
Zábavná jízda, snadné
vlastnictví
Nové vozidlo Drive2 je do posledního detailu navrženo

tak, abyste se po hřišti mohli bezproblémově pohybovat.

Rampová spojka kombinuje nenáročnou údržbu s nejlepší

jízdou do vrchu v oboru. Přesné řízení a zavěšení zaručují

bezproblémové ovládání. Také sedadla jsou ve své třídě

největší.

Nárazníky odolají rychlostem 8 km/h a pro minimalizování

škody jsou vpředu a vzadu stejně vysoké. Panely

karoserie jsou pro zvýšenou odolnost odolné proti

proražení a chladnému počasí a jsou nalakovány ladící

automobilovou polyuretanovou barvou.

Model Drive2 není jen golfové vozítko, které budete rádi

řídit. Okouzlí vás také jeho vzhled.

Ekologický, tichý a úsporný motor EFI

Nový elegantní vzhled s výraznými

barvami

Prostorná palubní deska ve stylu

automobilu s úložným prostorem navíc

Ve své třídě nabízí nejvíce prostoru pro

nohy.

Luxusní nezávislé zadní odpružení

(pouze pro motory EFI)

Nezávislé přední zavěšení Tru-Trak II

Lehký a pevný podvozek HybriCore

Bezúdržbové hřebenové řízení

Bez ltrový olejový systém

s nenáročnou údržbou

Největš í tvarované sedadlo v oboru

Prémiové pneumatiky se vzorkem

Velký prostor na golfový vak a koš ík na

svetr
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Model Drive2 QuieTech EFI

Motor vozítka Drive2 EFI využívající

exkluzivní technologii Yamaha je nejtišší

a nejekologičtější pohonná jednotka

v kategorii benzínových motorů. Vydává

pouze tichých 60,5 dB a je tak skoro

stejně tak tichý, jako některé elektrické

modely. A díky velmi nízkým emisím

a vysoké efektivitě spotřeby paliva je

jasnou volbou pro hráče i správce hřišť.

Model Drive2 s karburátorovým
motorem

Společnost Yamaha je jediným výrobcem

golfových vozítek, který interně vyrábí své

vlastní motory. Díky tomu dokážeme

našim zákazníkům nabídnout pohonné

jednotky, které budou vyhovovat jejich

speci ckým požadavkům. Volitelný

osvědčený karburátorový motor modelu

Drive2 nabízí kultivovaný výkon, skvělou

spolehlivost a nenáročnou údržbu.

Prostorně jší palubní deska ve
stylu automobilu

Vozík Drive2 je vytvořen pro moderní

gol sty, jimž nabízí palubní desku ve stylu

automobilu se zvětšeným úložným

prostorem na nápoje, osobní předměty

a mobilní zařízení. Úložný prostor

s protiskluzovou podložkou je ideální pro

uložení telefonů, které jsou díky volitelným

konektorům USB po celý den nabíjeny.

Praktická, odolná modulární
konstrukce karosérie

Modulární konstrukce karosérie vozíku

Drive2 usnadňuje údržbu a umožňuje

obsluze minimalizovat prostoje a zvýšit

ziskovost. Nový třídílný zadní panel snižuje

náklady na opravy a poskytuje snadný

přístup k motoru. Robustní nárazníky

a odolné panely karoserie poskytují

dostatek síly a odolnosti.

Nová kapotáž a vylepšený
interiér

Přepracovaný design kapotáže a široký

výběr nových barev zajišťují modelu Drive2

titul nejelegantnějšího a nejluxusnějšího

golfového vozíku Yamaha, jaký jsme kdy

vytvořili. Vozík Drive2 nabízí

nejprostornější interiér, největší prostor

pro nohy a nejširší sedadla, ale také nový

design palubní desky s větším úložným

prostorem.

Nezávislé zadní odpružení

Model Drive2 EFI je nejtišší golfové vozítko

a kromě toho je také první ve své třídě,

které má nezávislé zadní odpružení. Je tak

světově nejluxusnější model. Model Drive2

EFI má ve své třídě nejširší sedadla

a největší prostor pro nohy. V kombinaci se

so stikovaným odpružením tak poskytuje

prvotřídní jízdní komfort na každém hřišti.
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Power supply/Drive train

Typ motoru
Sestrojeno společností Yamaha;Jednoválec s nízkými
emisemi a náklonem 60° OHV

Zdvihový objem 357cc
Horsepower 8.5kW @3500rpm

Dimensions

Celková délka 2,378 mm
Celková šířka 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,823 mm
Rozvor kol 1,640 mm
Front wheel tread 883 mm
Rear wheel tread 981 mm
Minimální světlá výška 140 mm

Chassis

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

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

Řízení
Self-compensating double reduction helical rack-and-
pinion

Front suspension
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

Rear suspension Fully independent automotive-style strut suspension
Brakes Self adjusting rear drum
Bumpers Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance

Maximum forward speed 31km/h
Turning radius 2.9 metre

General

Kapacita palivové nádrže 22litres
Tyre size 215/60-8 DOT (4-ply rating)
Seating capacity 2 osoby
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Uvedené technické speci kace jsou pouze informativní a mohou být upraveny bez předchozího

upozornění ze strany výrobce nebo dovozce. Chcete-li zajistit delší životnost vozidla a bezpečnost řidiče,

dodržujte za všech okolností doporučení výrobce. Doporučujeme dostatečně se připravit na používání

vozidla. Používání na veřejných komunikacích je zakázáno a používání není doporučeno osobám mladším

16 let. Další informace získáte u místního prodejce.
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