
Czysta moc. Doskonałe
osiągi.
Potrzeby użytkowników są zawsze w centrum każdego

produktu Yamahy — a nowy Drive2 AC AGM jest tego

doskonałym przykładem. Dzięki innowacyjnemu

podejściu jesteśmy w stanie tworzyć pojazdy, które

realnie podnoszą komfort codziennego życia naszych

klientów.

Drive2 AC AGM jest nie tylko jednym z obecnie

najpopularniejszych i najatrakcyjniejszych elektrycznych

wózków golfowych, oferując nabardziej komfortowe

siedzenia w swojej klasie oraz luksus, ale wyróżnia się

także fantastyczną wszechstronnością. Może pełnić rolę

specjalistycznego, wielofunkcyjnego pojazdu do

najróżniejszych zadań w zamkniętych pomieszczeniach i

na otwartym terenie.

Wyjątkowy pojazd Drive2 AC AGM jest wygodny,

dynamiczny, wydajny, bezemisyjny i niemal bezgłośny, ale

jest również łatwy w utrzymaniu, wydajny i

zaprojektowany zgodnie z  lozo ą zrównoważonego

rozwoju. Nie musisz wierzyć nam na słowo — przekonaj

się na własne oczy.

Najlepszy w klasie silnik elektryczny o

mocy 3,3 kW zasilany prądem

zmiennym

Długotrwały akumulator AGM zapewnia

wysoką wydajność na pagórkowatych

polach golfowych

Akumulatory Trojan T-875 AGM, które

po wyczerpaniu nadają się do

recyklingu

Elegancka konstrukcja nadwozia i

stylowe kolory — 2 nowe opcje

Spora deska rozdzielcza z dodatkowymi

schowkami, inspirowana branżą

samochodową

Modułowe nadwozie z najlepszymi w

swojej klasie fotelami i przestrzenią

Cicha praca i zerowa emisja spalin

Nowoczesny układ hamulcowy z

funkcją odzyskiwania energii

Lekkie i wytrzymałe podwozie

HybriCore

W pełni niezależne przednie

zawieszenie
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Czysta moc. Doskonałe osiągi.
Nasz wózek golfowy Drive2 AC jest wymarzoną maszyną każdego gol sty. Jego nowy silnik o mocy

3,3 kW i wysokowydajne akumulatory Trojan AGM nadające się do recyklingu sprawiają, że jazda po

pagórkowatych polach golfowych w wyjątkowo wygodnym wnętrzu jest czystą przyjemnością i

kwintesencją luksusu.

Zaprojektowany z myślą o rozległych i pagórkowatych polach golfowych Drive2 AC AGM – dostępny w

dwóch nowych kolorach — jest wózkiem golfowym zapewniającym jakość jak żaden inny.

Połączenie ultraprzestronnego, wygodnego i luksusowego wnętrza z płynnym przyspieszeniem i

cichą, wydajną pracą silnika, jest idealne zarówno dla gol stów, jak i dla właścicieli pól golfowych,

dzięki niskim potrzebom konserwacyjnym. Dodatkową bardzo istotną zaletą jest zerowy

współczynnik emisji spalin.

Drive² AC AGM



Nowy silnik elektryczny o mocy
3,3 kW

Modele Drive2 AC są wyposażone w nowy,

wysokowydajny silnik elektryczny,

powszechnie uznawany za najbardziej

zaawansowany i wydajny w swojej klasie.

Łagodne przyspieszenie pozwala szybko

osiągnąć prędkość maksymalną i ułatwia

podjazd pod wzniesienia. Ten cichy i

bezemisyjny pojazd doskonale sprawdzi się

w każdym warunkach.

Akumulatory AGM — naprawdę
wysoka wydajność

Nadające się do recyklingu akumulatory

Trojan AGM wykorzystane w modelu

premium Drive2 zapewniają mu stabilną

wydajność przez cały dzień najdłuższej

nawet gry w golfa. Kiedy więc gracze będą

już chcieli wrócić do klubu, Drive2 AC

AGM nigdy ich nie zawiedzie. Dodatkowo

niskie wymagania konserwacji oraz

możliwość recyklingu wyeksploatowanych

akumulatorów pomagają właścicielom pól

golfowych zmniejszyć koszty działalności i

są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Większa deska rozdzielcza,
podobna do tych stosowanych w
samochodach

Model Drive2 został zaprojektowany z myślą

o współczesnych gol stach, w związku z

czym wyposażono go w deskę rozdzielczą

podobną do tych, stosowanych w

samochodach, z wygodnymi schowkami na

napoje i rzeczy osobiste. Schowek z matą

antypoślizgową świetnie nadaje się do

przechowywania telefonu, a opcjonalne

gniazda USB zadbają o ładowanie urządzeń

należących do graczy.

Niezwykle wygodne,
wypro lowane fotele

Największe w branży, a zarazem

najbardziej komfortowe siedzenia

charakteryzują się głębokim pro lem

zapewniającym odpowiednie podparcie i

świetnie utrzymują pasażerów podczas

jazdy. Dzięki sporej ilości miejsca na nogi

oraz przestronnemu wnętrzu modelu

Drive2, każdy gracz komfortowo spędzi

czas na polu golfowym, niezależnie od

wagi czy wzrostu.

Płynnie działające zawieszenie
zapewniające doskonałe
wrażenia z jazdy

Bezobsługowe, niezależne przednie

zawieszenie typu samochodowego, oparte

na kolumnach MacPhersona, ogranicza do

minimum kołysanie i zapewnia płynną

jazdę. Najnowszy model Drive2 korzysta

również ze zmodernizowanego tylnego

zawieszenia o większym skoku,

gwarantującego jeszcze większy komfort

pasażerów.

Praktyczna i trwała modułowa
konstrukcja nadwozia

Modułowe nadwozie modelu Drive2

gwarantuje łatwość konserwacji, dzięki

czemu właściciele pól golfowych mogą do

minimum zredukować czas przestojów, a

tym samym zwiększyć efektywność

wykorzystania i rentowność swoich wózków

golfowych. Trzyczęściowy panel tylny

ogranicza koszty napraw ułatwiając dostęp

do silnika, a wytrzymałe zderzaki oraz

trwałe panele nadwozia zosta ły

skonstruowane z dbałością o zapewnienie

optymalnych parametrów eksploatacyjnych.
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Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Moc znamionowa 3.3 kW
Silnik Elektryczny na prąd zmienny 48V
Akumulatory Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Wymiary

Długość całkowita 2,380 mm
Szerokość całkowita 1,200 mm
Całkowita wysokość (daszek) 1,765 mm
Rozstaw kół 1,635 mm
Rozstaw przednich kół 890 mm
Rozstaw tylnych kół 980 mm
Minimalny prześwit 105 mm
Wysokość płyty podłogowej 295 mm

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką
poliestrowo-uretanową

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2-
warstwowym lakierem poliuretanowym

Sterowanie Padded Steering Wheel

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu
samochodowego

Zawieszenie tylne Mono-linkage

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na tylne
koła

Siedzisko 2 osoby

Osiągi

Maksymalna prędkość 24 km/h
Możliwość regulacji obrotu 2.8 metre

Ogólne

Rozmiar opony 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Rozmiar siedzisk 2 osoby
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 448 kg
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Dostarczone specy kacje techniczne mają charakter czysto orientacyjny i mogą być mody kowane bez

uprzedniego zawiadomienia od producenta i/lub importera. W celu zapewnienia zwiększonej żywotności

pojazdu, jak również dla bezpieczeństwa kierowcy, zalecenia producenta powinny być przestrzegane we

wszystkich przypadkach. Zaleca się odpowiednie przygotowanie do użytkowania pojazdu. Użytkowanie

na drogach publicznych jest zabronione, a użytkowanie nie jest zalecane w wieku poniżej 16 lat. Aby

uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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