
Divertido de conduzir,
fácil de manter
As pessoas estão no centro de todos os Yamaha. O novo

Drive2 EFI é um exemplo perfeito de como o

pensamento inovador nos permite criar um veículo capaz

de contribuir de forma positiva para o dia-a-dia de todos.

Com a tecnologia exclusiva da Yamaha, desenvolvemos o

novo motor EFI: o motor a 4 tempos mais ecológico,

silencioso e económico da sua classe. Não só reduz os

custos de funcionamento, também minimiza o impacto

ambiental.

E porque está sempre no centro de tudo o que fazemos,

equipámos o Drive2 QuieTech EFI com uma suspensão

traseira independente ultra-suave, em conjunto com o

interior mais luxuoso e espaçoso.

Motor EFI ecológico, silencioso e

económico

Novo e elegante estilo da carroçaria e

novas cores ousadas

Painel de instrumentos espaçoso de

estilo automóvel com espaço de

arrumação adicional

Carroçaria modular com a melhor

utilização de espaço da sua classe

Indicadores de direção e faróis LED

Pneus de 10 polegadas de alta

qualidade

Suspensão dianteira independente

Tru-Trak II

Chassis HybriCore leve e resistente

Sistema de direção sem manutenção

Sistema de óleo sem  ltro de baixa

manutenção

O maior banco ergonómico na

Drive2 PTV EFI
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Faróis LED

Este PTV luxuoso foi concebido para o

deslocar 24 horas por dia. Na primeira vez

que conduzir o Drive2 à noite,  cará

impressionado com a potência e a

amplitude dos feixes dos faróis LED. O

sistema LED mostra-lhe o caminho pela

frente, produzindo o dobro da

luminosidade dos faróis de halogéneo

convencionais e utilizando menos de

metade da energia.

Portas USB

O Drive2 foi concebido para oferecer a

melhor experiência de condução; para

assegurar que os telemóveis e tablets se

mantêm com bateria, o painel de

instrumentos de estilo automóvel de

grandes dimensões está equipado com

duas portas USB. A gaveta, com um

tapete antiderrapante, é o local ideal para

os dispositivos e dispõe de bastante

espaço para transportar itens pessoais.

Painel de instrumentos de estilo
automóvel de grandes
dimensões

O Drive2 foi concebido com o gol sta

moderno em mente e apresenta um painel

de instrumentos de estilo automóvel com

mais espaço de transporte, bem como

porta-copos espaçosos na área central, em

conjunto com compartimentos de

armazenamento adicionais para itens

pessoais e dispositivos móveis.

Design da carroçaria modular
prático e resistente

O design da carroçaria modular do Drive2

facilita a manutenção, permitindo aos

operadores minimizar qualquer tempo de

paralisação e aumentar a rentabilidade.

Um painel traseiro de grandes dimensões

permite um acesso fácil ao motor para

manutenções de rotina e os para-choques

e painéis da carroçaria resistentes foram

concebidos para garantir uma excelente

força e durabilidade.

Nova carroçaria e interior
melhorado

Com uma carroçaria redesenhada e uma

gama de novas cores ousadas, o Drive2 é o

carro de golfe mais elegante e luxuoso

que a Yamaha alguma vez fabricou. O

Drive2, com o interior mais espaçoso e o

melhor espaço para as pernas do sector,

também é fornecido com os bancos mais

espaçosos de todos os modelos, bem como

um painel de instrumentos redesenhado

com compartimentos de armazenamento

de maior dimensão.

Nova suspensão traseira
independente

Para além de ser o carro de golfe a gasolina

mais silencioso, o Drive2 QuieTech EFI

também é o primeiro da sua classe a ser

fornecido com uma suspensão traseira

independente, o que o torna no modelo mais

luxuoso do mundo. Em conjunto com os

bancos mais espaçosos da sua classe e o

melhor espaço para as pernas, a suspensão

so sticada do Drive2 EFI fornece o máximo

conforto de condução.
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Fonte de alimentação

Tipo de motor
Construção Yamaha;Monocilíndrico de baixas
emissões com OHV com inclinação de 60°

Cilindrada 357cc
Potência 8.5kW @3500rpm

Dimensões

Comprimento total 2,378 mm
Largura total 1,200 mm
Altura total (sun top) 1,823 mm
Distância entre eixos 1,640 mm
Piso roda dianteira 883 mm
Piso da roda traseira 981 mm
Distância mínima ao solo 140 mm

Chassis

Quadro
Chassis estilo automóvel HybriCore™ com cobertura
protetora à base de poliéster/uretano

Painéis
Termoplástico olefínico com duas camadas de tinta de
poliuretano de qualidade automóvel

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

Suspensão dianteira
Suspensão estilo automóvel Tru-Trak II™totalmente
independente

Suspensão traseira Fully independent automotive-style strut suspension
Travões Tambor auto ajustável

Pára-choques
Pára-choques dianteiro e traseiro com absorção de
energia

Performance

Velocidade máxima 31km/h
Raio de viragem 2.9 metros

Geral

Capacidade Dep. Combustível 22litros
Dimensões dos pneus 215/60-8 DOT (4-ply rating)
Lugares 2 pessoas
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As especi cações técnicas indicadas são meramente indicativas e pode ser modi cadas sem aviso prévio

do fabricante e/ou importador. Para a longevidade do veículo e também para a sua segurança, as

recomendações do fabricante devem ser sempre seguidas. Recomendamos que se prepare

corretamente para utilizar o veículo. O uso em vias públicas é proibido e a condução não é recomendada

a pessoas com idade inferior a 16 anos. Para obter mais informações, contacte o seu concessionário local.
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