
Vychutnajte si každú
náročnú jazdu v
kopcoch.
Potreby a túžby ľudí sú srdcom každého produktu

Yamaha, ktorý navrhujeme a nový model Drive² AC je

dokonalým príkladom toho, ako nám naše inovatívne

myslenie umožňuje vytvárať vozidlá, ktoré môžu pozitívne

ovplyvňovať a spríjemňovať každodenný život našich

zákazníkov.

Najnovší model golfového vozidla Drive² AC je pohodlný,

pri jazde ho skoro nebudete počuť, má výkonný motor 3,3

kW a jednoducho miluje kopcovité a náročné ihriská. Je

spoľahlivý a robustný. Je to nielen praktické, ale aj

efektívne riešenie pre dnešných gol stov a skvelá voľba

pre aktívnych vlastníkov ihrísk.

Okrem toho, že patrí medzi najúspešnejšie a

najatraktívnejšie elektrické golfové vozidlá súčasnosti,

ktoré ponúkajú to najväčšie pohodlie a luxus v danej

triede, je model Drive² AC mimoriadne všestranné

vozidlo, a preto ho možno použiť ako špeciálne

viacúčelové vozidlo pripravené plniť najrôznejšie úlohy

vnútri, rovnako ako vonku.

Špičkový 3,3 kW elektromotor na

striedavý prúd

Výkonné akumulátory Trojan T-875 sa

vyznačujú dlhou výdržou na kopcovitých

ihriskách

Elegantný dizajn karosérie a štýlové

farby – 2 nové možnosti

Priestranná prístrojová doska ako v

automobiloch s prídavným úložným

priestorom

Modulárna karoséria s tými najlepš ími

sedadlami a priestrannosťou v danej

triede

Prakticky úplne tichá prevádzka s

nulovými emisiami

Najmodernejš ie regeneratívne

brzdenie

Ľahký a pevný podvozok HybriCore

Plne nezávislé predné zavesenie
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Vychutnajte si každú náročnú jazdu v
kopcoch.
Najnovší model golfového vozidla Drive² AC je pohodlný, pri jazde ho skoro nebudete počuť, má

výkonný motor 3,3 kW a jednoducho miluje kopcovité a náročné ihriská. Je spoľahlivý a robustný. Je to

nielen praktické, ale aj efektívne riešenie pre dnešných gol stov a skvelá voľba pre aktívnych

vlastníkov ihrísk.

Štýlový model Drive² AC, navrhnutý pre miesta, kde oceníte jeho dlhý dojazd a vysoký výkon v

kopcoch, je veľmi atraktívne golfové vozidlo špičkovej kvality. Typické vlastnosti Yamahy, ako je

odolnosť, ľahká údržba a nízke prevádzkové náklady, prinesú samozrejme tiež vítané obchodné

výhody.

Okrem priestranného, pohodlného a luxusného interiéru, dokonale plynulého zrýchlenia a nového,

príjemne tichého výkonného motora ponúka model Drive² AC aj výhodu nulových emisií a 2 nové

farebné verzie najnovšieho modelu.
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Nový elektromotor s výkonom
3,3 kW

Modely Drive² AC majú nový veľmi účinný

elektromotor s výkonom 3,3 kW –

všeobecne považovaný za konštrukčne

najdômyselnejší a najvýkonnejší v danej

triede. Plynulé zrýchlenie vás okamžite

dostane na plnú rýchlosť a poskytuje

vynikajúcu schopnosť stúpania do kopca,

vďaka čomu je toto tichučké vozidlo s

nulovými emisiami vhodné do každého

prostredia.

Odolné akumulátory s dlhou
výdržou

Odolné, osvedčené akumulátory Trojan

Motive T-875 s dlhou výdržou poskytujú

výkon potrebný na to, aby toto šikovné

golfové vozidlo zvládlo aj tie najdlhšie

golfové dni. Gol sti sa môžu unaviť, ale

môžu sa spoľahnúť na to, že ich spoľahlivé

vozidlo Drive² AC na ihrisku vždy vydrží.

Väčšia prístrojová doska v štýle
automobilov

Model Drive² AC bol navrhnutý v štýle

moderného golfového vozidla a obsahuje

prístrojovú dosku v automobilovom štýle

s prakticky umiestneným úložným

priestorom na nápoje a osobné predmety.

Úložný priestor s protišmykovou podložkou

je ideálny na telefóny a vďaka voliteľným

konektorom USB si hráči zaistia, že ich

zariadenia zostanú nabité počas celého dňa.

Mimoriadne pohodlné
tvarované sedadlá

Najväčšie a najpohodlnejšie sedadlá na

trhu majú výrazné, prepracované krivky,

ktoré pasažierov za jazdy spoľahlivo držia

na mieste. Štedrý priestor na nohy a

priestranné interiéry sú dôkazom, že

model Drive² je určený pre používateľov

všetkých postáv a výšok a postará sa o to,

aby si každý z hráčov vychutnal deň na

maximum.

Plynulé odpruženie na zaistenie
luxusného pohodlia pri jazde

Bezúdržbový systém odpruženia značky

Yamaha je plne nezávislý od prednej časti

vozidla, pričom táto pokročilá konštrukcia

využíva tlmiace vzpery s vonkajšou

pružinou podobné ako u automobilov,

ktoré umožňujú minimalizovať kolísanie na

zaručenie plynulej jazdy. Najnovšie modely

Drive² pro tujú aj z inovovaného dlhšieho

zdvihu zadného odpruženia na zvýšenie

pohodlia.

Modulárny dizajn karosérie –
praktický a trvácny

Modulárny dizajn karosérie modelu Drive²

zjednodušuje údržbu a umožňuje obsluhe

minimalizovať prestoje a dosahovať vyššiu

efektivitu a ziskovosť. Trojdielny zadný panel

znižuje náklady na opravy a umožňuje

jednoduchý prístup k motoru, zatiaľ  čo

masívne nárazníky a odolné kryty karosérie

majú zaistiť optimálnu pevnosť a odolnosť.
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Power supply/Drive train

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

Rozměry

Celková délka 2,380 mm
Celková šířka 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,765 mm
Rozvor kol 1,635 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimální světlá výška 105 mm
Floor board height 295 mm

Podvozek

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

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

Řízení Polstrovaný volant
Front suspension Úplne nezávislé odpruženie v automobilovom štýle
Rear suspension Mono-linkage
Brakes Samonastaviteľný zadný bubon
Seating 2 persons

Performance

Maximum forward speed 24 km/h
Turning radius 2.8 metre

Obecné

Tyre size 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Seating capacity 2 persons
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 443 kg
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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.

Drive² AC


