
Zábavná jazda,
jednoduchá údržba
Každý model značky Yamaha sa zameriava v prvom rade

na ľudí. A nový model Drive2 PowerTech AC je dokonalým

príkladom toho, ako nám inovatívne myslenie pomohlo

vytvoriť vozidlo, ktoré môže mať taký výrazný pozitívny

vplyv na každodenný život každého z nás.

Vďaka motoru s nulovými emisiami výfukových plynov s

úplne tichou prevádzkou je na tomto štýlovom vozidle na

prepravu osôb radosť jazdiť – konštrukcia s nízkymi

nárokmi na údržbu robí z modelu Drive2 spoľahlivé a

úsporné vozidlo na každodenné používanie.

A pretože sú zákazníci centrom záujmu každej našej

činnosti, vybavili sme model Drive2 tým najluxusnejším a

najpriestrannejším interiérom a novou prístrojovou

doskou v automobilovom štýle s množstvom úložných

priestorov.

špičkový 48 V striedavý elektromotor v

danej triede

Štíhly tvar novej karosérie v odvážnych

nových farbách

Priestranná prístrojová doska ako v

automobiloch s prídavným úložným

priestorom

Modulárna karoséria s najväčším

priestorom pre cestujúcich v danej

triede

LED svetlomety a smerovky

Prémiové 10-palcové pneumatiky

Nabíjačka vyrobená spoločnosťou

Yamaha

Nezávislé predné odpruženie Tru-Trak II

Ľahký a pevný podvozok HybriCore

Bezúdržbové hrebeňové riadenie

Strecha ClimaGuard s dvojitými žľabmi

Najväčšie tvarované sedadlo na trhu
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Model Drive2 PowerTech AC

Elektromotor na striedavý prúd modelu

Drive2 s vysokou účinnosťou sa vyznačuje

jednou z najprepracovanejších a

najvýkonnejších konštrukcií vo svojej

triede. Pohon modelu Drive2 dokáže

vyvinúť o 44 % vyšší výkon než

konkurencia a vyznačuje sa dokonale

plynulou jazdou s najlepším dojazdom a

výkonom, vďaka čomu je toto tiché vozidlo

s nulovými emisiami vhodné do každého

prostredia.

Výkonné LED svetlomety

Toto luxusné vozidlo na prepravu osôb je

určené na nepretržitú prepravu 24 hodín

denne. A prvý raz, keď na modeli Drive2

vyrazíte von po zotmení, budete nadšení

výkonom a šírkou svetelného prúdu

skvelých LED svetlometov. LED svetlá vám

posvietia na cestu – majú dvojnásobný jas

oproti konvenčným halogénovým

svietidlám a spotrebúvajú menej než

polovicu energie.

Dva porty USB

Model Drive2 má ponúkať dokonalý jazdný

zážitok a zaistiť, aby boli telefóny a tablety

nabité. Na veľkej prístrojovej doske v

automobilovom štýle sa nachádzajú dva

porty USB. Úložný priestor s protišmykovou

podložkou je ideálnym miestom na

zariadenia a ponúka aj veľa miesta na

uloženie osobných predmetov.

Veľká prístrojová doska v štýle
automobilov

Model Drive2 je navrhnutý tak, aby

uspokojil potreby celej škály používateľov.

Obsahuje prístrojovú dosku v

automobilovom štýle s väčším úložným

priestorom a veľkými držiakmi na nápoje v

stredovej časti spolu s ďalšími príručnými

schránkami na kľúče, peňaženky a

mobilné zariadenia.

Praktický a trvácny modulárny
dizajn karosérie

Modulárny dizajn karosérie modelu Drive2

zaistí jednoduché vlastníctvo a údržbu,

čím komerčným prevádzkovateľom umožní

minimalizovať akékoľvek prestoje a zvýšiť

ziskovosť. Veľký zadný panel poskytuje

jednoduchý prístup k motoru na

vykonávanie bežnej údržby a masívne

nárazníky s odolnými krytmi karosérie sú

navrhnuté s dôrazom na zaistenie

optimálnej pevnosti a trvácnosti.

Nová karoséria a inovovaný
interiér

Nový štýl karosérie a škála žiarivých nových

farieb robia z modelu Drive2

najatraktívnejšie a najluxusnejšie vozidlo na

prepravu osôb značky Yamaha, aké sme kedy

vyrobili. Model Drive2 ponúka

najpriestrannejší interiér a najviac priestoru

na nohy v odvetví a dodáva sa s najširšími

sedadlami v rámci všetkých modelov, čo z

neho robí najluxusnejší model vo svojej

triede.
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Power supply/Drive train

Jmenovitý výstupní výkon 5.0kW for60minutes
Motor 48 volt AC Motor
Batteries Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Rozměry

Celková délka 2,378 mm
Celková šířka 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,823 mm
Rozvor kol 1,640 mm
Front wheel tread 883 mm
Rear wheel tread 988 mm
Minimální světlá výška 139 mm

Podvozek

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

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

Řízení
Self-compensating double reduction helical rack-and-
pinion

Front suspension
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

Rear suspension Strut suspension
Brakes Self adjusting rear drum
Bumpers Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance

Maximum forward speed 31km/h
Turning radius 2.9 metre

Obecné

Tyre size 215/60-8 DOT (4-ply rating)
Seating capacity 2 persons
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Uvedené technické údaje majú iba informatívny charakter a môžu sa meniť bez predchádzajúceho

upozornenia zo strany výrobcu alebo dovozcu. Odporúčania výrobcu treba rešpektovať, aby sa zaistila

dlhšia životnosť vozidla a bezpečnosť vodiča. Odporúčame vám, aby ste sa primerane pripravili na

používanie vozidla. Používanie na verejných komunikáciách je zakázané a používanie osobami mladšími

než 16 rokov sa neodporúča. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny obchodný zástupca.
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