
Απολαύστε κάθε
ανηφόρα!
Οι επιθυμίες και ανάγκες των ανθρώπων βρίσκονται στην

καρδιά κάθε προϊόντος Yamaha, και το νέο Drive² AC

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η

πρωτοποριακή σκέψη της εταιρείας μας, μας δίνει τη

δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα όχημα που μπορεί

πραγματικά να αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινή ζωή

των λάτρεων της μάρκας.

Με άνετη, αθόρυβη λειτουργία και πανίσχυρο νέο

ηλεκτροκινητήρα 3,3 kW, το νέο όχημα γκολφ Drive² AC

λατρεύει τις δύσκολες διαδρομές και τις απότομες ανηφόρες.

Αξιόπιστο και ανθεκτικό, το όχημα αποτελεί την έξυπνη και

πιο αποτελεσματική επιλογή τόσο για τους σύγχρονους

γκολφέρ, όσο και για τους προνοητικούς ιδιοκτήτες γηπέδων

γκολφ.

Το Drive² AC δεν είναι μόνο ένα από τα πιο επιτυχημένα και

δημοφιλή ηλεκτρικά οχήματα γκολφ, προσφέροντας τα

καλύτερα καθίσματα και τον υψηλότερο βαθμό πολυτέλειας

στην κατηγορία του, αλλά είναι επίσης ένα εξαιρετικά ευέλικτο

όχημα πολλαπλών χρήσεων, έτοιμο να…

Κορυφαίος στην κατηγορία

ηλεκτροκινητήρας 3,3 kW AC

Πανίσχυρες μπαταρίες Trojan T-875 για

μακρά διάρκεια και απόδοση σε γήπεδα

με λόφους

Απέριττη σχεδίαση οχήματος και κομψά

χρώματα – 2 νέες επιλογές

Μεγάλος πίνακας οργάνων τύπου

αυτοκινήτου με επιπλέον χώρο

αποθήκευσης

Αρθρωτό πλαίσιο με κορυφαία

καθίσματα και τον καλύτερο χώρο στην

κατηγορία του

Κυριολεκτικά αθόρυβη λειτουργία με

μηδενικές εκπομπές καυσαερίων

Υπερσύγχρονο σύστημα πέδησης με

επανάκτηση ενέργειας

Ελαφρύ και ανθεκτικό πλαίσιο HybriCore

Πλήρως ανεξάρτητη μπροστινή

ανάρτηση
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Απολαύστε κάθε ανηφόρα!
ανταποκριθεί σε μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Με άνετη, αθόρυβη λειτουργία και πανίσχυρο νέο ηλεκτροκινητήρα 3,3 kW, το νέο όχημα γκολφ Drive² AC

λατρεύει τις δύσκολες διαδρομές και τις απότομες ανηφόρες. Αξιόπιστο και ανθεκτικό, το όχημα αποτελεί την

έξυπνη και πιο αποτελεσματική επιλογή τόσο για τους σύγχρονους γκολφέρ, όσο και για τους προνοητικούς

ιδιοκτήτες γηπέδων γκολφ.

Σχεδιασμένο για τοποθεσίες όπου εκτιμάται ιδιαίτερα η μνημειώδης αυτονομία και το ταλέντο του να ανεβαίνει

σε απότομους λόφους, το κομψό Drive² AC είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό, υψηλής ποιότητας όχημα γκολφ.

Παράλληλα, τα κλασικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν όλα τα προϊόντα Yamaha - ανθεκτικότητα, ευκολία

συντήρησης και χαμηλό κόστος λειτουργίας - προσφέρουν επιπλέον ευπρόσδεκτα πλεονεκτήματα στην

επιχείρηση.

Μαζί με τον εξαιρετικά ευρύχωρο, άνετο και πολυτελή εσωτερικό χώρο, την ομαλή επιτάχυνση και την

αθόρυβη, ξεκούραστη λειτουργία χάρη στον πανίσχυρο νέο κινητήρα του, το Drive² AC προσφέρει το

πλεονέκτημα των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων - και δύο νέες χρωματικές επιλογές για το νέο μοντέλο.
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Νέος ηλεκτροκινητήρας 3,3 kW

Τα μοντέλα Drive² AC εξοπλίζονται με τον

νέο, εξαιρετικά αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα

3,3 kW, που είναι ευρέως αναγνωρισμένος

ως ο πιο προηγμένος και δυνατός

κινητήρας στην κατηγορία του. Με ομαλή

επιτάχυνση που προσφέρει στιγμιαία την

τελική ταχύτητα, καθώς και εξαιρετική

ικανότητα ανάβασης σε λόφους, αυτό το

αθόρυβο, μηδενικών εκπομπών μοντέλο

είναι κατάλληλο για κάθε περιβάλλον.

Ανθεκτικές μπαταρίες  μεγάλης
διάρκειας

Οι ανθεκτικές, μεγάλης διάρκειας και

καταξιωμένες μπαταρίες Trojan Motive T-

875 παρέχουν τη δύναμη που χρειάζεται

αυτό το ικανό όχημα γκολφ  για να

λειτουργεί απρόσκοπτα μέχρι το τέλος

ακόμα και των πιο παρατεταμένων

αναμετρήσεων! Οι παίκτες μπορεί να

κουραστούν, αλλά το ακούραστο Drive² AC

θα αποχωρήσει από το γήπεδο τελευταίο.

Μεγάλο ταμπλό τύπου
αυτοκινήτου

Το Drive² AC έχει σχεδιαστεί με βάση τον

σύγχρονο παίκτη του γκολφ και διαθέτει

ταμπλό τύπου αυτοκινήτου με βολικά

τοποθετημένο χώρο μεταφοράς αναψυκτικών

και προσωπικών αντικειμένων. Ο

αποθηκευτικός χώρος με αντιολισθητικό

κάλυμμα είναι ιδανικός για τηλέφωνα, ενώ

χάρη στις προαιρετικές θύρες φόρτισης USB οι

παίκτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι

συσκευές τους θα παραμείνουν φορτισμένες

στη διάρκεια της ημέρας.

Εξαιρετικά άνετα καθίσματα με
ειδική διαμόρφωση

Τα πιο μεγάλα και άνετα καθίσματα στην

κατηγορία διαθέτουν βαθιές εσοχές, που

στηρίζουν το σώμα του επιβάτη και τον

συγκρατούν στη θέση του όταν κινείται το

όχημα. Με άπλετο χώρο για τα πόδια και

ευρύχωρο εσωτερικό, το Drive² είναι

σχεδιασμένο για επιβάτες οποιουδήποτε

ύψους και διαστάσεων, ώστε να μπορεί

κάθε παίκτης να απολαύσει το παιχνίδι όσο

το δυνατόν περισσότερο.

Ανάρτηση με ομαλή απόκριση
για αίσθηση πολυτέλειας

Η μπροστινή ανάρτηση της Yamaha δεν

χρειάζεται συντήρηση και είναι πλήρως

ανεξάρτητη. Σε αυτή την προηγμένη

σχεδίαση χρησιμοποιείται ανάρτηση τύπου

αυτοκινήτου με σπειροειδές ελατήριο πάνω

από το αμορτισέρ, που ελαχιστοποιεί τα

σκαμπανεβάσματα εξασφαλίζοντας ομαλές

διαδρομές. Τα τελευταία μοντέλα Drive²

διαθέτουν επίσης ανασχεδιασμένη πίσω

ανάρτηση μεγαλύτερης διαδρομής για

επιπλέον άνεση.

Αρθρωτή σχεδίαση πλαισίου -
πρακτική και ανθεκτική

Η αρθρωτή σχεδίαση του πλαισίου στο Drive²

καθιστά πιο εύκολη τη συντήρησή του και

επιτρέπει στους διαχειριστές των

εγκαταστάσεων να ελαχιστοποιούν τους

χρόνους εκτός λειτουργίας, για αυξημένη

αποδοτικότητα και κερδοφορία. Το πίσω

κάλυμμα πλαισίου τριών τμημάτων μειώνει το

κόστος συντήρησης και παρέχει εύκολη

πρόσβαση στον κινητήρα, ενώ οι στιβαροί

προφυλακτήρες και τα ανθεκτικά καλύμματα

πλαισίου είναι κατασκευασμένα για να

εξασφαλίζουν βέλτιστη δύναμη και αντοχή.

Drive² AC



Power supply/Drive train

Κινητήρας 48 volt AC Motor
Μπαταρίες Six 8-volt Trojan T875 Batteries
Motor Rated Output 3.3 kW

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,380 mm
Συνολικό πλάτος 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,765 mm
Μεταξόνιο 1,635 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 105 mm
Floor board height 295 mm

Πλαίσιο

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

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

Σύστημα τιμόνευσης Padded Steering Wheel
Εμπρός ανάρτηση Fully independent automotive-style strut suspension
Πίσω ανάρτηση Mono-linkage
Φρένα Self adjusting rear drum
Κάθισμα 2 άτομα

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα 24 km/h
Turning radius 2.8 metre

Γενικά

Διαστάσεις ελαστικού 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Χωρητικότητα ατόμων 2 άτομα
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 443 kg
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Οι παρεχόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι εξ ολοκλήρου ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς

προειδοποίηση από τον κατασκευαστή ή/και τον εισαγωγέα. Για να διασφαλίζεται η αυξημένη διάρκεια ζωής του

οχήματός σας, αλλά και η ασφάλεια του οδηγού, πρέπει να τηρείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Συνιστάται να προετοιμάζεστε κατάλληλα για τη χρήση του οχήματος. Απαγορεύεται η χρήση σε δημόσιους

δρόμους. Δεν συνιστάται η χρήση του οχήματος από άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
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