UMX AC

UMX AC. Melutonta
tehokkuutta!
UMX AC on tehokas työjuhta, se sopii niin suurten
tuotantotilojen tarpeisiin kuin arkisiin askareisiin
pientaloalueella tai maatilalla. UMX AC on hiljainen ja
helposti käsiteltävä työajoneuvo ja täydellinen valinta
työhön kuin työhön.
UMX AC:ssä on kaksi mukavaa istuinta, kestävä rakenne ja
tilava alumiininen kuljetuslava tarvikkeille ja varusteille.
UMX AC voimanlähteenä on hiljainen ja tehokas, 5,0 kW
sähkömoottori.
Monipuolinen Yamaha UMX AC ei kaihda epätasaistakaan
maastoa, se on aina valmiina kuljettamaan työvoiman ja välineet taloudellisesti. Tehokas ja tuottava, hiljainen
työjuhta.

helppo huollettava ja kätevä ajoneuvo
Tyylikkään tarkoituksenmukainen,
kompakti rakenne.
Alumiinisen tavaralavan pikalukollinen
takaluukku.
Kaksi välikonsolilla erotettua erillistä
istuinta
Tehokas 5,0 kW sähkömoottori
Edessä yhdellä kädenliikkeellä avattava
29-litrainen säilytyslokero
Pohjapanssari suojaa maastoolosuhteissa
Maantie- ja maastoajoon sopivat leveät
renkaat
Tehokkaat projektorityyppiset LEDajovalot

UMX AC
UMX AC. Melutonta tehokkuutta!
Ympäristöystävällinen ja käytössä hiljainen Yamaha UMX AC Suuren tavaralavan ja etuosan tilavan
säilytyslaatikon ansiosta täyssähköinen UMX AC toimii sujuvasti monipuolisissa työtehtävissä hiljaisesti
niin sisä- kuin ulkotiloissa. UMX AC on päästötön, helppokäyttöinen ja käytännöllinen.
UMX AC voimanlähteenä on hiljainen ja ympäristöystävällinen 5,0 kW:n sähkömoottori, jonka etuja ovat
pitkä toimintamatka ja helppo lataus. Pehmeäkäyntinen moottori kuljettaa joustavasti ja tehokkaasti
kaikkiin työkohteisiin niin puistossa, golfkentällä, tehtaassa, pientaloalueella, maatilalla kuin
lentokentälläkin.
Kaksi erillistä ergonomista istuinta ja mukautuva jousitus takaavat hyvän ajomukavuuden. Ketterä,
helposti käsiteltävä ja hiljainen UMX AC on luotettava työväline, joka on aina valmis raskaisiinkin töihin.

UMX AC

Alumiinisen tavaralavan
pikalukittava takaluukku

Kaksi erillistä istuinta ja
keskikonsoli

Yamaha UMX on suunniteltu kestäväksi

UMX:ssä on ergonomisesti suunniteltu 2-

työajoneuvoksi, joka on valmiina töihin,

paikkainen ohjaamo, jossa on

säässä kuin säässä. Pikalukittavalla

käytännöllisesti sijoitettu keskikonsoli ja

takaluukulla varustettu tukeva ja tilava

turvallisuutta parantavat pehmustetut

alumiininen tavaralava on omiaan

käsinojat. Käytännöllinen rakenne,

suurtenkin kuormien kuljetukseen -

mukautuva jousitus ja leveät renkaat

työvälineet, -tarvikkeet ja varusteet

tekevät ajamisesta mukavaa myös

kulkevat kätevästi mukana. Tavaralavan

huonokuntoisella päällysteellä ja

mitat 104,6 cm (pituus) x 116,6 cm

sorateillä. Avointen sivujen ansiosta

(leveys) x 30,2 cm (laidan korkeus).

UMX:n ohjaamoon on helppo tulla ja

Pehmeäkäyntinen ja tehokas 5,0
kW sähkömoottori
Ketterän ja helposti käsiteltävän UMX AC mallin tehonlähteenä on 5,0 kW:n
sähkömoottori. Ympäristöystävällisyyden ja
vaimean käyntiäänen sen etuja ovat pitkä
toimintamatka ja nopea latausjärjestelmä.
Käyttökohteisiin, joissa ei edellytetä
sähkömoottorin käyttöä, on saatavana myös
pehmeäkäyntisellä, luotettavalla ja
taloudellisella 400-kuutioisella
bensiinimoottorilla toimiva UMX EFI.

poistua.

Tukeva ja kestävä korirakenne
Tehokkaan ja hiljaisen UMX:n vankka ja

Etuosan tilava 29-litrainen
säilytyslaatikko

kestävä rakenne sietää kovaakin jatkuvaa

Tilavan takalavan lisäksi UMX AC:ssä on

käyttöä vaihtelevissa olosuhteissa.

edessä reilunkokoinen säilytyslaatikko,

Projektorityyppiset maskiin upotetut

jonka kansi avautuu näppärästi yhdellä

LED-ajovalot korostavat istuvat jämerää

kädenliikkeellä. Työkalut ja varusteet

pro ilia ja leveät renkaat vaimentavat

kulkevat käytännöllisesti mukana

maaston epätasaisuuksia.

roisketiiviissä 29-litraisessa
säilytyslaatikossa.

Luja pohjapanssari ja vakaa
jousitus
UMX on suunniteltu työajoneuvoksi, joka on
aina valmiina kun työ vaatii. Se on oikea
valinta, kun työssä vaaditaan nopeutta ja
tehokkuutta. UMX sopii vaihteleviin
työtehtäviin ja -olosuhteisiin. Sen rakenne
kestää myös haastavaa maastoa. Lujan
pohjapanssarin, vakaan jousituksen ja
leveiden renkaiden ansiosta se kulkee
ketterästi huonokuntoisillakin teillä ja
kevyessä maastossa.

UMX AC
Power supply/Drive train
Nimellisantoteho
Motor
Batteries

5.0kW
48 volt AC Motor
Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Mitat
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Overall height (sun top)
Akseliväli
Front wheel tread
Rear wheel tread
Maavara
Floor board height

3,032 mm
1,253 mm
1,824 mm
1,961 mm
1,023 mm
1.021 mm
115 mm
332 mm

Alusta
Runko
Body
Ohjaus
Front suspension
Rear suspension
Jarrut
Istuin

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Vetorattaan suoja ja vetoratas
Strut suspension
Mono-linkage
Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Performance
Maximum forward speed
Heittotorven kiertokulma

31 km/h
4.0 metre

Yleistä
Kuivapaino (kg)
Cargo bed capacity
Cargo bed size (LxWxH)
Tyre size
Seating capacity

640 kg
363 kg
1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
20 x 10 -10 (4 ply rated)
2 henkilöä

UMX AC
Tässä kerrotut tekniset tiedot ovat vain suuntaa antavia, ja valmistaja tai maahantuoja saattaa tehdä niihin
muutoksia ilmoittamatta etukäteen. Ajoneuvon käyttöiän turvaamisen ja ajoturvallisuuden takaamisen
vuoksi valmistajan suosituksia on noudatettava aina. Ajoneuvon käyttöön on valmistauduttava
asianmukaisesti. Yleisillä teillä ajo on kielletty, eikä alle 16-vuotiaiden suositella käyttävän ajoneuvoa.
Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

