Drive2 AC / Drive2 DC

Přátelské k řidičům
a šetrné vůči hřišti
Univerzální modely Drive2 jsou nejen nejoblíbenějšími
elektrickými golfovými vozíky dnešní doby, avšak zároveň
je lze využívat jako speciální víceúčelová vozítka, která
jsou mimořádně vhodná pro použití uvnitř i venku.
Tyto stylové a odolné elektrické modely poskytují díky
nulovým emisím a tichému chodu opravdové potěšení
z jízdy, zatímco vlastníci hřišť si je oblíbili pro jejich
nízkoúdržbovou konstrukci.
Golfové vozíky Drive2 vybavené řadou motorů PowerTech
AC či spolehlivých motorů DC přinášejí větší pohodlí,
citlivější odezvu, lepší ovladatelnost a především více
zábavy. Ale proč byste měli dát na naše slova? Osobní
zkušenost je nejlepším učitelem.
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Špičkový 48V elektromotor, možnost
AC a DC
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
Skutečně tichý chod a nulové emise
Nejmodernější rekuperační brzdění
Lehký a pevný podvozek HybriCore
Zcela nezávislé přední zavě šení TruTrak II
Prvotřídní baterie Trojan
Ochranný systém Sentry Wraparound
Protection System
Stříška ClimaGuard se dvěma
okapovými lištami
Zabudovaná nabíječka Yamaha

Drive2 AC / Drive2 DC

Drive2 PowerTech AC

Drive2 DC

Vysoce účinný elektromotor AC modelu

Vozidlo Drive2 je také k dispozici

Prostornější palubní deska ve
stylu automobilu

Drive2 patří mezi nejdůmyslnější

s odolným a spolehlivým DC

Vozík Drive2 je vytvořen pro moderní

a nejvýkonnější typy ve své třídě. Tichý

elektromotorem. V plošším terénu, který

gol sty, jimž nabízí palubní desku ve stylu

vozík Drive2 AC s nulovými emisemi, který

nevyžaduje vysoký výkon, pracují

automobilu se zvětšeným úložným

je o 44 % výkonnější než konkurence, je

spolehlivý DC elektromotor a baterie

prostorem na nápoje, osobní předměty

schopen plynulého chodu a jízdy ve

Trojan čistě, tiše a hladce. Díky

a mobilní zařízení. Úložný prostor

stoupavém terénu, takže se hodí do

kompaktní a výkonné elektrické nabíječce

s protiskluzovou podložkou je ideální pro

každého prostředí.

je model Drive DC z nejúspornějších

uložení telefonů, které jsou díky volitelným

golfových vozíků na trhu.

konektorům USB po celý den nabíjeny.

Praktická, odolná modulární
konstrukce karosérie

Nová kapotáž a vylepšený
interiér

Modulární konstrukce karosérie vozíku

Přepracovaný design kapotáže a široký

Drive2 usnadňuje údržbu a umožňuje

výběr nových barev zajišťují modelu Drive2

obsluze minimalizovat prostoje a zvýšit

titul nejelegantnějšího a nejluxusnějšího

ziskovost. Nový trojdílný zadní panel

golfového vozíku Yamaha, jaký jsme kdy

snižuje náklady na opravu a umožňuje

vytvořili. Vozík Drive2 nabízí

snadný přístup k motoru. Robustní

nejprostornější interiér, největší prostor

nárazníky a odolné panely karoserie

pro nohy a nejširší sedadla, ale také nový

zajišťují optimální pevnost a odolnost.

design palubní desky s větším úložným
prostorem.
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Systém rychlé a snadné výměny
baterií
Čas jsou peníze, takže pokud provozujete
park golfových vozíků, určitě chcete zajistit
co nejkratší prostoje a co nejnižší náklady
na údržbu. Díky speciálnímu systému výměny
baterií u vozíku Drive2 DC je běžná výměna
rychlá a snadná, což z tohoto prvotřídního
elektrického modelu dělá favorita
u komerčních uživatelů.

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

5.0kW for60minutes
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 AC / Drive2 DC
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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