
Distractiv de condus,
relaxant de deținut.
Fiecare detaliu al Drive2 EFI este conceput pentru a

permite pilotului să se descurce cu ușurință pe terenul

de golf. Ambreiajul său în stil rampă combină întreținerea

redusă cu cele mai bune performanțe de urcare în pantă

din industrie. Direcția de mare precizie și suspensia

garantează o funcționare sigură. Chiar și scaunele

luxoase sunt cele mai mari din clasa sa.

Barele de protecție sunt concepute și proiectate pentru

a absorbi impacturi minore, fără deteriorări, iar barele de

protecție față și spate sunt poziționate la aceeași înălțime.

Pentru durabilitate superioară, panourile de caroserie

sunt rezistente la înțepături și la intemperii și prezintă

culori asortate cu  nisajul dur al vopselei poliuretanice

de calitate auto.

Drive² nu este doar ușor și relaxant de pilotat - cu

designul său elegant, este complet în armonie cu

frumusețea liniștită a unei zile pe terenul de golf.

Motor EFI în 4 timpi, curat, silențios ș i

economic

Caroserie aerodinamică, elegantă ș i

culori de mare efect

Tablou de bord spațios, în stil auto, cu

spațiu de depozitare generos

Confort, spațiu ș i loc pentru picioare

cele mai bune din clasa sa

Suspensie față independentă,

confortabilă, sigură

Design al șasiului ușor ș i puternic, de

tip auto, în stil scară

Sistem de ulei fără  ltru, cu

întreținere redusă

Cel mai mare, cel mai confortabil

scaun cu contur din industrie

Spațiu de depozitare pentru genți de

golf mare, sigur ș i coș  spațios
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Distractiv de condus, relaxant de deținut.
Cu motorul său EFI puternic, silențios, cu funcționare lină, cu emisii reduse și suspensia ultra-lină,

mașina de golf Yamaha Drive² EFI oferă un nivel uimitor de lux și o călătorie relaxantă și liniștită.

Propulsat de un motor în 4 timpi extrem de e cient și, prin urmare, foarte economic, modelul

elegant Drive² EFI funcționează cu toată silențiozitatea la care v-ați aștepta de la o unitate Yamaha și

vă oferă o gamă de alte caracteristici care îl fac să  e extrem de relaxant și luxos de pilotat.

Cu designul și ingineria sa so sticate, ca să nu mai vorbim de confortul unic oferit de suspensia față

independentă, Drive² EFI este lider în domeniul evoluției mașinilor de golf. De aceea, este atât de

preferat de jucători și operatori de terenuri de golf din întreaga lume.
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Motor Yamaha EFI pe benzină,
cu funcționare curată

Dispunând de tehnologie exclusivă

Yamaha, motorul Drive² EFI este cel mai

lin și mai curat model propulsor din

categoria benzinei și este și silențios.

Emisiile sale ultra-reduse și e ciența

ridicată a consumului de combustibil îl fac

alegerea rațională și logică a jucătorilor și

a operatorilor.

Tablou de bord mai mare, tip
auto

Drive² a fost proiectat ținând cont de

jucătorul de golf exigent din prezent și

dispune de un tablou de bord atractiv, în

stil auto, cu su cient spațiu de transport

pentru băuturi, obiecte personale și

dispozitive mobile. Compartimentul de

depozitare cu covorașul său antiderapant

este, de asemenea, ideal pentru alte

obiecte personale, iar cu priza opțională

USB, jucătorii se pot asigura că

dispozitivele lor mobile vor rămâne

încărcate pe tot parcursul zilei.

Design practic și durabil al
caroseriei

Designul modular al caroseriei Drive²

facilitează exploatarea și întreținerea,

permițând operatorului să minimizeze timpii

de inactivitate și să reducă costurile de

service. Un panou spate cu trei părți reduce

costurile de reparație și oferă acces facil la

motor. Barele de protecție robuste și

panourile de caroserie rezistente sunt

construite pentru a asigura rezistență și

durabilitate optime.

Aspect elegant și interior
îmbunătățit

Cu o caroserie elegantă și o gamă de

culori de mare efect, modelele din gama

Drive² sunt cele mai atractive și luxoase

mașini de golf Yamaha pe care le-am

construit vreodată. Oferind cel mai spațios

interior și cel mai bun spațiu pentru

picioare din domeniu, Drive² oferă, de

asemenea, cele mai late și mai

confortabile scaune pe care vi le-ați putea

dori.

Suspensie față complet
independentă

Suspensia Yamaha cu lonjeroane fără

întreținere din partea din față este

complet independentă, iar acest design

avansat utilizează bare de amortizare în

stil auto, minimizând rularea, pentru o

călătorie lină, confortabilă.

Scaune conturate extrem de
confortabile

Acestea sunt cele mai mari și mai

confortabile scaune de mașini de golf din

industrie și prezintă contururi adânci, cu

susținere, pentru a menține în siguranță

pasagerii pe poziție în timpul deplasării. Cu

un spațiu generos pentru picioare și

interioare spațioase, modelele Drive² sunt

concepute pentru utilizatori de toate

înălțimile și mărimile, pentru a asigura

faptul că  ecare jucător se bucură la

maximum de ziua sa de golf.
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Alimentare cu curent/acţionare

Tip motor 4 timpi, EFI, OHV, Benzină
Capacitate cilindrică 357 cm3
Alezaj X Cursă 85 mm x 63 mm
Putere 8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
Compresie 8.1:1
Sistem de ungere ungere cu ulei prin împroşcare
Capacitate rezervor ulei 1 litre

Dimensiuni

Lungime totală 2,380 mm
Lăţime totală 1,200 mm
Masa totală (cu parasolar) 1,790 mm
Baza roţilor 1,640 mm
Pata de contact roata faţă 890 mm
Pata de contact roata spate 980 mm
Gardă minimă la sol 105 mm
Floor board height 295 mm

Şasiu

Cadru Șasiu stil auto, acoperit cu pudră de poliester/uretan

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

Cârmă Standard steering wheel
Suspensie faţă Fully independent automotive-style strut suspension
Suspensie spate Mono-linkage
Frâne Self adjusting rear drum

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

Performanţe

Viteza maximă la mersul înainte 24 km/h
Raza de bracare 2.8 metre

Generalităţi

Greutate fără sarcină (kg) Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
Capacitate rezervor carburant 22 Litres
Mărime pneu 18 x 8.5-8 (4 ply rated)
Număr de locuri 2 persoane
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 324 kg
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Speci cațiile tehnice furnizate sunt pur orientative și pot   modi cate fără înștiințare prealabilă din partea

producătorului și/sau a importatorului. Pentru a asigura durata lungă de viață a vehiculului tău, precum și

pentru siguranța șoferului, recomandările producătorului trebuie respectate în toate situațiile. Îți

recomandăm să te pregătești adecvat pentru utilizarea vehiculului. Utilizarea pe drumurile publice este

interzisă, iar utilizarea nu este recomandată sub vârsta de 16 ani. Pentru informații suplimentare,

contactează distribuitorul local.
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