Drive² PTV QuieTech EFI

Niezrównany osobisty
asystent.
Każdy pojazd Yamahy jest projektowany z myślą o jego
użytkownikach. Nowy PTV Drive2 QuieTech EFI to
doskonały przykład zastosowania nowatorskiego
podejścia w celu stworzenia pojazdu o tak pozytywnym
oddziaływaniu na codzienne życie każdego z nas.
Korzystając z ekskluzywnej technologii Yamahy,
opracowaliśmy zaawansowany silnik EFI do pojazdu PTV
Drive2. Obecnie jest to najczystsza, najcichsza i
najbardziej ekonomiczna 4-suwowa jednostka napędowa
w swojej klasie. W parze z walorami ekologicznymi
oferuje ona również niższe koszty eksploatacji.
A ponieważ nasza działalność zawsze koncentruje się na
klientach, wyposażyliśmy pojazd PTV Drive2 QuieTech
EFI w niezwykle komfortowe tylne zawieszenie oraz
przestronne, luksusowe wnętrze.

Bezobsługowy mechanizm zębatkowy
przekładni kierownicy
Największa w swojej klasie pro lowana
kanapa
Spora deska rozdzielcza z dodatkowymi
schowkami, inspirowana branżą
samochodową
Najprzestronniejsze w swojej klasie,
modułowe nadwozie
Przyjazny środowisku, cichy i
ekonomiczny silnik EFI
Niezależne przednie zawieszenie
Łatwy w utrzymaniu układ olejowy bez
ltra
Wytrzymałe 10-calowe koła z
eleganckimi felgami aluminiowymi
Elegancka stylistyka nadwozia z
odważnymi kolorami

Drive² PTV QuieTech EFI
Niezrównany osobisty asystent.
Przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest łatwe dzięki Drive2 QuieTech EFI. Nasz zaawansowany 4suwowy silnik EFI sprawia, że jest to najcichszy model benzynowy w swojej klasie pracujący z
głośnością zaledwie 60,5 decybeli. Do tego dochodzi niski poziom emisji, doskonałe wyniki zużycia
paliwa i dobry zasięg. Jest to idealny pojazd do poruszania się na krótkich dystansach w obiektach
zarówno małych, jak i dużych.
Dzięki niezależnemu przedniemu i tylnemu zawieszeniu oraz stylowemu, bezobsługowemu
nadwoziu, a także ergonomii wnętrza zapewniającemu dodatkowy komfort i wygodę — PTV Drive2
QuieTech EFI to funkcjonalna maszyna, zaprojektowana z myślą o przemieszczeniu się z miejsca na
miejsce w komforcie i luksusie.
Deska rozdzielcza typu samochodowego jest wyposażona w wygodne porty USB i schowki, a
wydajne re ektory LED ułatwiają jazdę po zmroku. Dzięki swej najwyższej specy kacji PTV Drive2
QuieTech EFI zapewnia przyjemność z jazdy zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

Drive² PTV QuieTech EFI
Zaawansowany, supercichy
silnik EFI
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Większa deska rozdzielcza,
podobna do tych stosowanych
w samochodach

Praktyczna i trwała modułowa
konstrukcja nadwozia

Efektowny wygląd nadwozia i
zmodernizowane wnętrze
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Drive² PTV QuieTech EFI
Dostawa mocy/Przeniesienie napędu
Typ silnika
Układ smarowania

OHV;Benzynowy;4-suwowy;Elektroniczny wtrysk paliwa
(EFI)
Natryskowe smarowanie olejem

Podwozie
Rama
Nadwozie
Sterowanie
Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne
Siedzisko

Ogólne
Rozmiar siedzisk

Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką
poliestrowo-uretanową
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 2warstwowym lakierem poliuretanowym
[PaddedSteeringWheel]
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu
samochodowego
Niezależne tylne zawieszenie (IRS)
2 osoby

2 osoby
356 kg

Drive² PTV QuieTech EFI
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.

