Drive² EFI

Zábavná jazda,
príjemná údržba.
Každý detail modelu Drive2 EFI je navrhnutý tak, aby
vodičovi umožnil jednoduchý pohyb po ihrisku. Jeho
rampová spojka ponúka kombináciu nízkej miery údržby
s vôbec najlepším výkonom pri jazde do kopca v danom
odvetví. Precízne riadenie a odpruženie zaručuje istotu
pri jazde. Dokonca aj luxusné sedadlá sú najväčšie v danej
triede.
Nárazníky sú navrhnuté a postavené tak, aby dokázali
pohltiť drobné nárazy bez poškodenia. Predné aj zadné
nárazníky sú umiestnené v rovnakej výške. Kryty
karosérie sú za účelom predĺženia životnosti odolné voči
prerazeniu aj voči chladu a farebne ladia s odolným
polyuretánovým lakom využívaným v automobilovom
priemysle.
Nielen že sa model Drive² ľahko a príjemne riadi. Jeho
elegantný dizajn je skvelým doplnkom tichej krásy dňa
stráveného na ihrisku.

Čistý, tichý a úsporný 4-taktný motor s
technológiou EFI
Elegantná štýlová karoséria a výrazné
farby
Priestranná prístrojová doska ako v
automobiloch s veľkorysým úložným
priestorom
Pohodlie, priestor pre cestujúcich a
priestor na nohy najlepšie v danej
triede
Pohodlné nezávislé zavesenie predných
kolies na zabezpečenie skvelej
ovládateľnosti
Ľahký a pevný automobilový rebrinový
podvozok
Bez ltrový olejový systém
s minimálnou údržbou
Najväčšie a najpohodlnejšie tvarované
sedadlá v tomto odvetví
Veľký a bezpečný úložný priestor na
golfový vak a priestranný košík na
sveter

Drive² EFI
Zábavná jazda, príjemná údržba.
Výkonný tichý a plynule fungujúci motor s technológiou EFI s nízkymi emisiami a mimoriadne jemné
odpruženie dávajú golfovému vozidlu Yamaha Drive² EFI úplne luxusné parametre a jazda s ním je
príjemná a pokojná.
Štýlový štvortaktný mimoriadne úsporný – a preto veľmi hospodárny – motor Drive² EFI funguje ticho a
plynule, presne ako by ste očakávali od pohonnej jednotky Yamaha. Vozidlo však ponúka aj celý rad
ďalších funkcií, ktoré mu dodávajú mimoriadne luxusné parametre a príjemné jazdné vlastnosti.
Vďaka so stikovanému technickému prevedeniu a konštrukcii je model Drive² EFI priekopníkom vo
vývoji golfových vozidiel, nehovoriac o mimoriadnom pohodlí, ktoré ponúka nezávislé zavesenie
predných kolies. Práve preto je taký obľúbený u hráčov aj prevádzkovateľov ihrísk na celom svete.

Drive² EFI

Benzínový motor Yamaha EFI s
čistou prevádzkou

Väčšia prístrojová doska v štýle
automobilov

Motor modelu Drive² EFI využíva

Model Drive² je navrhnutý s prihliadnutím

exkluzívnu technológiu Yamaha a

na dnešných náročných gol stov a

predstavuje pohonnú jednotku, ktorá v

obsahuje prístrojovú dosku v

kategórii benzínových motorov ponúka

automobilovom štýle spolu s množstvom

okrem tichej aj tú najplynulejšiu

úložného priestoru na nápoje, osobné

prevádzku a najvyššiu čistotu. Vďaka

predmety a mobilné zariadenia. Úložný

mimoriadne nízkym emisiám a nízkej

priestor s protišmykovou podložkou je

spotrebe paliva je táto pohonná jednotka

ideálny aj na ďalšie osobné predmety.

rozumnou a logickou voľbou pre hráčov aj

Voliteľný port USB umožňuje hráčom

prevádzkovateľov.

zaistiť, aby mali mobilné zariadenia nabité

Praktický a trvácny dizajn
karosérie
Modulárna konštrukcia karosérie modelu
Drive² prináša nižšie nároky na vlastníctvo a
údržbu. Prevádzkovateľ tak môže
minimalizovať prestoje a ušetriť na
nákladoch za servis. Trojdielny zadný panel
umožňuje znížiť náklady na opravy, pretože
ponúka ľahký prístup k motoru. Robustné
nárazníky a odolné panely karosérie sú
vyrobené tak, aby zaistili optimálnu pevnosť
a odolnosť.

po celý deň.

Štýlový vzhľad a vylepšený
interiér

Plne nezávislé predné
zavesenie

Štýlová karoséria a ponuka výrazných

Bezúdržbové zavesenie predných kolies je

farieb zaisťuje, že sú modely Drive²

plne nezávislé, pričom táto pokročilá

najatraktívnejšie a najluxusnejšie golfové

konštrukcia využíva tlmiace vzpery

vozidlá, aké kedy spoločnosť Yamaha

s vonkajšou pružinou podobné ako

vyrobila. Model Drive² ponúka aj najlepší

v prípade automobilov, ktoré umožňujú

priestor a najviac miesta na nohy v tomto

minimalizovať kolísanie a zaistia plynulú,

segmente, rovnako ako najširšie a

pohodlnú jazdu.

najpohodlnejšie sedadlá, aké si len
môžete priať.

Mimoriadne pohodlné tvarované
sedadlá
Toto sú najväčšie a najpohodlnejšie sedadlá,
aké golfové vozidlá ponúkajú. Sú hlboké,
tvarované a pasažierov pohodlne
podopierajú a zaisťujú im bezpečnosť počas
jazdy. Štedrý priestor na nohy a priestranné
interiéry sú dôkazom, že modely Drive² sú
určené pre používateľov všetkých postáv a
výšok a zaistia, aby si každý z hráčov
vychutnal deň na maximum.

Drive² EFI
Power supply/Drive train
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Horsepower
Kompresní poměr
Systém mazání
Kapacita olejové nádrže

4taktní, EFI, OHV, Benzín
357 cm3
85 mm x 63 mm
8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
8.1:1
Splash-style positive oil lubrication
1 litre

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Overall height (sun top)
Rozvor kol
Front wheel tread
Rear wheel tread
Minimální světlá výška
Floor board height

2,380 mm
1,200 mm
1,790 mm
1,640 mm
890 mm
980 mm
105 mm
295 mm

Podvozek
Rám

Body
Řízení
Front suspension
Rear suspension
Brakes
Seating

Podvozok v automobilovom štýle,
polyesterový/polyuretánový práškový povrchový
náter
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Štandardný volant
Úplne nezávislé odpruženie v automobilovom štýle
Mono-linkage
Samonastaviteľný zadný bubon
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Performance
Maximum forward speed
Turning radius

24 km/h
2.8 metre

Obecné
Suchá váha (kg)
Kapacita palivové nádrže
Tyre size
Seating capacity
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel)

Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
22 Litres
18 x 8.5-8 (4 ply rated)
2 persons
324 kg

Drive² EFI
Uvedené technické údaje majú iba informatívny charakter a môžu sa meniť bez predchádzajúceho
upozornenia zo strany výrobcu alebo dovozcu. Odporúčania výrobcu treba rešpektovať, aby sa zaistila
dlhšia životnosť vozidla a bezpečnosť vodiča. Odporúčame vám, aby ste sa primerane pripravili na
používanie vozidla. Používanie na verejných komunikáciách je zakázané a používanie osobami mladšími
než 16 rokov sa neodporúča. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny obchodný zástupca.

