
Radość z jazdy,
komfort posiadania.
Każdy szczegół modelu Drive2 EFI został zaprojektowany

w taki sposób, aby ułatwiać kierowcy płynne poruszanie

się w terenie. Łatwe w serwisowaniu sprzęgło zapewnia

najlepszą w tej klasie pojazdów zdolność pokonywania

wzniesień. Precyzyjnie działający układ kierowniczy i

zawieszenie gwarantują pewne trzymanie się drogi.

Nawet zastosowane luksusowe siedzenia są największe

w tej klasie pojazdów.

Zderzaki zaprojektowano i wykonano w taki sposób, aby

przy drobnych zderzeniach nie ulegały odkształceniu, a z

przodu i z tyłu znajdują się na tej samej wysokości. W celu

zwiększenia trwałości, panele nadwozia wykonano w

sposób zapewniający wysoką odporność na drobne

uderzenia i niskie temperatury. Ich kolor dopasowano do

wytrzymałej, poliuretanowej powłoki lakierniczej o

wysokiej jakości, podobnej do tej stosowanej w

samochodach.

Wózkiem Drive2 nie tylko łatwo i wygodnie się jeździ, ale

dzięki eleganckiej stylistyce, doskonale pasuje on do

spokojnego piękna pól golfowych.

Niskoemisyjny, cichy i ekonomiczny 4-

suwowy silnik z elektronicznym

wtryskiem paliwa (EFI)

Eleganckie, stylowe nadwozie i

odważne kolory

Spora deska rozdzielcza z pojemnymi

schowkami, inspirowana branżą

samochodową

Najlepszy komfort i najwięcej miejsca

na nogi w tej klasie pojazdów

Komfortowe przednie zawieszenie

gwarantujące pewność prowadzenia

Lekka i mocna przestrzenna

konstrukcja podwozia (typu

samochodowego)

Łatwy w utrzymaniu układ olejowy bez

 ltra

Największe i najwygodniej

wypro lowane fotele wśród tego

rodzaju pojazdów

Duży, zabezpieczony schowek na torby

golfowe i pojemny kosz na odzież
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Radość z jazdy, komfort posiadania.
Dzięki mocnemu, cichemu, jedwabiście działającemu, niskoemisyjnemu silnikowi z systemem

elektronicznego wtrysku paliwa EFI oraz superkomfortowemu zawieszeniu wózek golfowy Yamaha

Drive2 EFI zapewnia oszałamiający poziom luksusu i relaksującej jazdy.

Napędzany wysokowydajnym, a tym samym bardzo ekonomicznym, 4-suwowym silnikiem, stylowy

model Drive2 EFI porusza się cicho i płynnie jak przystało na pojazd Yamahy oraz ma wiele innych

rozwiązań, czyniących z niego luksusowy i bardzo komfortowy środek transportu.

Nowoczesna technologia i wzornictwo w połączeniu z wyjątkowym, niezależnym przednim

zawieszeniem powodują, że model Drive2 EFI jest prawdziwą rewolucją w świecie wózków

golfowych. Nic dziwnego, że z miejsca stał się ulubieńcem graczy i właścicieli pól golfowych na całym

świecie.
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Niskoemisyjny benzynowy silnik
Yamaha z elektronicznym
wtryskiem paliwa

Silnik modelu Drive2 EFI, bazujący na

technologii stosowanej tylko przez  rmę

Yamaha, to najpłynniej pracująca i

najbardziej przyjazna środowisku,

benzynowa jednostka napędowa, a do

tego najcichsza. Bardzo niska emisja

szkodliwych substancji i imponująco niskie

zużycie paliwa sprawiają, że to świetny,

rozsądny wybór zarówno dla graczy, jak i

właścicieli pól golfowych.

Większa deska rozdzielcza,
podobna do stosowanych w
samochodach

Model Drive2 został zaprojektowany z

myślą o współczesnych wymagających

gol stach, w związku z czym wyposażono

go w atrakcyjną deskę rozdzielczą

podobną do stosowanych w samochodach,

z mnóstwem przestrzeni na napoje,

przedmioty osobiste oraz urządzenia

mobilne. Schowek z matą antypoślizgową

świetnie nadaje się na różne podręczne

drobiazgi, a opcjonalne gniazdo USB zadba

o ładowanie urządzeń mobilnych

należących do graczy.

Praktyczna i trwała konstrukcja
nadwozia

Modułowe nadwozie modelu Drive2

gwarantuje łatwość konserwacji, dzięki

czemu właściciele pól golfowych mogą do

minimum zredukować czas przestojów i

koszty serwisowania. Trzyczęściowy panel

tylny zapewnia niższe koszty napraw,

ułatwiając dostęp do silnika. Wytrzymałe

zderzaki oraz trwałe panele nadwozia

zostały skonstruowane z dbałością o

optymalną solidność i wytrzymałość.

Efektowny wygląd i
zmodernizowane wnętrze

Modna stylistyka nadwozia oraz paleta

odważnych kolorów lakieru sprawiły, że

modele w rodzinie Drive2 to

najatrakcyjniejsze, luksusowe wózki

golfowe w dotychczasowej ofercie  rmy

Yamaha. Wózek Drive2 oferuje nie tylko

najbardziej przestronne wnętrze i

najwięcej przestrzeni na nogi w tego typu

pojazdach, lecz również najszersze i

najbardziej komfortowe siedzenia, jakie

można sobie wymarzyć.

W pełni niezależne przednie
zawieszenie

Bezobsługowe, niezależne przednie

zawieszenie typu samochodowego, oparte

na kolumnach MacPhersona, ogranicza do

minimum kołysanie i zapewnia płynną,

komfortową jazdę.

Niezwykle wygodne,
wypro lowane fotele

Siedzenia są największe w pojazdach tej

klasy i równocześnie najbardziej

komfortowe, a przy tym mocno

wypro lowane, pewnie trzymając

pasażerów w trakcie jazdy. Dzięki sporej

ilości miejsca na nogi oraz przestronnym

wnętrzom modeli Drive2, każdy gracz

komfortowo spędzi czas na polu golfowym,

niezależnie od wagi czy wzrostu.
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Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Typ silnika
4-suwowy, Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), OHV,
Benzynowy

Pojemność 357 cm3
Średnica x skok tłoka 85 mm x 63 mm
Moc 8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
Stopień sprężania 8.1:1
Układ smarowania Natryskowe smarowanie olejem
Pojemność zbiornika oleju 1 litre

Wymiary

Długość całkowita 2,380 mm
Szerokość całkowita 1,200 mm
Całkowita wysokość (daszek) 1,790 mm
Rozstaw kół 1,640 mm
Rozstaw przednich kół 890 mm
Rozstaw tylnych kół 980 mm
Minimalny prześwit 105 mm
Wysokość płyty podłogowej 295 mm

Podwozie

Rama
Podwozie o samochodowej stylistyce, powierzchnia
pokryta proszkowo poliestrem/uretanem

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2-
warstwowym lakierem poliuretanowym

Sterowanie Standard steering wheel

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu
samochodowego

Zawieszenie tylne Mono-linkage

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na tylne
koła

Siedzisko
Pro lowana kanapa wykonana z pianki poliuretanowej
pokrytej winylowym obiciem

Osiągi

Maksymalna prędkość 24 km/h
Możliwość regulacji obrotu 2.8 metre

Ogólne

Masa na sucho (kg) Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
Pojemność zbiornika paliwa 22 Litres
Rozmiar opony 18 x 8.5-8 (4 ply rated)
Rozmiar siedzisk 2 osoby
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 324 kg
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Dostarczone specy kacje techniczne mają charakter czysto orientacyjny i mogą być mody kowane bez

uprzedniego zawiadomienia od producenta i/lub importera. W celu zapewnienia zwiększonej żywotności

pojazdu, jak również dla bezpieczeństwa kierowcy, zalecenia producenta powinny być przestrzegane we

wszystkich przypadkach. Zaleca się odpowiednie przygotowanie do użytkowania pojazdu. Użytkowanie

na drogach publicznych jest zabronione, a użytkowanie nie jest zalecane w wieku poniżej 16 lat. Aby

uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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