
Veel rijplezier, weinig
onderhoud.
Elk detail van de Drive² werd speciaal ontworpen om het

gebruiksgemak op de golfbaan te optimaliseren. Zijn

duurzame koppeling combineert lage

onderhoudskosten met het beste klimvermogen in dit

segment. Nauwkeurige besturing en wielophanging

zorgen voor een stabiele rijervaring. De luxueuze zetels

zijn de grootste in deze klasse.

De bumpers werden ontworpen en gebouwd om kleine

botsingen op te vangen zonder schade. De voor- en de

achterbumpers werden op dezelfde hoogte geplaatst.

Voor een optimale duurzaamheid zijn de

carrosseriepanelen stootvast en bestand tegen koude

weersomstandigheden. Hun kleur is mooi aangepast aan

de sterke polyurethaan autolak.

De Drive² staat borg voor gemakkelijke en ontspannen

rijervaringen. Zijn elegante design past perfect bij de

rustige schoonheid van een dag op de golfbaan.

Schone, stille en zuinige EFI

viertaktmotor

Strakke, stijlvolle carrosserie en

opvallende kleuren

Groot autodashboard met veel

opbergmogelijkheden

Beste comfort, zit- en beenruimte in

zijn klasse

Comfortabele, stabiele en

onafhankelijke voorwielophanging

Licht en sterk ladderchassis

Onderhoudsarm oliesysteem zonder

 lter

Grootste, comfortabelste zetels in dit

segment

Grote, veilige bergruimte voor golftas

en ruime opbergmand
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Veel rijplezier, weinig onderhoud.
Dankzij zijn krachtige, stille en soepele EFI motor met lage emissie en zijn ultrasoepele

wielophanging staat de Yamaha Drive² EFI golfcar borg voor een verbazingwekkend comfortniveau

en voor een ontspannen en rustige rijervaring.

De stijlvolle Drive² EFI wordt aangedreven door een bijzonder e ciënte en dus zuinige

viertaktmotor. Deze motor werkt zeer rustig en stil en biedt enkele andere functies en kenmerken

die borg staan voor een uitzonderlijk luxueuze en ontspannen rijervaring.

Door zijn geso stikeerde engineering en ontwerp, en door het unieke comfort dat zijn

onafhankelijke voorwielophanging biedt, speelt de Drive² EFI een toonaangevende rol in de evolutie

van de golfcar. Het is dan ook een bijzonder populaire golfcar bij spelers en golfbaanexploitanten.
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Schone Yamaha EFI
benzinemotor

Dankzij de exclusieve Yamaha technologie

is de EFI motor van de Drive² de stilste,

rustigst lopende en schoonste motor in de

benzinecategorie. Door zijn ultralage

emissie en zijn laag brandstofverbruik is

dit de meest logische keuze voor spelers

en voor exploitanten.

Groter autodashboard

De Drive² werd speciaal ontworpen voor

de moderne golfer. Hij is uitgerust met

een aantrekkelijk autodashboard met veel

opbergruimte voor drankjes, persoonlijke

spullen, smartphones en tablets. Het

opbergvak met antislipmat is ook ideaal

voor andere persoonlijke spullen en

dankzij de optionele USB-aansluiting

blijven smartphones en tablets de hele

dag opgeladen.

Praktisch en duurzaam
carrosserieontwerp

Door zijn modulaire carrosserieontwerp is

de Drive² zeer gebruiks- en

onderhoudsvriendelijk. De uitvaltijd en de

onderhoudskosten blijven beperkt. Dit is

uiteraard een belangrijke troef voor de

exploitanten. Een driedelig achterpaneel

vermindert eventuele herstellingskosten en

biedt een gemakkelijke toegang tot de

motor. De robuuste bumpers en slijtvaste

carrosseriepanelen zijn gemaakt om een

optimale sterkte en duurzaamheid te

waarborgen.

Stijlvolle look en verbeterd
interieur

Met hun stijlvolle carrosserie en een reeks

opvallende kleuren zijn de modellen van

het Drive² gamma de mooiste en meest

luxueuze Yamaha golfcars die we ooit

hebben gebouwd. De Drive² biedt het

ruimste interieur en de beste beenruimte

in dit segment. Hij is bovendien uitgerust

met de meest comfortabele zetels.

Volledig onafhankelijke
voorwielophanging

De onderhoudsvrije en geavanceerde

voorwielophanging van Yamaha is volledig

onafhankelijk en maakt gebruik van

autoschokdempers met schroefveren voor

een soepel rijgedrag.

Ergonomische zetels met
uitmuntend zitcomfort

De voorgevormde zetels zijn de grootste

golfcarzetels die vandaag beschikbaar zijn.

Ze bieden een uitzonderlijk comfort en

geven een veilige ondersteuning tijdens het

rijden. Dankzij de grote beenruimte en het

ruime interieur bieden de Drive² modellen

voldoende plaats en comfort zodat elke

speler optimaal van zijn dag kan genieten.
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Aandrijving

Motortype 4-takt, EFI, OHV, Benzine
Cilinderinhoud 357 cm3
Boring x slag 85 mm x 63 mm
Horsepower 8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
Compressieverhouding 8.1:1
Smeersysteem Splash-style positive oil lubrication
Carterinhoud 1 litre

Afmetingen

Totale lengte 2,380 mm
Totale breedte 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,790 mm
Wielbasis 1,640 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Grondspeling 105 mm
Floor board height 295 mm

Type

Frame Autochassis, polyester/urethaan poedertopcoat

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

Besturing Standard steering wheel
Front suspension Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
Remmen Self adjusting rear drum

Zitting
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Prestaties

Maximum forward speed 24 km/h
Turning radius 2.8 metre

Algemeen

Droog gewicht (kg) Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
Inhoud brandstoftank 22 Litres
Tyre size 18 x 8.5-8 (4 ply rated)
Capaciteit zitting 2 personen
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 324 kg
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De vermelde technische speci caties zijn uitsluitend indicatief en kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving van de fabrikant en/of invoerder worden gewijzigd. Om de toegenomen levensduur van je

voertuig te garanderen en vanwege de veiligheid van de bestuurder moeten de aanbevelingen van de

fabrikant in alle gevallen worden opgevolgd. Wij raden aan om de nodige voorbereidingen te tre en voor

je het voertuig gebruikt. Gebruik op de openbare weg is niet toegestaan en gebruik door bestuurders

jonger dan 16 jaar wordt afgeraden. Contacteer je plaatselijke dealer voor meer informatie.
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