
UMX AC. Få arbejdet
gjort – stille!
Uanset om den er valgt til en stor kommerciel ejendom

eller blot til at hjælpe med hverdagens arbejdsopgaver

på en mindre ejendom eller et landbrug, er UMX AC den

perfekte arbejdshest. Den er støjsvag og nem at køre,

hvilket gør den til det perfekte valg.

UMX AC har et robust, holdbart aluminiumschassis med 2

komfortable sæder og god lasteplads, så du kan tage det

rigtige udstyr med dig. Kernen er en kraftig 5,0 kW motor,

der leverer utroligt støjsvag power.

Med en positiv og arbejdsivrig attitude som standard er

Yamahas alsidige UMX AC klar til at give din arbejdsstyrke

ekstra muskler og øget produktivitet. Færdigt arbejde.

Køretøj til lettere brug og

vedligeholdelse

Robust, elegant og kompakt design

Aluminiumslad med ét-tryks bagklap

To separate sæder med midterkonsol

Kraftig 5,0 kW elmotor

29 liters bagagerum for -

éttryksåbning

Bundplade til kørsel i ikke-ekstremt

o -road terræn.

Brede dæk giver komfort på vejen og

o road

Stærke LED-lygter af re ektortypen
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UMX AC. Få arbejdet gjort – stille!
Plug-&-Play? Nej, med Yamaha UMX AC er det plug-&-work! Med et stort lad bagtil og et rummeligt

bagagerum foran kan denne støjsvage, e ektive, og 100 % elektriske arbejdshest klare en lang

række opgaver, både indendørs og udendørs. UMX AC er selvfølgelig emissionsfri og dertil meget

nem at køre og betjene.

Kernen er en kraftfuld 5,0 kW motor, som ikke bare er mere støjsvag og bedre for miljøet, men som

har god rækkevidde og er nem at sætte til at oplade. Så den leverer ubesværet,  eksibel power, der

får dig rundt de  este steder i en park, på et feriested, en golfbane, på gården eller i lufthavnen... du

kører bare.

De to ergonomisk designede, individuelle sæder og den progressive a jedring sikrer fremragende

kørekomfort, hvilket gør dette lydsvage, smidige, komfortable og lette arbejdskøretøj til en sand

fornøjelse at arbejde med – og det er klar til at gøre det hårde arbejde for dig, næsten lydløst, 24/7.
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Aluminiumslad med bagklap

Yamaha UMX er virkelig bygget til at være

robust, så den altid er klar til hårdt

arbejde, dag og nat, hvis det er

nødvendigt – i al slags vejr. Den er

designet til at rumme en imponerende

last af værktøj, udstyr og forsyninger,

takket være det slidstærke aluminiumslad

med bagklap som åbnes med et enkelt

tryk. Det rummelige lad måler 104,6 cm i

længden x 116,6 cm i bredden x 30,2 cm i

dybden.

2 individuelle sæder og
midterkonsol

UMX har et gennemtænkt 2-sædet

interiør med en praktisk midterkonsol og

polstrede armlæn, hvilket giver ekstra

sikkerhed. Kombineret med den

progressive a jedring og de brede dæk

giver dette praktiske layout føreren og

passageren en komfortabel tur, selv på

veje og stier der langt fra er perfekte. De

åbne sider gør det hurtigt og nemt at

komme ind og ud af UMX'en.

Kraftig 5,0 kW elmotor

Kernen i den smidige og manøvredygtige

UMX AC er en kraftfuld 5,0 kW elmotor, der

ikke blot er mere støjsvag og renere for

miljøet, men har god rækkevidde og er

hurtig at oplade. Til anvendelsesområder,

hvor elektrisk kraft ikke er et krav, er den

kultiverede, pålidelige og økonomiske 400cc

benzinmodel (UMX EFI) også tilgængelig.

Robust og holdbart bodywork

Denne e ektive og stille arbejdshest er

klar til at udføre en lang række opgaver i

forskellige miljøer, og det robuste og

holdbare bodywork er designet til at

modstå krævende brug. Forsænkede LED-

forlygter af re ektortypen understreger

det målbevidste udseende, og de brede

dæk fordeler belastningen på underlaget.

Rummeligt 29 liters bagagerum
for

Udover det store lad bagpå har UMX AC

også et praktisk og rummeligt bagagerum

foran som er udstyret med praktisk

éttryksåbning. Det giver beskyttelse mod

de værste vejrforhold – og med en

kapacitet på 29 liter er det ideelt til

opbevaring af værktøj eller udstyr, når du

er på farten.

Robust bundplade og stabil
a jedring

UMX er designet til at være klar, når en

opgave skal klares hurtigt – så det er det

åbenlyse køretøjsvalg, når du har brug for at

komme hurtigt og e ektivt derhen. Den

robuste bundplade, den stabile a jedring og

de brede dæk, der er designet til at køre på

mange forskellige over ader, endda de

dårlige, giver dig mulighed for at færdes i

ikke-ekstreme o -road terræner, hvilket

gør den i stand til at arbejde i mange

forskellige miljøer.
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El-motor/Drivline

Udgangskapacitet 5.0kW
Motor 48 volt AC Motor
Batterier Otte 6V Trojan T105 batterier

Dimensioner

Fuld højde (soltop) 3,032 mm
Samlet bredde 1,253 mm
Fuld højde (soltop) 1,824 mm
Hjulafstand 1,961 mm
Dækbredde for 1,023 mm
Dækbredde bag 1.021 mm
Min. frihøjde 115 mm
Gulvhøjde 332 mm

Chassis

Stel
Billignende HybriCore™ Chassis, polyester/urethane-
pulver topcoating

Karosseri
Termoplastisk ole n, 2-komponent
over adebehandling af polyurethan i personbilkvalitet

Styretøj Tandstang
A jedring for Fjederbensophæng
A jedring bag Mono-link
Bremser Selvjusterende mekanisk tromlebremser på alle 4 hjul

Sæder
Sæder af polyurethanskum med slidstærkt
vinylbetræk

Præstationer

Maksimal hastighed fremad 31 km/h
Venderadius 4.0 metre

Generelt

Tørvægt (kg) 640 kg
Ladet lastekapacitet 363 kg
Ladstørrelse (LxHxB) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
Dækstørrelse 20 x 10 -10 (4 ply rated)
Siddekapacitet 2 personers
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De angivne tekniske speci kationer er kun vejledende og kan ændres uden forudgående varsel fra

producenten og/eller importøren. For at sikre køretøjets øgede levetid og for førerens sikkerhed bør

fabrikantens anbefalinger følges i alle tilfælde. Du rådes til at forberede dig tilstrækkeligt inden brug af

køretøjet. Brug på o entlig vej er forbudt, og brugen anbefales ikke til førere under 16 år. Du kan få

yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale forhandler.
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