
Doskonałe parametry
użytkowe pod każdym
względem.
Dzięki mocnemu silnikowi o zerowej emisji i jego pracy

cichej niczym szept, ten efektownie stylizowany i solidnie

wykonany elektryczny model prowadzi się niezwykle

przyjemnie, natomiast właścicieli pól na pewno

zainteresuje konstrukcja o minimalnych wymaganiach

serwisowych.

Drive2 DC jest nie tylko jednym z obecnie

najpopularniejszych elektrycznych wózków golfowych,

ale wyróżnia się także fantastyczną wszechstronnością.

Może pełnić rolę specjalistycznego, wielofunkcyjnego

pojazdu do najróżniejszych zadań w zamkniętych

pomieszczeniach i na otwartym terenie.

Wózek golfowy Drive2 DC jest wygodny, mocny, szybko

reaguje na polecenia kierowcy, ma komfortowe

zawieszenie, a przede wszystkim dostarcza mnóstwo

zabawy. Ale czy trzeba wierzyć nam na słowo? Własne

doświadczenie jest najlepszym sposobem na odkrycie

jego zdolności.

Zaprojektowany do niewielkich,

płaskich pól golfowych

Najlepszy w klasie silnik elektryczny

zasilany prądem stałym o napięciu 48 V

Eleganckie nadwozie i modne kolory

Spora deska rozdzielcza z dodatkowymi

schowkami, inspirowana branżą

samochodową

Najprzestronniejsze w swojej klasie,

modułowe nadwozie

Cicha praca i zerowa emisja spalin

Nowoczesny układ hamulcowy z

funkcją odzyskiwania energii

Lekkie i wytrzymałe podwozie

HybriCore

W pełni niezależne przednie

zawieszenie
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Doskonałe parametry użytkowe pod
każdym względem.
Komfortowe zawieszenie i bezemisyjny silnik elektryczny sprawiają, że niezawodny i wytrzymały

wózek golfowy Drive2 DC idealnie nadaje się do płaskich, równych pól golfowych. To inteligentne i

efektywne rozwiązanie dla współczesnych gol stów oraz świetny wybór dla właścicieli pól

golfowych myślących o przyszłości.

Efektowny Drive2 DC to wózek golfowy klasy premium, nadający się najlepiej na niewielkie pola

golfowe, gdzie użytkownicy szczególnie docenią płynną i szybką reakcję pojazdu oraz komfortową

jazdę. Z kolei cechy takie jak trwałość, łatwość konserwacji i niskie koszty eksploatacji z pewnością

zyskają przychylność właścicieli pól.

Ze swoim przestronnym i luksusowym wnętrzem, równomiernym przyspieszaniem i cichą pracą

Drive2 DC faktycznie gra w najwyższej lidze. A do tego dochodzi całkowity brak emisji szkodliwych

zanieczyszczeń.
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Drive2 DC

Jak sama nazwa wskazuje, Drive2 DC jest

wyposażony silnik elektryczny prądu

stałego, który jest trwały i niezawodny.

Silnik zasilany prądem stałym wraz z

akumulatorami Trojan również

charakteryzuje się ekologiczną, cichą i

płynną pracą, lecz jest przeznaczony do

raczej płaskich terenów i mniejszych pól,

gdzie nie jest wymagana duża moc. Wraz z

kompaktową i wydajną ładowarką

elektryczna, model Drive2 DC jest jednym

z najbardziej ekonomicznych wózków

golfowych pod względem kosztów

eksploatacji i utrzymania.

Większa deska rozdzielcza,
podobna do tych stosowanych
w samochodach

Model Drive2 DC został zaprojektowany z

myślą o współczesnych gol stach, w

związku z czym wyposażono go w deskę

rozdzielczą podobną do tych, stosowanych

w samochodach, z wygodnymi schowkami

na napoje i rzeczy osobiste. Schowek z

matą antypoślizgową świetnie nadaje się

do przechowywania telefonu, a opcjonalne

gniazda USB zadbają o ładowanie

urządzeń należących do graczy.

Praktyczna i trwała modułowa
konstrukcja nadwozia

Modułowe nadwozie modelu Drive2

gwarantuje łatwość konserwacji, dzięki

czemu właściciele pól golfowych mogą do

minimum zredukować czas przestojów, a

tym samym zwiększyć efektywność

wykorzystania i rentowność swoich wózków

golfowych. Nowy, trzyczęściowy panel tylny

ogranicza koszty napraw ułatwiając dostęp

do silnika, a wytrzymałe zderzaki oraz

trwałe panele nadwozia zosta ły

skonstruowane z dbałością o zapewnienie

optymalnych parametrów eksploatacyjnych.

Przemyślane nadwozie i
zmodernizowane wnętrze

Stylistyka nadwozia i paleta modnych

kolorów lakieru sprawiają, że Drive2 to

najatrakcyjniejszy, luksusowy wózek

golfowy w naszej dotychczasowej ofercie.

Wózek Drive2 oferuje nie tylko najbardziej

przestronne wnętrze i najwięcej

przestrzeni na nogi w tego typu

pojazdach, lecz również najszersze

siedzenia oraz przeprojektowaną deskę

rozdzielczą z większymi schowkami.

Układ szybkiego i łatwego
napełniania akumulatorów

Czas to pieniądz, dlatego posiadacze  ot

wózków golfowych oczekują jak

najniższych kosztów konserwacji i jak

najkrótszych przestojów serwisowych.

Zastosowany w wózkach Drive2 DC

specjalny układ napełniania akumulatorów

bardzo upraszcza i przyspiesza rutynowe

uzupełnianie elektrolitu, co stanowi

ogromną zaletę z perspektywy

użytkowników komercyjnych.

Niezwykle wygodne,
wypro lowane fotele

Największe w branży, a zarazem najbardziej

komfortowe siedzenia charakteryzują się

głębokim pro lem zapewniającym

odpowiednie podparcie i świetnie utrzymują

pasażerów podczas jazdy. Dzięki sporej

ilości miejsca na nogi oraz przestronnemu

wnętrzu modelu Drive2, każdy gracz

komfortowo spędzi czas na polu golfowym,

niezależnie od wagi czy wzrostu.
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Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Silnik [DCMotor]
Akumulatory Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką
poliestrowo-uretanową

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2-
warstwowym lakierem poliuretanowym

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu
samochodowego

Zawieszenie tylne Mono-linkage

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na tylne
koła

Siedzisko 2 osoby

Ogólne

Rozmiar siedzisk 2 osoby
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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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