
Veel rijplezier, weinig
onderhoud.
Elk detail van de Drive² EFI is ontworpen om de

bestuurder gemakkelijk over de golfbaan laten rijden,

mede dankzij de duurzame koppeling, een hoog

klimvermogen en weinig onderhoud. De geavanceerde

wielophanging zorgt voor zeer stabiele

rijgeigenschappen. Zelfs de luxe stoelen zijn de grootste

in zijn klasse.

De bumpers zijn ontworpen en gebouwd om kleine

schokken zonder schade op te vangen. Zowel de voor-

als de achterbumpers zijn op dezelfde hoogte geplaatst.

Voor een optimale duurzaamheid zijn de

carrosseriepanelen stootvast en bestand tegen koude

weersomstandigheden. Bovendien hebben ze dezelfde

kleur als de sterke polyurethaan autolak die is

aangebracht.

De Drive² is niet alleen gemakkelijk en ontspannend om

mee te rijden, met zijn elegante ontwerp is hij volledig

afgestemd op de stille schoonheid van een dag op de

golfbaan.

Schone, stille en zuinige EFI-

viertaktmotor

Slanke, stijlvolle carrosserie en

opvallende kleuren

Ruim dashboard zoals in een auto, met

veel opbergmogelijkheden

Grootste comfort, zit- en beenruimte

in zijn klasse

Comfortabele, betrouwbare

onafhankelijke voorwielophanging

Licht en sterk ontwerp uit de

automobielbranche met chassis in

ladder-stijl

Onderhoudsarm oliesysteem zonder

 lter

De grootste en comfortabelste stoel

in de branche

Grote, veilige opbergruimte voor

golftassen en ruime opbergmand
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Veel rijplezier, weinig onderhoud.
Met zijn krachtige, stille, soepel lopende, emissiearme EFI-motor en ultrasoepele vering biedt de

Yamaha Drive² EFI-golfwagen een verbazingwekkend niveau van luxe en een ontspannende, rustige

rit.

Aangedreven door een uiterst e ciënte en daarmee zeer zuinige viertaktmotor werkt de stijlvolle

Drive² EFI met alle stille soepelheid die je van een Yamaha mag verwachten. De golfkar heeft nog

veel meer eigenschappen die ervoor zorgen dat hij buitengewoon luxueus en ontspannend voelt om

mee te rijden.

Met zijn geavanceerde techniek en design, en niet te vergeten het unieke comfort dat wordt

geboden door zijn onafhankelijke voorwielophanging, is de Drive² EFI toonaangevend in de

ontwikkeling van golfkarren. Daarom is het zo'n grote favoriet onder spelers en

golfbaanexploitanten over de hele wereld.
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Schone Yamaha EFI-
benzinemotor

Dankzij exclusieve technologie van

Yamaha is de EFI-motor van de Drive² de

rustigst lopende en schoonste motor in de

benzinecategorie, die ook nog eens

 uisterstil is. De ultralage emissies en het

lage brandstofverbruik maken deze

golfkar de verstandige, logische keuze

voor zowel spelers als

golfbaanexploitanten.

Groter dashboard zoals in een
gewone auto

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp

van de Drive² de veeleisende golfer van

vandaag in het achterhoofd. Daarom

beschikt hij over een aantrekkelijk

dashboard zoals in een gewone auto, met

ruim voldoende opbergmogelijkheden voor

drankjes, persoonlijke spullen en mobiele

apparatuur. De opbergruimte met

antislipmat is ook ideaal voor andere

persoonlijke spullen en met de optionele

USB-aansluiting kunnen spelers erop

vertrouwen dat hun mobiele apparatuur

de hele dag opgeladen blijft.

Doelmatig en duurzaam
carrosserieontwerp

Door zijn modulaire carrosserieontwerp is

de Drive² zeer gebruiks- en

onderhoudsvriendelijk. Zo kun je als

exploitant de stilstandtijd beperken en

besparen op onderhoudskosten. Een

driedelig achterpaneel verlaagt de

reparatiekosten en biedt gemakkelijke

toegang tot de motor. De robuuste bumpers

en slijtvaste carrosseriepanelen zijn

gemaakt voor optimale sterkte en

duurzaamheid.

Stijlvol uiterlijk en verbeterd
interieur

Met hun stijlvolle carrosserie en een reeks

opvallende kleuren, behoren de modellen

in het Drive²-assortiment tot de mooiste

en meest luxueuze golfkarren die Yamaha

ooit heeft gebouwd. Een Drive² biedt niet

alleen het meest riante interieur en de

beste beenruimte in dit segment, hij

beschikt bovendien over de breedste,

comfortabelste golfkarstoelen die je je

maar kunt wensen.

Volledig onafhankelijke
voorwielophanging

Yamaha's onderhoudsvrije en

geavanceerde wielophanging aan de

voorzijde is volledig onafhankelijk en

maakt gebruik van schokdempers met

schroefveren voor soepel, comfortabel

rijgedrag.

Uiterst comfortabele
voorgevormde stoelen

Deze voorgevormde stoelen zijn de grootste

en comfortabelste golfkarstoelen die er zijn.

Ze hebben diepe, ondersteunende contouren

om de inzittenden geriefelijk op hun plaats

te houden tijdens het rijden. Met hun riante

beenruimte en ruime interieur zijn de

Drive²-modellen ontworpen voor gebruikers

van verschillende grootte, zodat elke speler

optimaal van zijn dag kan genieten.
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Aandrijving

Motortype 4-takt, EFI, Onderliggende nokkenas, Benzine
Cilinderinhoud 357 cm3
Boring x slag 85 mm x 63 mm
Vermogen 8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
Compressieverhouding 8.1:1
Smeersysteem Spatsmering
Motorolie hoeveelheid 1 litre

Afmetingen

Totale lengte 2,380 mm
Totale breedte 1,200 mm
Hoogte (met sun top) 1,790 mm
Wielbasis 1,640 mm
Spoorbreedte, voor 890 mm
Spoorbreedte, achter 980 mm
Grondspeling 105 mm
Floorboard hoogte 295 mm

Type

Frame
Chassis in automotivestijl, polyester/urethaan
poedercoating

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

Besturing Standard steering wheel
Veersysteem, voor Fully independent automotive-style strut suspension
Veersysteem, achter Mono-linkage
Remsysteem Self adjusting rear drum

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

Prestaties

Maximum snelheid, vooruit 24 km/h
Draaicirkel 2.8 metre

Algemeen

Gewicht droog Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
Inhoud brandstoftank 22 Litres
Bandenmaat 18 x 8.5-8 (4 ply rated)
Zitplaatsen (capaciteit) 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 importeur worden gewijzigd. Om de toegenomen levensduur van je

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

fabrikant in alle gevallen worden opgevolgd. We raden je aan om je adequaat voor te bereiden op het

gebruik van het voertuig. Gebruik op de openbare weg is verboden en gebruik door bestuurders jonger

dan 16 jaar wordt afgeraden. Neem contact op met je lokale dealer voor meer informatie.
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