Drive2 PTV AC

Zábavná jízda, snadné
vlastnictví
Srdcem každého vozidla Yamaha jsou lidé. Nový vozík
Drive2 PowerTech AC je skvělým příkladem využití
novátorského myšlení k vytvoření vozidla, které může mít
pozitivní vliv na naše každodenní životy.
Tyto stylové elektrické vozíky PTV poskytují díky nulovým
emisím a tichému chodu opravdové potěšení z jízdy. Díky
nízkoúdržbové konstrukci je pak vozík Drive2 spolehlivým
a úsporným řešením pro každodenní potřeby.
Jelikož jsou ústředním bodem veškeré naší činnosti vždy
naši zákazníci, navrhli jsme pro vozík Drive2 nejluxusnější
a nejprostornější interiér včetně palubní desky ve stylu
automobilu s velkým úložným prostorem.

Špičkový 48V elektromotor AC
Nový elegantní vzhled s výraznými
barvami
Prostorná palubní deska ve stylu
automobilu s úložným prostorem navíc
Modulární konstrukce s nejlepším
užitným prostorem ve své třídě
Světlomet a směrová světla LED
Tuhá 10″ kola se stylovým slitinovým
krytem
Zabudovaná nabíječka Yamaha
Nezávislé přední zavě šení
Lehký a pevný podvozek HybriCore
Bezúdržbové hřebenové řízení
Stříška ClimaGuard se dvěma
okapovými lištami
Největší tvarované sedadlo v oboru

Drive2 PTV AC
Zábavná jízda, snadné vlastnictví
Někdy je vhodné si vybrat chytře. A potom neexistuje nic snazšího nebo luxusnějšího než projížďka
nejnovějším vozíkem PowerTech AC Drive2.
V pohodlném, prostorném interiéru tohoto luxusního vozíku PTV se okamžitě uvolníte. Palubní deska
ve stylu automobilu nabízí velký úložný prostor a praktické porty USB. Intuitivní ovládání pak výrazně
usnadňuje provoz.
Nejvíce vás však ohromí plynulý, tichý, ale výkonný provoz nového elektromotoru AC. Vozík Drive2
disponuje nejsilnějším výkonem mezi elektrickými modely a představuje inteligentní způsob přepravy
ve střediscích či sídlech – nebo jakémkoli jiném místě, kde je třeba rychlá, tichá doprava.
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Drive2 PTV AC

Drive2 PowerTech AC

Výkonné světlomety LED

Vysoce účinný elektromotor AC modelu

Tento luxusní vozík PTV umožňuje pohyb

Drive2 patří mezi nejdůmyslnější

24 hodin denně. Až si poprvé vyjedete

a nejvýkonnější typy ve své třídě. Tichý

s vozíkem Drive2 po setmění, překvapí vás

vozík Drive2 s nulovými emisemi, který je

výkon a záběr paprsků skvělých

o 44 % výkonnější než konkurence, je

světlometů LED. Systém LED produkuje

schopen plynulého chodu a nabízí nejlepší

oproti konvenčním halogenovým svítidlům

dosah a výkon, takže se hodí do každého

dvojnásobek světla za využití necelé

prostředí.

poloviny energie a jasně tak ukazuje na
budoucí vývoj.

Prostorná palubní deska ve
stylu automobilu

Praktická, odolná modulární
konstrukce karosérie

Vozík Drive2 je vytvořen pro potřeby

Modulární konstrukce karosérie vozíku

široké škály uživatelů, jimž nabízí palubní

Drive2 usnadňuje údržbu a umožňuje

desku ve stylu automobilu se zvětšeným

profesionální obsluze minimalizovat

úložným prostorem a prostorem pro

prostoje a zvýšit ziskovost. Rozměrný

nápoje a jídlo ve střední části, spolu

zadní panel poskytuje snadný přístup

s dalšími úložnými odděleními na klíče,

k motoru pro potřeby pravidelné údržby,

peněženku nebo mobilní zařízení.

konstrukce robustních nárazníků a
odolných panelů karosérie optimalizuje
výdrž.
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Dva porty USB
Konstrukce vozíku Drive2 nabízí dokonalý
zážitek z řízení, který doplňují dva porty
USB na rozměrné palubní desce ve stylu
automobilu, které umožňují nabíjení
telefonů a tabletů. Úložný prostor
s protiskluzovou podložku představuje
ideální místo pro uložení zařízení, je zde
ovšem také dostatek místa na další osobní
předměty.

Nová kapotáž a vylepšený
interiér
Přepracovaný design kapotáže a široký
výběr nových barev zajišťují modelu Drive2
titul nejelegantnějšího a nejluxusnějšího
vozíku PTV Yamaha, jaký jsme kdy vytvořili.
Vozík Drive2 nabízí nejprostornější interiér,
největší prostor pro nohy a nejširší sedadla,
díky němuž jde o nejluxusnější model ve své
třídě.

Drive2 PTV AC
Power supply/Drive train
Jmenovitý výstupní výkon
Motor
Batteries

5.0kW at60minutes
48 volt AC Motor
Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Dimensions
Celková délka
Celková šířka
Overall height (sun top)
Rozvor kol
Front wheel tread
Rear wheel tread
Minimální světlá výška

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

Chassis

Rear suspension
Brakes
Bumpers

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Self-compensating double reduction helical rack-andpinion
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension
Strut suspension
Self adjusting rear drum
Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance
Maximum forward speed
Turning radius

31km/h
2.9 metre

General
Tyre size
Seating capacity

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

Rám
Body
Řízení
Front suspension
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Drive2 PTV AC
Uvedené technické speci kace jsou pouze informativní a mohou být upraveny bez předchozího
upozornění ze strany výrobce nebo dovozce. Chcete-li zajistit delší životnost vozidla a bezpečnost řidiče,
dodržujte za všech okolností doporučení výrobce. Doporučujeme dostatečně se připravit na používání
vozidla. Používání na veřejných komunikacích je zakázáno a používání není doporučeno osobám mladším
16 let. Další informace získáte u místního prodejce.
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