
Υψηλή απόδοση,
χαμηλές απαιτήσεις
συντήρησης
Καθώς είναι φιλικό και άνετο στον χειρισμό και μπορεί να

εργάζεται σκληρά χωρίς να παραπονιέται, το YTF2 είναι ένας

συνεργάτης που "τα πάει καλά" με όλους.

Τα πάντα σε αυτό το διθέσιο όχημα γενικών εργασιών είναι

σχεδιασμένα για να κάνουν την ημέρα σας πιο παραγωγική,

πιο απολαυστική και πιο αποδοτική. Τα ειδικά

διαμορφωμένα, αδιάβροχα καθίσματα και η ομαλά

αποκρινόμενη ανάρτηση εξασφαλίζουν άνεση όλη την ημέρα,

ενώ ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 5 kW παρέχει καθαρή και

αθόρυβη ισχύ με ελάχιστη ενόχληση των πελατών και των

γειτόνων.

Το χαμηλό κόστος λειτουργίας και η εύκολη συντήρηση το

κάνουν σημαντικό πάγιο στοιχείο σε κάθε επιχείρηση, ενώ με

την ανατρεπόμενη βάση αποσκευών χωρητικότητας 363

κιλών, το YTF2 είναι έτοιμο για κάθε εργασία.

Αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας 48 V AC με

ομαλή λειτουργία

Κορυφαία απόδοση ισχύος 5 kW/6,7 HP

Ελαφρύ και δυνατό πλαίσιο HybriCore™

Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση με

γόνατο Tru-Trak II™

Πίσω ανάρτηση με ψαλίδι

Αυτορυθμιζόμενα φρένα στους 4

τροχούς

Άνετα, ειδικά διαμορφωμένα καθίσματα

με κάλυμμα βινυλίου χωρίς ραφές

Ανθεκτικά και εύκαμπτα καλύμματα

πλαισίου

Προβολείς και πίσω φώτα

Μεγάλη επιτάχυνση με ρυθμιζόμενη

τελική ταχύτητα

Ανατρεπόμενη καρότσα αποσκευών

χωρητικότητας 363 κιλών/535 λίτρων

Εξάρτημα σύνδεσης κοτσαδόρου 2

ιντσών
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Αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας
48 V AC με ομαλή λειτουργία

Το YTF2 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 48 V

τελευταίας γενιάς για ομαλή και άμεση

απόδοση χωρίς κυριολεκτικά κανένα

θόρυβο και με μηδενικές εκπομπές

καυσαερίων. Η σχεδίαση υψηλής

απόδοσης ισχύος και χαμηλών απαιτήσεων

συντήρησης κάνει αυτό το αξιόπιστο

διθέσιο όχημα γενικών εργασιών μια

ανεκτίμητη προσθήκη σε ομάδες εργασίας.

Ανατρεπόμενη καρότσα για
γενικές εργασίες

Καθώς διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 535

λίτρων / 363 κιλών, σύστημα κλίσης με

πνευματική υποβοήθηση, πίσω πόρτα

που κλειδώνει και διπλώνει και κατασκευή

από περιστροφικά χυτευμένο γραμμικό

πολυαιθυλένιο, η ανατρεπόμενη βάση είναι

το σημείο όπου γίνεται η σκληρή δουλειά.

Φρένα στους 4 τροχούς

Τα αυτορυθμιζόμενα ταμπουρόφρενα στους

τέσσερις τροχούς παρέχουν άφθονη, ομαλή

και προοδευτική ισχύ πέδησης όταν οδηγείτε

με το όχημα πλήρως φορτωμένο.

Ανάρτηση υψηλής αντοχής

Η ανάρτηση τύπου αυτοκινήτου με γόνατο

και σπειροειδές ελατήριο πάνω από το

αμορτισέρ ελαχιστοποιεί τα

σκαμπανεβάσματα και εξασφαλίζει ομαλή,

άνετη πορεία. Αυτό σημαίνει απόδοση με

εξαιρετικά υψηλή αντοχή μπροστά και

πίσω.

Προβολείς και πίσω φώτα

Αν δύσει ο ήλιος προτού τελειώσετε τη

δουλειά σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.

Το YTF2 διαθέτει ως βασικό εξοπλισμό

στεγανούς προβολείς αλογόνου και πίσω

φώτα που σας βοηθούν να βρίσκετε το

δρόμο της επιστροφής στο χώρο στέγασης

των οχημάτων σας.

Ευπροσάρμοστο εξάρτημα
σύνδεσης κοτσαδόρου 2 ιντσών

Καθώς είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας

υπόψη την ευκολία προσαρμογής, μπορείτε

να συνδέσετε μεγάλη ποικιλία

ρυμουλκούμενων παρελκόμενων στο

εξάρτημα σύνδεσης τυπικού κοτσαδόρου 2

ιντσών.
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Power supply/Drive train

Ονομαστική απόδοση 5.0 kW
Κινητήρας Υψηλή απόδοση 48 V
Transaxle Mechanical, 2 rear wheel
Μπαταρίες Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,922 χλστ.
Συνολικό πλάτος 1,243 χλστ.
Overall height (no sun top) 1,200χλστ.
Μεταξόνιο 1,917 χλστ.
Front wheel tread 990 χλστ.
Rear wheel tread 980 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 115 χλστ.
Floor board height 295χλστ.

Πλαίσιο

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

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

Σύστημα τιμόνευσης
Lubricated steering with sealed bearings and
greaseless tie-rod ends

Εμπρός ανάρτηση
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

Πίσω ανάρτηση
Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock
absorbers

Φρένα Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels

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

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

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα 31χλμ./ώρα
Μέγιστη ταχύτητα όπισθεν 10χλμ./ώρα
Turning radius 3.0 metre
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Γενικά

Βάρος κενό (κιλά) {κιλά}
Χωρητικότητα πλατφόρμας 363{κιλά}
Διαστάσεις πλατφόρμας (ΜxΠxΥ) 1,209χλστ.x1,243χλστ.x356χλστ.
Ύψος πλατφόρμας 690χλστ.

Διαστάσεις ελαστικού
Front: 18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating), Rear: 18.00 x
8.50-8.00 (6-ply rating)

Βάρος κενό (χωρίς μπαταρίες) 376{κιλά}
Χωρητικότητα ατόμων 2 άτομα
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Οι παρεχόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι εξ ολοκλήρου ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς

προειδοποίηση από τον κατασκευαστή ή/και τον εισαγωγέα. Για να διασφαλίζεται η αυξημένη διάρκεια ζωής του

οχήματός σας, αλλά και η ασφάλεια του οδηγού, πρέπει να τηρείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Συνιστάται να προετοιμάζεστε κατάλληλα για τη χρήση του οχήματος. Απαγορεύεται η χρήση σε δημόσιους

δρόμους. Δεν συνιστάται η χρήση του οχήματος από άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
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