
UMX AC. Για να γίνει η
δουλειά σας –
αθόρυβα!
Είτε το επιλέξετε για τις ανάγκες ενός εμπορικού ακινήτου

μεγάλης κλίμακας είτε για τον καθημερινό φόρτο εργασίας

ενός μικρότερου κτήματος ή μιας φάρμας, το UMX AC είναι το

απόλυτο όχημα εργασίας. Είναι εκ φύσεως αθόρυβο και

εύκολο στην οδήγηση, με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανική

επιλογή.

Το UMX AC διαθέτει σκληρό και ανθεκτικό σκελετό από

αλουμίνιο με 2 άνετα καθίσματα και καλό χώρο φόρτωσης,

ώστε να μπορείτε να παίρνετε μαζί σας τον σωστό εξοπλισμό.

Στην καρδιά του υπάρχει ένας δυναμικός κινητήρας 5,0 kW

που παρέχει εξαιρετικά αθόρυβη ισχύ.

Με δεδομένη τη θετική συμπεριφορά του, το Yamaha UMX AC

είναι έτοιμο να ενισχύσει το προσωπικό σας και να αυξήσει

την παραγωγικότητα. Ολοκληρώστε αποτελεσματικά κάθε

εργασία.

Ελαφρύ όχημα για βοηθητικές εργασίες

και συντήρηση

Ανθεκτική, κομψή σχεδίαση μικρών

διαστάσεων

Βάση αποσκευών από αλουμίνιο και

πίσω πόρτα με χειρισμό με ένα πάτημα

Δύο ξεχωριστά καθίσματα με κεντρική

κονσόλα

Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 5,0 kW

Μπροστινή θήκη αποθήκευσης 29

λίτρων με δυνατότητα ανοίγματος με ένα

πάτημα

Ποδιά για προστασία σε μη ακραίες

συνθήκες εκτός δρόμου

Φαρδιά ελαστικά για άνεση εντός και

εκτός δρόμου

Δυνατές μονάδες LED τύπου

ανακλαστήρα
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UMX AC. Για να γίνει η δουλειά σας –
αθόρυβα!
Plug-and-Play; Όχι, με το Yamaha UMX AC είναι plug-and-work! Χάρη στη μεγάλη καρότσα του και το

ευρύχωρο μπροστινό ντουλαπάκι, αυτό το αθόρυβα αποτελεσματικό ηλεκτρικό όχημα μπορεί να διαχειριστεί

μια τεράστια γκάμα εργασιών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Το UMX AC έχει, φυσικά, μηδενικές

εκπομπές και παράλληλα είναι πολύ εύκολο στην οδήγηση και τον χειρισμό του.

Στην καρδιά του υπάρχει ένας δυναμικός κινητήρας 5,0 kW που δεν είναι μόνο πιο αθόρυβος και καλύτερος

για το περιβάλλον, αλλά προσφέρει μεγάλη αυτονομία και εύκολη σύνδεση και φόρτιση. Έτσι, παρέχει

σταθερή και ευέλικτη ισχύ που θα σας μεταφέρει σχεδόν οπουδήποτε σε ένα πάρκο, θέρετρο, γήπεδο του

γκολφ, αγρόκτημα, αεροδρόμιο, εργοστάσιο... Απλά επιλέξτε τον προορισμό σας και φύγετε.

Τα δύο εργονομικά σχεδιασμένα ξεχωριστά καθίσματα και το σύστημα αναρτήσεων μεταβλητού ύψους

προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης κάνοντας αυτό το αθόρυβο, σταθερό και άνετο, ελαφρύ όχημα εργασίας

πραγματική απόλαυση στη δουλειά – και είναι έτοιμο να δουλέψει σκληρά για εσάς, σχεδόν αθόρυβα, 24/7.
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Καρότσα από αλουμίνιο και
πίσω πόρτα που ανοίγει με
ένα πάτημα

Το Yamaha UMX είναι πραγματικά

ανθεκτικό. Γι ' αυτό, είναι πάντα έτοιμο για

σκληρή δουλειά, μέρα και νύχτα αν

χρειαστεί, σε οποιεσδήποτε καιρικές

συνθήκες. Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει

εντυπωσιακό ωφέλιμο φορτίο εργαλείων,

εξοπλισμού και προμηθειών, χάρη στην

ανθεκτική καρότσα από αλουμίνιο και την

πρακτική πίσω πόρτα που ανοίγει με ένα

πάτημα. Η ευρύχωρη καρότσα έχει

διαστάσεις 104,6 εκ. μήκος x 116,6 εκ.

πλάτος x 30,2 εκ. βάθος.

2 ξεχωριστά καθίσματα  και
κεντρική κονσόλα

Το UMX διαθέτει ένα προσεκτικά

σχεδιασμένο εσωτερικό 2 θέσεων με

πρακτική κεντρική κονσόλα και

υποβραχιόνια με επένδυση για μεγαλύτερη

ασφάλεια. Σε συνδυασμό με τις αναρτήσεις

μεταβλητού ύψους και τα φαρδιά ελαστικά,

αυτή η πρακτική διάταξη παρέχει στον

οδηγό και στον συνεπιβάτη μια άνετη

διαδρομή, ακόμα και σε μη ιδανικούς

δρόμους και πίστες. Χάρη στα ανοιχτά

πλαϊνά, μπορείτε να μπαίνετε και να

βγαίνετε από το UMX γρήγορα και εύκολα.

Σταθερός και δυναμικός
ηλεκτροκινητήρας 5,0 kW

Στην καρδιά του ευκίνητου και εύχρηστου

UMX AC, υπάρχει ένας δυναμικός

ηλεκτροκινητήρας 5,0 kW, ο οποίος δεν είναι

απλώς πιο αθόρυβος και καθαρότερος για το

περιβάλλον, αλλά διαθέτει μεγάλη αυτονομία

και φορτίζεται γρήγορα. Για τις εφαρμογές

όπου η ηλεκτρική ισχύς δεν αποτελεί

απαίτηση, διατίθεται επίσης το σταθερό,

αξιόπιστο και οικονομικό βενζινοκίνητο

μοντέλο 400cc (UMX EFI).

Στιβαρό και ανθεκτικό πλαίσιο

Αυτό το αποδοτικό και αθόρυβο όχημα είναι

έτοιμο να αναλάβει τη διεκπεραίωση μιας

μεγάλης ποικιλίας εργασιών σε διάφορα

περιβάλλοντα, ενώ το στιβαρό και

ανθεκτικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να

αντέχει σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης. Οι

χωνευτοί προβολείς LED τύπου

ανακλαστήρα τονίζουν ακόμα περισσότερο

τη δυναμική εμφάνιση του οχήματος, ενώ τα

φαρδιά ελαστικά κατανέμουν το φορτίο έτσι

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιφανειακές

προσκρούσεις.

Ευρύχωρη μπροστινή θήκη
αποθήκευσης 29 λίτρων

Εκτός από τη μεγάλη καρότσα, το UMX AC

είναι επίσης εξοπλισμένο με μια βολική και

ευρύχωρη θήκη αποθήκευσης με κουκούλα

στην μπροστινή του πλευρά, η οποία

διαθέτει έναν πρακτικό μηχανισμό

ανοίγματος με ένα πάτημα. Προσφέροντας

προστασία από τις χειρότερες καιρικές

συνθήκες και χωρητικότητα 29 λίτρων, είναι

ιδανική για τη φύλαξη εργαλείων ή

εξοπλισμού κατά τις μετακινήσεις σας.

Ανθεκτική ποδιά και σταθερές
αναρτήσεις

Το UMX έχει σχεδιαστεί για να είναι άμεσα

διαθέσιμο όταν πρέπει να γίνει γρήγορα μια

δουλειά και γι'  αυτό είναι το όχημα που θα

πρέπει να επιλέγετε όταν θέλετε να

μετακινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε διάφορες, ακόμα και

επισφαλείς, επιφάνειες και η ανθεκτική

ποδιά, οι σταθερές αναρτήσεις και τα φαρδιά

ελαστικά τού δίνουν τη δυνατότητα να

διασχίζει -  όχι ακραίες -  εκτάσεις εκτός

δρόμου και έτσι να είναι κατάλληλο για

διάφορα περιβάλλοντα.
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Power supply/Drive train

Ονομαστική απόδοση 5.0kW
Κινητήρας 48 volt AC Motor
Μπαταρίες Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 3,032 mm
Συνολικό πλάτος 1,253 mm
Overall height (sun top) 1,824 mm
Μεταξόνιο 1,961 mm
Front wheel tread 1,023 mm
Rear wheel tread 1.021 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 115 mm
Floor board height 332 mm

Πλαίσιο

Σκελετός
Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat

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

Σύστημα τιμόνευσης Κρεμαγιέρα
Εμπρός ανάρτηση Strut suspension
Πίσω ανάρτηση Mono-linkage
Φρένα Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels

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

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα 31 km/h
Turning radius 4.0 metre

Γενικά

Βάρος κενό (κιλά) 640 kg
Χωρητικότητα πλατφόρμας 363 kg
Διαστάσεις πλατφόρμας (ΜxΠxΥ) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
Διαστάσεις ελαστικού 20 x 10 -10 (4 ply rated)
Χωρητικότητα ατόμων 2 άτομα
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Οι παρεχόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι εξ ολοκλήρου ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς

προειδοποίηση από τον κατασκευαστή ή/και τον εισαγωγέα. Για να διασφαλίζεται η αυξημένη διάρκεια ζωής του

οχήματός σας, αλλά και η ασφάλεια του οδηγού, πρέπει να τηρείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Συνιστάται να προετοιμάζεστε κατάλληλα για τη χρήση του οχήματος. Απαγορεύεται η χρήση σε δημόσιους

δρόμους. Δεν συνιστάται η χρήση του οχήματος από άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
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