
Schone kracht. Hoge
prestaties.
De wensen en behoeften van mensen vormen het hart

van elk product dat we bij Yamaha ontwerpen. En de

nieuwe Drive² AC AGM is een perfect voorbeeld van de

wijze waarop innovatief denken ons in staat stelt om

voertuigen te bouwen die een echte positieve en

aangename bijdrage kunnen leveren aan het dagelijks

leven van onze klanten.

De Drive² AC AGM is niet alleen een van de meest

succesvolle en aantrekkelijke golfwagens van dit

moment, met de beste stoelen en luxe in zijn klasse, hij is

ook buitengewoon veelzijdig. De golfkar kan worden

gebruikt als gespecialiseerd multifunctioneel voertuig,

dat klaar is om ingezet te worden voor uiteenlopende

taken, zowel binnen als buiten.

De uitstekende Drive² AC AGM is niet alleen comfortabel,

krachtig en responsief, emissievrij en vrijwel geruisloos,

maar ook onderhoudsvriendelijk, e ciënt en duurzaam.

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – probeer het

zelf.

Toonaangevende 3,3 kW

wisselstroommotor

AGM-accu die lang meegaat voor echt

hoge prestaties op heuvelachtige

banen

Trojan T-875 AGM-accu's die aan het

einde van hun levensduur kunnen

worden gerecycled

Slank carrosserieontwerp en stijlvolle

kleuren – 2 nieuwe opties

Ruim opgezet dashboard met extra

opbergmogelijkheden

Modulaire carrosserie met de beste

stoelen en ruimte in zijn klasse

Vrijwel geruisloos en emissievrij

Innovatief remsysteem met

energieterugwinning

Licht en sterk HybriCore-ladderchassis

Volledig onafhankelijke

voorwielophanging
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Schone kracht. Hoge prestaties.
Onze premium Drive² AC-golfkar is de droommachine van elke golfer. Met zijn krachtige nieuwe 3,3

kW-motor en krachtige, recyclebare Trojan AGM-accu's is hij eenvoudig opgewassen tegen lange,

heuvelachtige banen. Samen met het uitstekende interieurcomfort biedt deze golfkar een

aangename rit die simpelweg het summum is van stijl en luxe.

De Drive² AC AGM is ontworpen voor banen waar de grote actieradius en het bovengemiddelde

vermogen om hellingen en steile heuvelpaden vol vertrouwen en zelfverzekerdheid te bedwingen

bijzonder van pas zullen komen. Met twee nieuwe kleuropties voor het nieuwste model is dit een

golfkar van ongeëvenaarde kwaliteit.

De combinatie van een ultraruim, comfortabel en luxueus interieur met zijdezachte acceleratie en

aangename stille prestaties is geweldig voor golfers. Tegelijkertijd kunnen golfbaanexploitanten

vertrouwen op uitzonderlijke e ciëntie, dankzij de geringe onderhoudsbehoeften. Dat deze golfkar

nul uitstoot heeft, is een ander belangrijk voordeel voor eigenaren.
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Nieuwe 3,3 kW elektromotor

De Drive² AC-modellen zijn uitgerust met

een nieuwe hooge ciënte elektromotor,

die alom geroemd wordt als het meest

geavanceerde en krachtige ontwerp in zijn

klasse. De soepele acceleratie brengt je in

een oogwenk op volle snelheid en levert

het hoogste klimvermogen, waardoor dit

 uisterstille, emissievrije voertuig

geschikt is voor elke omgeving.

AGM-accuvermogen – echt
hoge prestaties

De recyclebare Trojan AGM-

accutechnologie in dit premium Drive²-

model levert de prestaties die nodig zijn

om zelfs op de langste speeldagen

krachtig te blijven werken. De spelers

kunnen misschien wel moe worden, de

betrouwbare Drive² AC AGM zal ze niet in

de steek laten. Bovendien zijn de lage

onderhoudsvereisten en de

recyclebaarheid van de accu's aan het

einde van de levensduur gunstig voor de

golfbaanexploitant en voor het milieu.

Groter dashboard zoals in een
gewone auto

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp van

de Drive² de moderne golfer in het

achterhoofd. Daarom beschikt deze golfkar

over een dashboard in de stijl van een

gewone auto, met handig geplaatste

opbergmogelijkheden voor drankjes en

persoonlijke spullen. De opbergruimte met

antislipmat is ideaal voor telefoons en met

de optionele USB-aansluitingen kunnen

spelers erop vertrouwen dat hun mobiele

apparatuur de hele dag opgeladen blijft.

Uiterst comfortabele
voorgevormde stoelen

De voorgevormde stoelen zijn de grootste

golfkarstoelen die er zijn, bieden

uitzonderlijk comfort en geven de

inzittenden veel ondersteuning tijdens het

rijden. Met zijn riante beenruimte en

ruime interieur is de Drive² ontworpen

voor gebruikers van verschillende grootte,

zodat elke speler optimaal van zijn dag

kan genieten.

Soepele vering voor superieur
rijcomfort

Yamaha's onderhoudsvrije en

geavanceerde wielophanging is aan de

voorzijde volledig onafhankelijk en maakt

gebruik van schokdempers met

schroefveren voor soepel rijgedrag. De

nieuwste Drive²-modellen pro teren

bovendien van de vernieuwde achtervering

met een langere veerweg, die voor meer

comfort zorgt.

Modulair carrosserieontwerp –
praktisch en duurzaam

Door zijn modulaire carrosserieontwerp is

de Drive² zeer gebruiks- en

onderhoudsvriendelijk. Zo kunnen

exploitanten de stilstandtijd tot een

minimum beperken, wat uiteraard gunstig is

voor de e ciency en de winstcijfers. Een

driedelig achterpaneel vermindert eventuele

reparatiekosten en biedt gemakkelijke

toegang tot de motor. De robuuste bumpers

en slijtvaste carrosseriepanelen zijn

gemaakt voor optimale sterkte en

duurzaamheid.
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Aandrijving

Max. vermogen 3.3 kW
Motor 48 volt AC Motor
Accu's Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Afmetingen

Totale lengte 2,380 mm
Totale breedte 1,200 mm
Hoogte (met sun top) 1,765 mm
Wielbasis 1,635 mm
Spoorbreedte, voor 890 mm
Spoorbreedte, achter 980 mm
Grondspeling 105 mm
Floorboard hoogte 295 mm

Type

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

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

Besturing Padded Steering Wheel
Veersysteem, voor Fully independent automotive-style strut suspension
Veersysteem, achter Mono-linkage
Remsysteem Self adjusting rear drum
Zitgedeelte 2 personen

Prestaties

Maximum snelheid, vooruit 24 km/h
Draaicirkel 2.8 metre

Algemeen

Bandenmaat 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Zitplaatsen (capaciteit) 2 personen
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 448 kg
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De vermelde technische speci caties zijn uitsluitend indicatief en kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving van de fabrikant en/of importeur worden gewijzigd. Om de toegenomen levensduur van je

voertuig te garanderen en voor de veiligheid van de bestuurder moeten de aanbevelingen van de

fabrikant in alle gevallen worden opgevolgd. We raden je aan om je adequaat voor te bereiden op het

gebruik van het voertuig. Gebruik op de openbare weg is verboden en gebruik door bestuurders jonger

dan 16 jaar wordt afgeraden. Neem contact op met je lokale dealer voor meer informatie.
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