
Élvezz minden
hegymeneti kihívást.
Minden Yamaha termék tervezésénél mindig az emberek

igényei és kívánságai számítanak a legfontosabb

szempontnak – az új Drive² AC pedig a tökéletes példa

arra, hogy hogyan segít az innovatív gondolkodás az

olyan járművek megalkotásában, amely valóban pozitív

hatással van ügyfeleink mindennapi életére.

Kényelmes, csendes járással és erőteljes, új, 3,3 kW-os

elektromos motorjával a legújabb Drive² AC golfautó

imádja a kihívásokkal teli, dombos pályákat. Megbízható

és erős, nem csak intelligens, de hatékony lehetőség is a

jelenkor golfozóinak – és nagyszerű választás a proaktív

pályatulajdonosok számára.

Amellett, hogy napjaink egyik legsikeresebb és

legvonzóbb elektromos golfautója, kategóriájában a

legjobb üléseket és luxust biztosítja, a Drive² AC

rendkívül sokoldalú, így speciális, többcélú járműként is

használható, amely készen áll arra, hogy a feladatok

széles skáláján segítségedre legyen, beltéren és

kültéren egyaránt.

Kategóriájában vezető, 3,3 kW-os

váltakozó áramú villanymotor

Nagy teljesítményű Trojan T-875

akkumulátorok a dombvidékeken

nyújtott hosszú távú teljesítményért

Karcsú karosszéria és stílusos színek –

2 új választás

Széles, személyautókéhoz hasonló

kialakítású műszerfal extra tárhellyel

Moduláris karosszéria kategóriájában a

legjobb üléssel és belső térrel

Gyakorlatilag hangtalanul működő

motor, zéró károsanyag-kibocsátással

Modern visszatápláló fékezés

Könnyű és erős HybriCore váz

Teljesen független első felfüggesztés
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Élvezz minden hegymeneti kihívást.
Kényelmes, csendes járással és erőteljes, új, 3,3 kW-os elektromos motorjával a legújabb Drive² AC

golfautó imádja a kihívásokkal teli, dombos pályákat. Megbízható és erős, nem csak intelligens, de

hatékony lehetőség is a jelenkor golfozóinak – és nagyszerű választás a proaktív pályatulajdonosok

számára.

Olyan helyszínekre terveztük, ahol biztosan értékelik majd kilométerfaló tartományát és hegymászó-

képességét, így a stílusos Drive² AC valóban vonzó, csúcsminőségű golfautó. Természetesen a

Yamaha szokásos funkciói, úgy mint a tartósság, a könnyű karbantartás és az alacsony üzemeltetési

költségek üzleti előnyökkel is járnak.

A nagyméretű, kényelmes és luxuskivitelű belső tér, valamint az új, erőteljes motornak köszönhető

tökéletesen egyenletes gyorsulás és megnyugtatóan csendes teljesítmény mellett, a Drive² AC nulla

károsanyag-kibocsátást is biztosít – és legújabb modellünk esetén már 2 új szín közül is választhatsz.
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Új, 3,3 kW-os villanymotor

A Drive² AC modellek új, nagy

hatékonyságú, 3,3 kW-os villanymotorral

rendelkeznek – amely miatt

kategóriájában a legki nomultabb és

legerősebb kialakítású járműként ismerik

el. Az egyenletes gyorsulás segítségével

egy pillanat alatt teljes sebességre

gyorsíthatsz, tökéletes lejtőn felfelé

haladási teljesítménye pedig minden

környezetben ideálissá teszi ezt a teljesen

zajtalan, kibocsátásmentes járművet.

Szívós, tartós akkumulátor

A szívós, tartós és jól bevált Trojan Motive

T-875 akkumulátorok biztosítják azt a

teljesítményt, hogy ez a golfautó még a

leghosszabb golfozást is kibírja, akár egy

egész napon át! Lehet, hogy a

golfjátékosok elfáradnak, de a

megbízható Drive² AC biztosan minden

helyzetben kitart a pályán.

Nagyobb, személyautókéhoz
hasonló kialakítású műszerfal

A Drive² AC megalkotásakor a tervezők a

modern golfjátékos igényeit tartották szem

előtt. A járművet személyautókéhoz hasonló

kialakítású műszerfallal láttuk el, amelyben

az italok és a személyes holmik tárolására is

jut hely a kényelmesen elérhető

tárolóhelyeken. A csúszásgátlós alsó résszel

ellátott tárolórekesz ideális helyet nyújt a

telefonoknak, míg az opcionális USB-

csatlakozók garantálják, hogy az eszközök

sosem fognak lemerülni.

Kiemelkedően kényelmes
vonalvezetésű ülések

Az iparág legnagyobb, legkényelmesebb

üléseit mély, remek támasztást nyújtó

vonalvezetés jellemzi, amely menet

közben is a helyükön tartja az utasokat. A

tágas láb- és beltérrel ellátott Drive²

kialakítása bármilyen magasságú és

testsúlyú utas számára kényelmes utazást

garantál, biztosítva ezzel, hogy a lehető

legnagyobb mértékben élvezhessék a

kikapcsolódást.

Lágy felfüggesztésrendszer a
pazar vezetési élményért

A Yamaha karbantartást nem igénylő első

felfüggesztése teljesen független, és a

továbbfejlesztett kialakítás a

személyautó jellegű, spirálrugóval

egybeépített rugóstagok segítségével

minimalizálja a kipörgést, melynek

köszönhetően egyenletes vezetést

biztosít. A legújabb Drive² modelleket

újratervezett, nagyobb lökethosszal bíró

hátsó felfüggesztéssel láttuk el a még

kényelmesebb utazás érdekében.

Moduláris karosszéria-kialakítás
– praktikus és tartós

A Drive² moduláris karosszéria-kialakítása

révén a jármű fenntartása és karbantartása

rendkívül egyszerű, ráadásul segít az

üzemeltetőknek az állásidő

minimalizálásában, valamint a hatékonyság

és a pro t növelésében. A 3 részből álló

hátsó panelnek köszönhetően csökkennek a

javítási költségek, valamint egyszerűbb a

motorhoz való hozzáférés is, míg az erős

lökhárítók és a tartós karosszéria-elemek

optimális ellenállóerőt és tartósságot

garantálnak.
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Power supply/Drive train

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

Méretek

Teljes hossz 2,380 mm
Teljes szélesség 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,765 mm
Tengelytáv 1,635 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimális hasmagasság 105 mm
Szabad hasmagasság 295 mm

Alváz

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

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

Kormányzás Padded Steering Wheel
Első felfüggesztés Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
Fékek Self adjusting rear drum
Seating 2 személy

Performance

Maximum forward speed 24 km/h
Körbeforgatási tartomány 2.8 metre

Általános

Tyre size 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Ülések száma 2 személy
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 443 kg
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A közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és azokat a gyártó és/vagy az importőr bármilyen

előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A jármű élettartamának maximalizálása, valamint a vezető

biztonsága érdekében a gyártó ajánlásait minden esetben be kell tartani. Ajánlott megfelelően

felkészülnöd a jármű használatára. A jármű közúton való használata tilos és 16 évnél  atalabb személy

számára nem ajánlott. További információért fordulj a helyi márkakereskedéshez.
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