Przednie i tylne ze zdolnością absorpcji udarowej do 8
km/h

Osiągi

Maksymalna prędkość 31km/h
Maksymalna prędkość na biegu wstecznym 21km/h
Możliwość regulacji obrotu 6.0 metrów

Ogólne

Rozmiar opony 215/60-8 DOT (6-ply rating)
Masa na sucho (bez akumulatorów) 423kg
Rozmiar siedzisk 6 osób
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Dostarczone specy kacje techniczne mają charakter czysto orientacyjny i mogą być mody kowane bez

uprzedniego zawiadomienia od producenta i/lub importera. W celu zapewnienia zwiększonej żywotności

pojazdu, jak również dla bezpieczeństwa kierowcy, zalecenia producenta powinny być przestrzegane we

wszystkich przypadkach. Zaleca się odpowiednie przygotowanie do użytkowania pojazdu. Użytkowanie

na drogach publicznych jest zabronione, a użytkowanie nie jest zalecane w wieku poniżej 16 lat. Aby

uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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