Drive2 AC / Drive2 DC

Radość jazdy w
każdych warunkach
Wszechstronne modele Drive2 to nie tylko jedne z
najpopularniejszych elektrycznych wózków golfowych
na rynku — doskonale sprawdzą się również jako
wielozadaniowe pojazdy do zadań wewnątrz i na
zewnątrz budynków.
Silniki o zerowej emisji spalin oraz niezwykle cicha praca
sprawiają, że te eleganckie i trwałe modele elektryczne
prowadzi się z przyjemnością. Z kolei właściciele pól
golfowych z pewnością docenią konstrukcję
gwarantująca niewielkie nakłady prac serwisowych.
Wózki golfowe Drive2 są dostępne z jednostkami
napędowymi PowerTech AC lub słynącymi z
niezawodności jednostkami DC i charakteryzują się
jeszcze większym poziomem komfortu, szybkości reakcji
układu kierowniczego oraz właściwości jezdnych, a
przede wszystkim zapewniają jeszcze więcej radości z
jazdy. Czy trzeba wierzyć nam na słowo? Osobiste
doświadczenie jest najlepszym sprawdzianem.

Wiodący w swojej klasie elektryczny
silnik 48 V z opcjami zasilania prądem
stałym (DC) i przemiennym (AC)
Nowa, elegancka stylistyka nadwozia z
odważnymi kolorami
Spora deska rozdzielcza z dodatkowymi
schowkami, inspirowana branżą
samochodową
Najprzestronniejsze w swojej klasie,
modułowe nadwozie
Cicha praca i zerowa emisja spalin
Nowoczesny układ hamulcowy z
funkcją odzyskiwania energii
Lekkie i wytrzymałe podwozie
HybriCore
Niezależne przednie zawieszenie TruTrak II
Najlepsze w branży akumulatory Trojan
Zderzak pochłaniający energię i listwy
ochronne
Górna osłona ClimaGuard z dwiema
rynienkami
Ładowarka produkcji rmy Yamaha

Drive2 AC / Drive2 DC
Radość jazdy w każdych warunkach
Nasze najnowsze elektryczne wózki Drive2 nie tylko umilają rozgrywkę samym graczom — ich trwała,
charakteryzująca się niskimi wymaganiami serwisowymi konstrukcja oraz niskie koszty eksploatacji to
walory, które przemówią również do przedsiębiorców.
Atrakcyjnie stylizowany, luksusowy model Drive2 PowerTech AC świetnie sprawdzi się w
lokalizacjach, w których wymagane są częste podjazdy pod wzniesienia oraz spory zasięg. Z kolei do
pól o bardziej płaskiej i mniejszej powierzchni przeznaczony jest niezawodny i ekonomiczny model
Drive2 DC.
Stawiając na Drive2 PowerTech AC i sprawdzony Drive2 DC, otrzymujesz przestronne, luksusowe
w nętrze, płynne przyspieszanie oraz niezwykle cichą pracę, a wszystko to przy praktycznie zerowej
emisji spalin.
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Drive2 AC / Drive2 DC

Drive2 PowerTech AC

Drive2 DC

Wydajny silnik elektryczny wózka Drive2

Model Drive2 jest także dostępny z

zasilany prądem przemiennym to jedna z

trwałym i niezawodnym elektrycznym

Większa deska rozdzielcza,
podobna do stosowanych w
samochodach

najbardziej zaawansowanych i mocnych

silnikiem zasilanym prądem stałym. Silnik

Model Drive2 został zaprojektowany z myślą

konstrukcji w swojej klasie. Ta, generująca

zasilany prądem stałym wraz z

o współczesnych gol stach, w związku z

nawet o 44% więcej mocy w porównaniu

akumulatorami Trojan również

czym wyposażono go w podobną do

do produktów konkurencyjnych, jednostka

charakteryzuje się ekologiczną, cichą i

stosowanych w samochodach deskę

napędowa gwarantuje ogromną

płynną pracą, lecz jest przeznaczony do

rozdzielczą zapewniającą więcej przestrzeni

elastyczność i doskonałą siłę napędową

bardziej płaskich terenów, gdzie nie jest

na napoje, przedmioty osobiste oraz

podczas podjeżdżania pod wzniesienia. Są

wymagana duża moc. Z kolei

urządzenia mobilne. Schowek z matą

to zalety, dzięki którym ten niezwykle

kompaktowa, wydajna ładowarka

antypoślizgową świetnie nadaje się do

cichy pojazd o zerowej emisji spalin

elektryczna sprawia, że Drive DC jest

przechowywania telefonu, a opcjonalne

sprawdzi się w każdych warunkach.

jednym z najbardziej ekonomicznych

złącza USB zadbają o ładowanie urządzeń

wózków golfowych pod względem

należących do graczy.

kosztów eksploatacji.

Praktyczna i trwała modułowa
konstrukcja nadwozia

Nowe nadwozie i
zmodernizowane wnętrze

Modułowe nadwozie modelu Drive2

Zmiana stylistyki nadwozia oraz nowa

gwarantuje łatwość utrzymania, dzięki

paleta odważnych kolorów lakieru

czemu właściciele pól golfowych mogą do

sprawiły, że Drive2 to najatrakcyjniejszy i

minimum ograniczyć czas przestojów, a

najbardziej luksusowy wózek golfowy w

tym samym zwiększyć rentowność swoich

dotychczasowej ofercie rmy Yamaha.

wózków golfowych. Nowy, trzyczęściowy

Wózek Drive2 oferuje nie tylko najbardziej

panel tylny zapewnia ograniczenie

przestronne wnętrze i najwięcej

kosztów napraw, ułatwiając dostęp do

przestrzeni na nogi w tego typu

silnika, a wytrzymałe zderzaki oraz trwałe

pojazdach, lecz również najszersze

panele nadwozia zostały skonstruowane z

siedzenia oraz przeprojektowaną deskę

dbałością o zapewnienie optymalnych

rozdzielczą z większymi schowkami.

parametrów eksploatacyjnych.
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Układ szybkiego i łatwego
napełniania akumulatorów
Czas to pieniądz, dlatego w przypadku
eksploatacji większej liczby wózków
golfowych warto mieć pewność, że koszty
przestojów i serwisu będą ograniczone do
minimum. Specjalny układ Battery Filling
System na wyposażeniu modelu Drive2 DC
sprawia, że rutynowe napełnianie
akumulatorów odbywa się szybko i łatwo,
dzięki czemu ten wiodący w branży
elektryczny wózek golfowy jest najczęściej
wybierany przez użytkowników
komercyjnych.

Drive2 AC / Drive2 DC
Dostawa mocy/Przeniesienie napędu
Moc znamionowa
Silnik
Akumulatory

5.0kW at60minutes
Elektryczny na prąd zmienny 48V
Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Wymiary
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Całkowita wysokość (daszek)
Rozstaw kół
Rozstaw przednich kół
Rozstaw tylnych kół
Minimalny prześwit

2,378 mm
1,200 mm
1,823 mm
1,640 mm
883 mm
988 mm
139 mm

Podwozie
Rama
Nadwozie
Sterowanie
Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne
Hamulce
Zderzaki

Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką
poliestrowo-uretanową
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2warstwowym lakierem poliuretanowym
Przekładnia zębatkowa o zębach skośnych
Niezależne, kolumnowe zawieszenie Tru-Trak II™ typu
samochodowego
Zawieszenie kolumnowe
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na tylne
koła
Przednie i tylne ze zdolnością absorpcji udarowej do 8
km/h

Osiągi
Maksymalna prędkość
Możliwość regulacji obrotu

31km/h
2.9 metre

Ogólne
Rozmiar opony
Rozmiar siedzisk

215/60-8 DOT (4-ply rating)
2 osoby
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Drive2 AC / Drive2 DC
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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