
UMX AC. Faça bem
cada trabalho e em
silêncio!
Quer o escolha para uma grande propriedade comercial

ou apenas para ajudar no transporte de cargas do dia a

dia numa propriedade ou quinta mais pequena, o UMX AC

é o veículo perfeito. A sua natureza silenciosa, suave e

fácil de conduzir faz dele a escolha perfeita.

O UMX AC conta com uma estrutura em alumínio robusta

e resistente com 2 bancos confortáveis, e um bom

espaço para transporte de carga para levar consigo o

equipamento certo. No seu coração está um dinâmico

motor de 5 kW que debita uma potência super silenciosa.

Com uma atitude positiva de "conseguir fazer" tudo, o

versátil Yamaha UMX AC está pronto para reforçar a sua

equipa de trabalho e aumentar a produtividade. Trabalho

feito.

Veículo de manutenção e utilitário leve

Design robusto, elegante e compacto

Caixa de carga em alumínio com porta

traseira de abertura simpli cada

Dois bancos independentes com

consola central

Potente motor elétrico de 5 kW

Caixa de armazenamento dianteira de

29 litros, abertura com um toque.

Placa protetora para utilizações em

todo-o-terreno ligeiro

Pneus largos para um maior conforto

na estrada e em todo-o-terreno

Unidades de LED do tipo re etor

robustas
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UMX AC. Faça bem cada trabalho e em
silêncio!
Fácil de ligar e utilizar? Não, com o Yamaha UMX AC é Ligar e Trabalhar! Com uma caixa de carga

traseira de grandes dimensões e um espaçoso compartimento dianteiro, este veículo elétrico

potente, silencioso e e ciente está preparado para uma série de tarefas, seja em espaços interiores

ou exteriores. Naturalmente, o UMX AC é um veículo sem emissões, além de ser muito fácil de

conduzir e operar.

No seu coração está um dinâmico motor de 5 kW que, além de ser mais silencioso e melhor para o

ambiente, tem uma boa autonomia, e é simples de ligar e carregar. Por isso, debita uma potência

 exível e suave que o vai levar a praticamente qualquer lugar num parque, estância, campo de golfe,

quinta, aeroporto ou fábrica, basta apontá-lo na direção certa.

Os dois bancos individuais com design ergonómico e o sistema de suspensão de gama variável

trabalham em conjunto para proporcionar um elevado padrão de conforto do condutor. Por isso,

este veículo utilitário ligeiro, silencioso, suave e confortável, proporciona um verdadeiro prazer no

trabalho e está pronto para trabalhar a sério, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de forma

praticamente silenciosa.
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Caixa de carga em alumínio com
porta traseira de abrir com um
toque

O Yamaha UMX é muito resistente, pelo

que está sempre pronto para os trabalhos

exigentes, dia e noite, se for o caso, e em

quaisquer condições meteorológicas.

Concebido para transportar uma

impressionante carga de ferramentas,

equipamento e produtos, graças à sua

resistente caixa de carga em alumínio,

com abertura conveniente de um só toque.

A espaçosa caixa mede 104,6 x 116,6 x

30,2 cm (C x L x P).

2 bancos individuais e consola
central

O UMX conta com um interior com 2

bancos cuidadosamente concebido, com

uma prática consola central e apoios para

braços almofadados para maior segurança.

Juntamente com a suspensão de mola

variável e pneus largos, esta con guração

prática proporcionam uma viagem

confortável ao condutor e ao passageiro,

inclusivamente em caminhos e trilhos

menos do que perfeitos. As laterais

abertas facilitam e aceleram a entrada e

saída do UMX.

Motor elétrico suave e dinâmico
de 5 kW

No coração do ligeiro e ágil UMX AC está um

dinâmico motor elétrico de 5 kW que, além

de ser mais silencioso e melhor para o

ambiente, tem uma boa autonomia e é

simples de ligar e carregar. Para as

aplicações em que a energia elétrica não é

um requisito, também está disponível o

suave,  ável e económico motor a gasolina

de 400 cc (UMX EFI).

Carroçaria robusta e resistente

Este e ciente e silencioso veículo está

preparado para lidar com vários tipos de

tarefas em diferentes ambientes e a

carroçaria robusta e resistente foi

concebida para aguentar uma utilização

de alta resistência. Os faróis LED do tipo

re etor embutidos reforçam o aspeto

funcional e os pneus largos distribuem a

carga para minimizar o impacto na

superfície.

Espaçosa caixa de
armazenamento frontal de 29
litros

Para além da caixa de carga traseira

ampla, o UMX AC também está equipado

com uma prática caixa de armazenamento

dianteira espaçosa com um capô que

dispõe de um mecanismo de abertura

conveniente de um só toque. Oferece

proteção contra as piores condições

meteorológicas e, com uma capacidade de

29 litros, é ideal para armazenar

ferramentas ou o equipamento quando se

encontra em movimento.

Chapa de proteção robusta e
suspensão estável

O UMX foi concebido para estar pronto

quando é preciso afazer um trabalho

rapidamente, pelo que é a escolha certa

quando precisa de chegar ao destino de

forma rápida e e ciente. Concebido para

operar em várias superfícies, mesmo as

pouco seguras, a sua chapa de proteção

robusta, a suspensão estável e os pneus

largos permitem fazer percursos de todo-o-

terreno ligeiro para trabalhar em vários

ambientes diferentes.
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Fonte de alimentação

Classi cação de potência 5.0kW
Motor 48 volt AC Motor
Baterias Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Dimensões

Comprimento total 3,032 mm
Largura total 1,253 mm
Altura total (sun top) 1,824 mm
Distância entre eixos 1,961 mm
Piso roda dianteira 1,023 mm
Piso da roda traseira 1.021 mm
Distância mínima ao solo 115 mm
Altura do deck 332 mm

Chassis

Quadro
Chassis estilo automóvel HybriCore™ com cobertura
protetora à base de poliéster/uretano

Painéis
Termoplástico olefínico com duas camadas de tinta de
poliuretano de qualidade automóvel

Direcção Cremalheira e pinhão
Suspensão dianteira Strut suspension
Suspensão traseira Mono-linkage
Travões Auto ajustáveis, tambores em todas as 4 rodas

Assento
Bancos individuais em poliuretano colados a uma
duradoura capa de vinil

Performance

Velocidade máxima 31 km/h
Raio de viragem 4.0 metre

Geral

Peso a seco (kg) 640 kg
Capacidade da plataforma de carga 363 kg
Capacidade da plataforma - tamanho (LxWxH) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
Dimensões dos pneus 20 x 10 -10 (4 ply rated)
Lugares 2 pessoas
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As especi cações técnicas indicadas são meramente indicativas e pode ser modi cadas sem aviso prévio

do fabricante e/ou importador. Para a longevidade do veículo e também para a sua segurança, as

recomendações do fabricante devem ser sempre seguidas. Recomendamos que se prepare

corretamente para utilizar o veículo. O uso em vias públicas é proibido e a condução não é recomendada

a pessoas com idade inferior a 16 anos. Para obter mais informações, contacte o seu concessionário local.
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