
Clean Power -
Ympäristöystävällistä
suorituskykyä.
Huipputason
suorituskyky.
Käyttäjän mukavuus ja tarpeet ovat kaikkien Yamaha-

tuotteiden suunnittelun keskiössä. Uusi Drive² AC AGM

on erinomainen esimerkki siitä, kuinka innovatiivinen

ajattelu auttaa luomaan ajoneuvoja, jotka helpottavat

oikeasti käyttäjän päivittäistä elämää.

Drive² AC AGM on yksi tämän päivän suosituimmista Golf-

ajoneuvoista muun muassa käyttömukavuutensa ja

erinomaisten istuimien sekä ulko- ja sisätiloissa

monipuolisen käytettävyyden ansiosta.

Drive² AC AGM on mukava ja helposti ajettava, lähes

äänetön ja täysin päästötön, helppo ylläpitää ja ennen

muuta ympäristöystävällinen. Viimeistään koeajo saa

jokaisen vakuuttuneeksi, että Drive² AC AGM on

erinomaisen mukava ja miellyttävä ajoelämys.

Luokkansa johtava 3,3 kW:n AC-

sähkömoottori

Pitkäikäiset AGM-akut takaa riittävän

tehon esimerkiksi kumpuilevalla

golfkentällä.

Kierrätettävät Trojan T-875 AGM -akut

Tyylikäs muotoilu ja kaksi uutta,

tyylikästä värivaihtoehtoa

Tilava automainen kojelauta ja lisää

säilytystilaa

Modulaarinen korirakenne

huippumukavilla istuimilla ja

tilaratkaisuilla

Lähes äänetön käynti ja päästötön

moottori

Erikoisvalmisteiset regeneroivat jarrut

Kevyt ja vahva HybriCore-alusta

Täysin itsenäinen etujousitus
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Clean Power - Ympäristöystävällistä
suorituskykyä. Huipputason
suorituskyky.
Premium-luokan Drive² AC kaikin puolin huippulaadukas PTV-ajoneuvo. Sen tehokas, uuden

sukupolven 3,3 kW:n sähkömoottori sekä suorituskykyiset Trojan AGM -suljetut akut varmistavat

riittävän tehon esimerkiksi pitkille ja mäkisille golfkentille. Ylellisen mukavat sisätilat varmistavat

mukavan luksustasoisen kyydin.

Tyylikäs Drive² AC AGM on erinomainen kulkuväline esimerkiksi pitkillä ja kumpuilevilla golfkentillä.

Tällaisessa ympäristössä sen pitkä toimintasäde ja varma suorituskyky jyrkissäkin mäissä pääsevät

oikeuksiinsa. Kautta linjan laadukkaan ja suorituskykyisen Drive² AC AGM värivaihtoehtoja on useita.

Tilavat. laadukkaat ja mukavat sisätilat sekä sujuva suorituskyky ja vaimeat käyntiäänet ovat

ominaisuuksia, joita esimerkiksi gol arit osaavat arvostaa. Vähäinen huoltotarve on puolestaan

varmasti muun muassa kenttämestarien mieleen. Vähäiset päästöt ovat todella puolestaan

merkittävä etu niin käyttäjälle kuin ympäristölle.
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Uusi 3,3 kW:n sähkömoottori

Drive² AC -mallien uutta ja tehokasta

sähkömoottoria pidetään yleisesti

luokkansa kehittyneimpänä ja

tehokkaimpana voimanlähteenä. Drive²

AC AGM kiihtyy tehokkaasti ja nopeasti

joten jyrkätkin nousut sujuvat

vaivattomasti. Päästöttömän ja

äänettömän sähkömoottorin ansiosta sitä

voidaan käyttää niin ulko- kuin

sisätiloissa.

Tehokkaat AGM-akut

Kierrätettävien Trojan AGM -akkujen

suorituskyvyn ansiosta premium-luokan

Drive² AC AGM toimintasäde kattaa muun

muassa usean pitkänkin golfkierroksen

vaatiman ajan. Vähäisen huoltotarpeen ja

akkujen kierrätettävyyden ansiosta Drive²

AC AGM on ympäristöystävällinen ja

vaivaton omistaa.

Iso, automainen kojelauta

Drive² on suunniteltu nykyaikaisen

käyttäjän tarpeisiin, joten esimerkiksi

gol aria ajatellen sen automaisessa

kojelaudassa on kätevä säilytystila juomille

ja varusteille. Säilytyslokerossa on

luistamaton alusta, joten se sopii myös

puhelimille ja vastaaville laiteille.

Lisävarusteena saa myös USB-pistokkeita,

joten käyttäjät voi ladata puhelimiaan

tarpeen mukaan.

Erittäin mukavat istuimet

Tilavat ja ergonomisesti mukavat istuimet

on muotoiltu niin, että kuljettaja ja

matkustaja pysyvät tukevasti paikallaan

ajon aikana. Runsaan jalkatilan ja avaran

sisätilan ansiosta Drive² sopii hyvinkin

erikokoisille ja -pituisille käyttäjille.

Pehmeä jousitus takaa
ajomukavuuden

Etupyörien erillisjousituksen

iskunvaimentimet ja tukevat jouset

vaimentavat kallistelua ja tekevät ajosta

tasaisen mukavaa. Uusimmassa Drive²-

mallissa on uudistettu takajousitus, jonka

entistä pidempi joustoliike lisää

ajomukavuutta.

Käytännöllinen ja kestävä
modulaarinen rakenne

Drive²:n modulaarinen runkorakenne tekee

siitä helppohuoltoisen ja vaivattoman

omistajalleen. Näin vältytään pitkiltä

seisokeilta, mikä parantaa tehokkuutta ja

tuottavuutta etenkin kaupallisessa

käytössä. Kolmiosaisen takapaneelin

ansiosta moottoritilaan pääsee helposti

käsiksi, mikä vähentää huoltokustannuksia.

Vankat puskurit ja korirakenteet ovat

rakenteeltaan lujat ja kestävät.
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Power supply/Drive train

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

Mitat

Kokonaispituus 2,380 mm
Kokonaisleveys 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,765 mm
Akseliväli 1,635 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Maavara 105 mm
Floor board height 295 mm

Alusta

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

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

Ohjaus Padded Steering Wheel
Front suspension Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
Jarrut Self adjusting rear drum
Istuin 2 henkilöä

Performance

Maximum forward speed 24 km/h
Heittotorven kiertokulma 2.8 metre

Yleistä

Tyre size 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Seating capacity 2 henkilöä
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 448 kg
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Tässä kerrotut tekniset tiedot ovat vain suuntaa antavia, ja valmistaja tai maahantuoja saattaa tehdä niihin

muutoksia ilmoittamatta etukäteen. Ajoneuvon käyttöiän turvaamisen ja ajoturvallisuuden takaamisen

vuoksi valmistajan suosituksia on noudatettava aina. Ajoneuvon käyttöön on valmistauduttava

asianmukaisesti. Yleisillä teillä ajo on kielletty, eikä alle 16-vuotiaiden suositella käyttävän ajoneuvoa.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.
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