
VIP péče po celou
cestu.
Při navrhování golfových vozítek se ve společnosti

Yamaha opíráme o naše bezkonkurenční technické

znalosti. Vyvinuli jsme nejnovější generaci vozidel pro

místní přepravu, která uspokojí prakticky všechny  remní

a soukromé uživatele.

Elektrické vozítko Cruise 4 AC má luxusní čtyřsedadlový

interiér, který nabízí prvotřídní úroveň pohodlí,

bezpečnosti a praktičnosti. Je ekologickým, tichým

a úsporným řešením pro rychlou, bezpečnou a efektivní

přepravu osob.

Agilní elektromotor se může pochlubit maximální

rychlostí 31 km/h a dostatečným výkonem 5 kW. A díky

termoplastové, snadno čistitelné karoserii a nízkým

nárokům na údržbu bude život s Cruise 4 AC snazší pro

všechny okolo!

Luxusní elektrická přeprava až

4 zákazníků

Tichý elektromotor s nulovými

emisemi

Nejš irš í sedadlová lavice ve své třídě

Tvarovaná sedadla s bohatým

prostorem pro nohy

Prvotřídní výkon 5 kW/6,7 k

Prvotřídní nezávislé zavěšení předních

kol s pružicími vzpěrami

Světlomety a zadní světla

Pohodlná, bezpečná a praktická

přeprava hostů

Moderní přístrojový panel

v automobilovém stylu

Lehký a pevný podvozek HybriCore™

Konstrukce s nenáročnou údržbou

a snadno čistitelná karoserie

Exkluzivní diagnostický systém Yamaha

Genius
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Prvotřídní nezávislé zavěšení
předních kol

Pro dosažení kultivované, pohodlné

a luxusní jízdy je vozítko Cruise 4 AC

vybaveno nezávislým prvotřídním

automobilovým zavěšením předních kol s

pružicími vzpěrami Yamaha, zatímco vzadu

jsou kyvná ramena s vinutými pružinami

a hydraulickými tlumiči.

Lehký a pevný podvozek
HybriCore™

Podvozek HybriCore™ vozítka Cruise 4 AC

je vyráběn s využitím nejnovějších

technologií. Má ocelový svařovaný

automobilový žebřinový rám, na kterém

spočívá odolná a lehká polypropylenová

podlaha, čímž vzniká lehká a pevná

konstrukce.

Světlomety a zadní světla

Toto špičkové vozítko pro přepravu osob je

vybaveno světlomety a zadními světly, díky

kterým jej lze používat ve dne i v noci, uvnitř

i venku. To z něj dělá jeden

z nejuniverzálnějších a nejpraktičtějších

způsobů přepravy hostů, členů nebo

speciálních klientů.

Vysoce účinný 48V AC
elektromotor

Vysoce účinný elektromotor vozítka Cruise

4 AC je jednou z nejpropracovanějších

a nejvýkonnějších jednotek ve své třídě.

Na zadní kola posílá výkon 5 kW / 6,7 k

zaručující plynulou a prakticky tichou

jízdu, navíc s nulovými emisemi, díky

čemuž je vhodný pro každé prostředí.

Stylová karoserie a odkládací
prostor pod sedadlem

Vozítko Cruise 4 AC se může pochlubit

bezkonkurenční kvalitou – má pevnou

termoplastovou karoserii opatřenou

vysoce lesklým polyuretanovým lakem.

Velký odkládací prostor pod sedadlem

umožňuje přepravu osobních věcí a lehká

střecha poskytuje úlevu a ochranu před

sluncem a deštěm.

Nejširší sedadlová lavice ve své
třídě

Vozítko Cruise 4 AC uspokojí i ty

nejnáročnější cestující a je vybaveno nejširší

sedadlovou lavicí ve své třídě. Díky

bohatému prostoru pro nohy a vnějším

loketním opěrkám víte, že jste nemohli

zvolit stylovější způsob přepravy!
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Power supply/Drive train

Jmenovitý výstupní výkon 6,7 k (5,0 kW)
Motor 48 volt AC Motor
Batteries [412voltGSBV150ZBatteries]

5,0 kW

Dimensions

Celková délka 3 230 mm
Celková šířka 1 200 mm
Overall height (sun top) 1 785 mm
Rozvor kol 2 490 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimální světlá výška 105 mm
Floor board height 295 mm

Chassis

Rám [Rectangulartubestructure]
Body [Shellbody]
Řízení [Standardsteeringwheel]
Front suspension Strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
Brakes [Mechanical2RRWheel]
Seating 4 persons

Performance

Maximum forward speed 31,4 km/h
Turning radius 4,4 m

General

Tyre size 18 × 8,5 – 8 (6vrstvá – vyrobeno  rmou Duro)
Dry weight (less batteries) 380 kg

540 kg
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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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