UMX AC

UMX AC. Da bo delo
opravljeno – tiho!
Ne glede na to, ali je izbran za obsežno poslovno
zemljišče ali pa je preprosto namenjen za pomoč pri
vsakodnevnih obremenitvah na manjših posestih ali
kmetijah – UMX AC je popoln delovni stroj. Zaradi tihega in
gladkega delovanja ter enostavnega upravljanja je
odlična izbira.
UMX AC ima trdo, trpežno aluminijasto ogrodje z 2
udobnima sedežema in veliko prostora za shranjevanje,
tako da lahko s seboj vzamete vso potrebno opremo. V
sredi ima poskočen 5,0-kilovatni motor, ki zagotavlja
izjemno tiho moč.
Vsestransko vozilo Yamaha UMX AC je s svojo standardno
zmogljivostjo pripravljeno, da podpre vašo delovno silo in
izboljša produktivnost. Delo je opravljeno.

Vozilo za lažja dela in vzdrževanje
Trpežna, elegantna in kompaktna oblika
Aluminijast prtljažnik in odpiranje z
enim dotikom
Dva ločena sedeža z osrednjo konzolo
Zmogljiv 5,0-kilovatni električni motor
29-litrska sprednja škatla za
shranjevanje in odpiranje z enim
dotikom
Ščitna plošča za varnost zunaj cestišč
Široke pnevmatike za udobje na cesti
in terenu
Žarometi LED z močjo re ektorja

UMX AC
UMX AC. Da bo delo opravljeno – tiho!
Yamahino vozilo UMX AC ponuja precej več kot le zabavno vožnjo, pripravljeno je na trdo delo. Z
velikim zadnjim prtljažnikom in prostorno sprednjo škatlo je ta tih in zmogljiv električni delovni stroj
primeren za široko paleto opravil, v zaprtem prostoru ali na prostem. UMX AC seveda ne povzroča
emisij, poleg tega pa je zelo enostaven za vožnjo in upravljanje.
Osrednji del je poskočen 5,0-kilovatni motor, ki ni samo tišji in boljši za okolje, temveč omogoča tudi
daljši domet ter preprosto priključitev in polnjenje. Tako zagotavlja enakomerno in prilagodljivo moč, s
katero vas bo popeljal na skoraj vsa mesta v parku, na letovišču, gol šču, kmetiji, letališču, v tovarni ...
odločitev je vaša.
Dva ergonomsko zasnovana ločena sedeža in sistem vzmeti s spremenljivo togostjo zagotavljajo
visoko raven udobja, zaradi česar boste pri uporabi tega hitrega, okretnega in udobnega vozila za lažja
dela resnično uživali – za vas je pripravljeno trdo in skoraj neslišno delati 24 ur na dan.
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Okreten in poskočen 5,0kilovaten električni motor
Osrednji del vozila UMX AC je okreten,
enostavno vodljiv in poskočen 5,0-kilovaten
električni motor, ki ni le tišji in boljši za
okolje, temveč ima tudi dober domet in se
hitro napolni. Za okolja, kjer električni
pogon ni nujno potreben, je na voljo tudi
model z gladko tekočim, zanesljivim in
varčnim bencinskim motorjem s 400 cm3
(UMX EFI).

Zanesljiva ščitna plošča in
stabilno vzmetenje
Vozilo UMX je zasnovano tako, da je vedno
pripravljeno, ko je delo treba hitro opraviti –
zato je prava izbira, ko morate na teren
prispeti hitro in učinkovito. Vozilo je
izdelano za vožnjo po različnih podlagah,
tudi netlakovanih, saj robustna ščitna
plošča, stabilno vzmetenje in široke
pnevmatike omogočajo varno prečkanje
terena brez cestišč, zaradi česar je vozilo
primerno za delo v različnih okoljih.

UMX AC
Napajanje/Pogonski sklop
Izhodna ocena
Motor
Baterije

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

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina (s streho)
Medosna razdalja
Pro l prednjega kolesa
Pro l zadnjega kolesa
Najmanjša oddaljenost od tal
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

Šasija
Okvir
Karoserija
Krmiljenje
Prednje vzmetenje
Zadnje vzmetenje
Zavore
Nastavitev

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Zobnik in zobčasta letev
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

Izvedba
Maksimalna hitrost naprej
Radij obračanja

31 km/h
4.0 metre

Splošno
Teža (kg)
Prostornina tovornega prostora
Dimenzije tovornega prostora (DxŠxV)
Velikost pnevmatik
Število sedežev

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

UMX AC
Predložene tehnične speci kacije so zgolj okvirne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila
proizvajalca in/ali uvoznika. Da bi zagotovili povečano življenjsko dobo vašega vozila in varnost voznika, je
treba v vseh primerih upoštevati priporočila proizvajalca. Svetujemo vam, da se ustrezno pripravite za
uporabo vozila. Uporaba na javnih cestah je prepovedana in ni priporočljiva osebam, mlajših od 16 let. Za
več informacij se obrnite na lokalnega prodajalca.

