
UMX AC. Att få jobbet
gjort – utan ljud!
Oavsett om den valts för en storskalig kommersiell

anläggning eller bara för att hjälpa till med det dagliga

arbetet på en mindre gård eller ett lantbruk är UMX AC

den perfekta arbetshästen. Den är tyst, smidig och enkel

att köra, vilket gör den till det perfekta valet.

UMX AC har ett tåligt, hållbart aluminiumchassi med 2

bekväma säten och bra lastutrymme, så att du kan ta

med dig rätt utrustning. I dess kärna  nns en kraftfull 5,0

kW motor som ger supertyst kraft.

Med dess positiva "allt är möjligt"-attityd som standard är

den mångsidiga Yamaha UMX AC redo att komplettera

din arbetsstyrka och öka produktiviteten. Jobbet är

gjort.

Lätt nytto- och och underhållsfordon

Tu , stilren och kompakt design

Last ak i aluminium med baklucka som

öppnas med en knapptryckning

Två separata säten med mittkonsol

Kraftfull 5,0 kW elmotor

29-liters främre förvaringslåda -

öppnas med en knapptryckning

Hasplåt för skydd i terräng.

Breda däck för komfort vid väg- och

terrängkörning

Starka LED-ljusenheter av re ektortyp
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UMX AC. Att få jobbet gjort – utan ljud!
Plug-&-Play? Nej, med Yamaha UMX AC det är Plug-&-Work! Det stora bakre  aket och den rymliga

främre förvaringslådan gör att den här tysta och e ektiva elektriska arbetshästen kan hantera ett

stort antal uppgifter, både inomhus och utomhus. UMX AC är naturligtvis utsläppsfri, samtidigt som

den är mycket enkel att köra och hantera.

I dess kärna  nns en kraftfull 5,0 kW motor som inte bara är tystare och bättre för miljön, utan även

har en bra räckvidd och är enkel att ansluta och ladda. Så den levererar mjuk och  exibel kraft som

tar dig nästan överallt i en park eller på en resort, golfbana, lantgård eller  ygplats.

De två ergonomiskt utformade individuella sätena och det variabla fjädringssystemet ger föraren en

hög komfortstandard, vilket gör det här tysta, smidiga och bekväma nyttofordonet till ett rent nöje

att arbeta med – och det är redo att jobba hårt, nästan utan något ljud, dygnet runt.
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Last ak i aluminium med lucka
som öppnas med en
knapptryckning

Yamahas UMX är verkligen byggd för tu a

förhållanden, så den är alltid redo för hårt

arbete, dag som natt – oavsett väder. Den

är framtagen för att klara en

imponerande last av verktyg, utrustning

och tillbehör tack vare det tåliga

aluminium aket med lucka som lätt

öppnas med en knapptryckning. Det

rymliga  aket är 104,6 cm lång x 116,6 cm

bred x 30,2 cm djup.

2 individuella säten och
mittkonsol

UMX har en omsorgsfullt formgiven 2-

sitsig interiör med en bekväm mittkonsol

och vadderade armstöd för ökad trygghet.

I kombination med den variabla fjädringen

och de breda däcken ger den här praktiska

utformningen föraren och passageraren en

bekväm åktur, även om vägarna och

banorna inte är perfekta. De öppna

sidorna gör att du snabbt och enkelt

kommer in i och ut ur UMX.

Mjuk, kraftfull 5,0 kW elmotor

Kärnan i den smidiga och lättmanövrerade

UMX AC är en kraftfull 5,0 kW elmotor som

inte bara är tystare och renare för miljön,

men även har en bra räckvidd och går snabbt

att ladda. För tillämpningar där elkraft inte

är ett krav  nns den smidiga, pålitliga och

ekonomiska 400 cc bensindrivna modellen

(UMX EFI) också tillgänglig.

Robust och tåligt chassi

Den här tysta och e ektiva arbetshästen

är redo att ta sig an en rad olika uppgifter

i varierande typer av miljöer, och det

robusta och tåliga chassit är utformat för

att tåla tung användning. Infällda LED-

re ektorstrålkastare som lyfter fram det

praktiska utseendet och breda däck som

fördelar belastningen för minimal

ytpåverkan.

Rymlig 29-liters främre
förvaringslåda

Förutom ett stort last ak baktill är UMX

AC även utrustad med en rymlig och

praktisk främre förvaringslåda med en

lucka som öppnas bekvämt med ett enkelt

tryck. Den är idealisk för förvaring av

verktyg och utrustning när du är på väg

och ger skydd mot de värsta

väderförhållandena – med en kapacitet på

29 liter.

Hasplåt och stabil fjädring

UMX är framtagen för att vara redo när ett

jobb behöver göras snabbt – så det är

fordonet du ska välja när du behöver nå ditt

mål snabbt och e ektivt. Den är designad

för att fungera på en mängd olika underlag.

Hasplåten, den stabila fjädringen och de

breda däcken ger den förmågan att ta sig

fram i terräng, vilket gör den kompetent att

arbeta i många olika miljöer.
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Motortyp/transmission

E ekt 5.0kW
Motor 48 volt AC Motor
Batterier Åtta 6-volt Trojan T105 batterier

Dimensioner

Totallängd 3,032 mm
Totalbredd 1,253 mm
Total höjd (med tak) 1,824 mm
Hjulbas 1,961 mm
Spårvidd fram 1,023 mm
Spårvidd bak 1.021 mm
Min. markfrigång 115 mm
Golvhöjd 332 mm

Chassi

Ram Chassie med polyester/uretan pulverlack
Kaross Polyurethan Thermoplast med 2-komponetslack
Styrning Kuggstång
Fjädring fram Individuell McPherson fjäderben
Fjädring bak Mono-link
Bromsar Självjusterande, mekaniska trumbromsar på alla 4 hjul

Säten
Bekväma skålade säten med polyurethan-stoppning
klädda med ett slitstarkt vinylöverdrag

Prestanda

Max hastighet 31 km/h
Svängradie 4.0 metre

Generellt

Torrvikt (kg) 640 kg
Lastkapacitet 363 kg
Flakmått (LxWxH) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm
Däcksstorlek 20 x 10 -10 (4 ply rated)
Antal åkande 2 personer
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De tekniska speci kationerna anges endast i informationssyfte och kan ändras utan föregående

meddelande från tillverkaren och/eller importören. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för att

säkerställa fordonets ökade livslängd och förarens säkerhet. Förbered dig ordentligt inför användningen

av fordonet. Fordonet får inte användas på allmän väg och rekommenderas inte för förare under 16 år.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

UMX AC


