UMX AC

UMX AC. Zvládnete
každú prácu – potichu!
Či už si stroj UMX AC vyberiete do rozľahlého
komerčného areálu alebo ako pomocníka pri
každodennej práci na menšom statku alebo farme,
môžete sa naň plne spoľahnúť. Vďaka tichej prevádzke,
jednoduchému ovládaniu a plynulému chodu je to
vynikajúca voľba.
UMX AC má pevné a odolné hliníkové šasi s 2 pohodlnými
sedadlami a dobrým úložným priestorom, preto dokáže
uviezť všetko potrebné vybavenie. Poháňa ho svižný
motor s výkonom 5,0 kW, ktorý sa vyznačuje úžasne
tichou prevádzkou.
Pozitívny prístup „zvládnem to“, ktorý je charakteristickou
vlastnosťou všestranného stroja Yamaha UMX AC,
dodáva pracovníkom istotu a zvyšuje produktivitu. A je to.

Ľahké úžitkové a údržbárske vozidlo
Robustný, štýlový a kompaktný dizajn
Hliníková korba so zadným čelom
ovládaným jedným pohybom
Dve samostatné sedadlá so stredovou
konzolou
Výkonný elektrický motor s výkonom
5,0 kW
29-litrový predný úložný box
s otváraním jedným dotykom
Kryt motora do stredne náročného
terénu
Široké pneumatiky na zaistenie
pohodlia na cestách aj v teréne
Výkonné LED svetlomety
re ektorového typu

UMX AC
UMX AC. Zvládnete každú prácu –
potichu!
Jednoduché pripojenie a zábava? Nie, model Yamaha UMX AC ponúka skôr jednoduché pripojenie
a prácu! Vďaka veľkej korbe vzadu a rozmernému prednému úložnému priestoru dokáže tento tichý a
hospodárny plne elektrický pracant zvládnuť veľké množstvo úloh v interiéri aj vonku. Vozidlo UMX AC
samozrejme nevypúšťa žiadne emisie a veľmi ľahko sa ovláda.
Poháňa ho svižný motor s výkonom 5,0 kW, ktorý nie je len tichší a lepší pre životné prostredie, ale
ponúka aj dobrý dojazd a možno ho ľahko pripojiť a nabíjať. Poskytuje tak plynulý a pružný výkon, ktorý
vás dostane v podstate kamkoľvek v parku, letovisku, na golfovom ihrisku, farme, letisku alebo v
továrni ... stačí len vyraziť.
Dve ergonomicky tvarované samostatné sedadlá a adaptívny systém odpruženia zaisťujú vysoký
štandard pohodlia jazdca, vďaka čomu je s týmto tichým, plynulým a ľahkým úžitkovým vozidlom
naozaj radosť pracovať, pričom vám bude usilovne slúžiť nonstop a takmer nehlučne.

UMX AC

Hliníková korba so zadným
čelom ovládaným jedným
pohybom

2 samostatné sedadlá a
stredová konzola

Model Yamaha UMX je od základu odolný,

interiér s dvoma sedadlami s pohodlnou

preto je vždy pripravený na náročnú prácu,

stredovou konzolou a čalúnenými

vo dne aj v noci, za každého počasia. Je

opierkami zvyšujúcimi bezpečnosť. V

navrhnutý tak, aby uviezol ohromné

kombinácii s adaptívnym odpružením a

množstvo nástrojov, vybavenia a zásob

širokými pneumatikami poskytuje toto

vďaka odolnej hliníkovej korbe so zadným

praktické usporiadanie vodičovi a

čelom, ktoré možno pohodlne ovládať

spolujazdcovi pohodlnú jazdu aj na menej

jedným pohybom. Priestranná korba je

dokonalých a poľných cestách. Otvorené

dlhá 104,6 cm, široká 116,6 cm a hlboká

bočnice stroja UMX umožňujú rýchle a

30,2 cm.

jednoduché nastupovanie a vystupovanie.

Robustná a odolná karoséria

Priestranný 29 l predný úložný
box

Tento úsporný a tichý pracant je pripravený

Model UMX ponúka premyslene navrhnutý

zvládnuť celý rad úloh v rôznych

Okrem veľkej zadnej korby je vozidlo UMX

prostrediach a robustná a odolná

AC vybavené aj praktickým priestranným

karoséria je navrhnutá tak, aby odolala

predným úložným boxom s kapotou a

vysokému zaťaženiu. Zapustené

šikovným mechanizmom na otváranie

re ektorové LED svetlomety zdôrazňujú

jedným dotykom. Poskytuje ochranu pred

účelný vzhľad a široké pneumatiky

najhoršími poveternostnými podmienkami

rozkladajú zaťaženie, aby minimalizovali

a s objemom 29 litrov sa skvele hodí na

vplyv na povrch.

uloženie náradia alebo vybavenia na cesty.

Svižný elektromotor s výkonom
5,0 kW s plynulým chodom
Svižný a ľahko ovládateľný stroj UMX AC
poháňa výkonný elektromotor s výkonom 5,0
kW, ktorý nie je len tichší a čistejší z
hľadiska životného prostredia, ale ponúka aj
dobrý dojazd a rýchle dobíjanie. V prípadoch,
kde sa nepožaduje elektrický pohon, je k
dispozícii aj spoľahlivý a úsporný model s
benzínovým motorom s objemom 400 cm3 s
plynulým chodom (UMX EFI).

Odolný kryt motora a stabilné
odpruženie
Stroj UMX je navrhnutý tak, aby bol
pripravený, keď je potreba vykonať prácu čo
najrýchlejšie. Toto vozidlo si vyberiete, keď
sa potrebujete niekam dostať rýchlo a
efektívne. Je navrhnuté na prevádzku na
rôznych povrchoch, dokonca aj nespevnených.
Disponuje odolným krytom motora,
stabilným odpružením a širokými
pneumatikami, takže dokáže prechádzať
stredne náročným terénom a umožňuje
prácu v rôznych prostrediach.

UMX AC
Power supply/Drive train
Jmenovitý výstupní výkon
Motor
Batteries

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

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Overall height (sun top)
Rozvor kol
Front wheel tread
Rear wheel tread
Minimální světlá výška
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

Podvozek
Rám
Body
Řízení
Front suspension
Rear suspension
Brakes
Seating

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Hrebeňové
Odpruženie vzpery
Mono-linkage
Samonastaviteľné, mechanické bubnové brzdy na
všetkých 4 kolesách
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Performance
Maximum forward speed
Turning radius

31 km/h
4.0 metre

Obecné
Suchá váha (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 persons

UMX AC
Uvedené technické údaje majú iba informatívny charakter a môžu sa meniť bez predchádzajúceho
upozornenia zo strany výrobcu alebo dovozcu. Odporúčania výrobcu treba rešpektovať, aby sa zaistila
dlhšia životnosť vozidla a bezpečnosť vodiča. Odporúčame vám, aby ste sa primerane pripravili na
používanie vozidla. Používanie na verejných komunikáciách je zakázané a používanie osobami mladšími
než 16 rokov sa neodporúča. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny obchodný zástupca.

