
UMX AC. Pentru a duce
munca până la capăt –
în liniște!
Indiferent dacă l-ai ales pentru o proprietate comercială

de dimensiuni mari sau doar pentru a te ajuta la

activitățile zilnice de la fermă sau pe o proprietate mai

mică, UMX AC este calul de povară perfect. Caracterul

său silențios, lin și ușor de pilotat, îl fac alegerea

perfectă.

Modelul UMX AC dispune de o caroserie din aluminiu

rezistentă și durabilă, cu 2 scaune confortabile și spațiu

su cient pentru transport, astfel încât să poți lua cu tine

echipamentul adecvat. Forța sa vitală este un motor

puternic, de 5,0 kW, care oferă o putere extrem de

silențioasă.

Datorită atitudinii pozitive ca standard,  exibilul model

Yamaha UMX AC este pregătit să îți mobilizeze forța de

muncă și să sporească productivitatea. Muncă dusă până

la capăt.

Vehicul utilitar ușor ș i de întreținere

Design robust, elegant ș i compact

Platformă din aluminiu, cu hayon cu o

singură atingere

Două scaune separate, cu consolă

centrală

Motor electric puternic de 5,0 kW

Cutie de depozitare frontală de 29 de

litri – deschidere printr-o singură

atingere

Scut de protecție pentru situații de

teren neextreme

Anvelope late pentru confort pe ș i în

afara carosabilului

Faruri cu LED puternice, de tip

re ector
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UMX AC. Pentru a duce munca până la
capăt – în liniște!
Conectare și joacă? Nu, cu modelul Yamaha UMX AC, este conectare și muncă! Datorită platformei de

dimensiuni mari din partea din spate și compartimentului de depozitare frontal spațios, acest cal de

povară complet electric, silențios și e cient, poate face față unei gama uriașe de activități, în spații

închise sau deschise. Desigur, UMX AC este nepoluant, precum și foarte ușor de pilotat și de acționat.

Forța sa vitală este un motor puternic, de 5,0 kW, care nu este doar mai silențios și mai bun pentru

mediu, dar are și o autonomie bună,  ind simplu de conectat și de încărcat. Prin urmare, oferă o

putere omogenă și  exibilă, care te va duce oriunde în parcuri, stațiuni, terenuri de golf, aeroporturi,

uzine... virează și accelerează.

Cele două scaune individuale, proiectate ergonomic, și sistemul de suspensie variabilă colaborează

pentru a oferi un standard ridicat de confort la pilotare, ceea ce face ca lucrul cu acest vehicul

utilitar silențios, lin și confortabil, de categorie ușoară, să  e o adevărată plăcere. Și este pregătit în

orice moment să lucreze neobosit, aproape fără zgomot.
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Platformă din aluminiu, cu
hayon cu o singură atingere

Modelul Yamaha UMX prezintă o

construcție extrem de solidă,  ind

pregătit întotdeauna pentru munca în

condiții grele,  e zi,  e noapte, indiferent

de vreme. Este conceput pentru a

transporta un volum impresionant de

unelte, echipamente și provizii, datorită

platformei din aluminiu durabile, cu hayon

comod, operabil cu o singură atingere.

Platforma spațioasă măsoară 104,6 cm

lungime x 116,6 cm lățime x 30,2 cm

adâncime.

2 scaune individuale și consolă
centrală

UMX prezintă un interior cu 2 locuri, bine

gândit, cu o consolă centrală confortabilă

și cotiere căptușite pentru securitate

sporită. În combinație cu suspensia

variabilă și anvelopele late, această

con gurație practică oferă șoferului și

pasagerului o călătorie confortabilă, chiar

și pe drumuri și piste mai puțin perfecte.

Părțile laterale deschise permit ca urcarea

și coborârea din UMX să  e rapide și

ușoare.

Motor electric lin și puternic, de
5,0 kW

Forța vitală a modelului UMX AC, agil și ușor

de manevrat, este un motor electric

puternic de 5,0 kW, care nu este doar mai

silențios și mai curat pentru mediu, dar are

și o autonomie bună, cu încărcare rapidă.

Pentru aplicațiile în care puterea electrică

nu este o cerință, este disponibil și modelul

 abil și economic, de 400 cmc, pe benzină

(UMX EFI).

Caroserie robustă și durabilă

Acest cal de povară e cient și silențios

este pregătit realizeze o varietate mare

de activități în diferite medii, iar caroseria

robustă și durabilă este concepută să facă

față unei utilizări intense. Farurile cu LED

încastrate, de tip re ector, accentuează

aspectul practic, iar anvelopele late

repartizează încărcătura pentru a

minimiza impactul cu suprafața.

Cutie de depozitare frontală,
spațioasă, de 29 de litri

Pe lângă platforma de dimensiuni mari din

partea din spate, UMX AC este echipat și

cu o cutie de depozitare frontală, practică

și spațioasă, care prezintă o capotă

montată cu un mecanism de deschidere

simplu, printr-o singură atingere. Oferind

protecție împotriva celor mai vitrege

condiții meteo și cu o capacitate de 29 de

litri, este ideal pentru depozitarea

uneltelor sau a echipamentelor în timpul

deplasării.

Scut de protecție rezistent și
suspensie stabilă

Modelul UMX este proiectat să  e pregătit

atunci când munca trebuie făcută rapid,

așadar acesta este vehiculul pe care trebuie

să îl alegi pentru a te deplasa rapid și

e cient. Conceput pentru a funcționa pe o

varietate de suprafețe, chiar și pe cele

denivelate, scutul de protecție rezistent,

suspensia stabilă și anvelopele late îi oferă

posibilitatea de a traversa terenuri

accidentate neextreme, pentru activități

într-o gamă variată de medii.
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Alimentare cu curent/acţionare

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

Dimensiuni

Lungime totală 3,032 mm
Lăţime totală 1,253 mm
Masa totală (cu parasolar) 1,824 mm
Baza roţilor 1,961 mm
Pata de contact roata faţă 1,023 mm
Pata de contact roata spate 1.021 mm
Gardă minimă la sol 115 mm
Floor board height 332 mm

Şasiu

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

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

Cârmă Cremalieră și pinion
Suspensie faţă Strut suspension
Suspensie spate Mono-linkage
Frâne Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels

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

Performanţe

Viteza maximă la mersul înainte 31 km/h
Raza de bracare 4.0 metre

Generalităţi

Greutate fără sarcină (kg) 640 kg
Capacitate pat transport 363 kg
Dimensiuni pat transport (Lxlxh) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
Mărime pneu 20 x 10 -10 (4 ply rated)
Număr de locuri 2 persoane
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Speci cațiile tehnice furnizate sunt pur orientative și pot   modi cate fără înștiințare prealabilă din partea

producătorului și/sau a importatorului. Pentru a asigura durata lungă de viață a vehiculului tău, precum și

pentru siguranța șoferului, recomandările producătorului trebuie respectate în toate situațiile. Îți

recomandăm să te pregătești adecvat pentru utilizarea vehiculului. Utilizarea pe drumurile publice este

interzisă, iar utilizarea nu este recomandată sub vârsta de 16 ani. Pentru informații suplimentare,

contactează distribuitorul local.
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