
Užijte si každou
kopcovitou výzvu.
Potřeby a touhy lidí jsou srdcem každého produktu

Yamaha, který navrhujeme a nový model Drive² AC je

dokonalým příkladem toho, jak nám naše inovativní

myšlení umožňuje vytvářet vozidla, která mohou pozitivně

a příjemně přispívat do každodenního života našich

zákazníků.

Nejnovější golfové vozítko Drive² AC je pohodlné, při jízdě

ho skoro neuslyšíte, má výkonný 3,3kW motor a prostě

miluje kopcovitá a náročná hřiště. Je spolehlivé a

robustní. Je to nejen chytré, ale i efektivní řešení pro

dnešní gol sty a skvělá volba pro proaktivní majitele hřišť.

Kromě toho, že patří mezi nejúspěšnější a nejatraktivnější

elektrická golfová vozítka současnosti, která nabízejí

největší pohodlí a luxus ve své třídě, je Drive² AC

mimořádně všestranné, a proto je lze použít jako

speciální víceúčelové vozítko, jež je připraveno plnit

nejrůznější úkoly, uvnitř, stejně jako venku.

Špičkový 3,3 kW elektromotor AC

Výkonné baterie Trojan T-875 pro

dlouhodobý výkon na kopcovitých

hřištích

Elegantní design karoserie a stylové

barvy – 2 nové varianty

Prostorná palubní deska ve stylu

automobilu s úložným prostorem navíc

Modulární karoserie s nejlepš ími

sedadly a prostorností ve své třídě

Skutečně tichý chod a nulové emise

Nejmodernějš í rekuperační brzdění

Lehký a pevný podvozek HybriCore

Plně nezávislé zavěšení předních kol

Drive² AC



Nový elektromotor s výkonem
3,3 kW

Modely Drive² AC mají nový vysoce účinný

3,3kW elektromotor – všeobecně uznávaný

jako nejpropracovanější a nejvýkonnější ve

své třídě. Plynulé zrychlení vás okamžitě

dostane na plnou rychlost a poskytuje

vynikající schopnost stoupání do kopce,

díky čemuž je toto tichoučké vozítko

s nulovými emisemi vhodné do každého

prostředí.

Odolné akumulátory s dlouhou
výdrží

Odolné, dlouhoživotnostní a osvědčené

akumulátory Trojan Motive T-875 poskytují

sílu, aby toto schopné golfové vozítko

vydrželo i při těch nejdelších golfových

dnech! Gol sté se mohou unavit, ale

mohou se spolehnout na to, že jejich

spolehlivé vozítko Drive² AC na hřišti

vydrží stále.

Větší přístrojová deska ve stylu
automobilu

Vozítko Drive² AC je vytvořeno pro moderní

gol sty, kterým nabízí přístrojovou desku ve

stylu automobilu s pohodlně umístěným

úložným prostorem na nápoje a osobní

předměty. Úložný prostor s protiskluzovou

podložkou je ideální pro uložení telefonů,

které mohou být díky volitelným portům

USB po celý den udržovány nabité.

Mimořádně  pohodlná tvarovaná
sedadla

Sedadla jsou největší a nejpohodlnější ve

své třídě a jejich pohodlné tvarování

umožňuje pasažérům maximálně

příjemnou jízdu. Vozítko Drive² má

prostorný interiér a dostatek místa pro

nohy. Vyhovuje tak pasažérům všech

výšek a každý hráč si jízdu užije naplno.

Kultivované odpružení pro
pohodlnou jízdu

Bezúdržbové zavěšení předních kol

Yamaha je zcela nezávislé a tato vyspělá

konstrukce využívá pružicí vzpěry

s vinutou pružinou, které se používají

v automobilech, což minimalizuje náklon a

zaručuje kultivovanou jízdu. Nejnovější

modely Drive² se také pyšní novým

řešením zavěšení zadních kol s větším

zdvihem, které zajišťuje větší pohodlí.

Modulární konstrukce karoserie
– praktická a odolná

Modulární konstrukce karoserie vozítka

Drive² usnadňuje údržbu a umožňuje obsluze

minimalizovat prostoje a dosahovat lepší

efektivity a vyšší ziskovosti. Trojdílný zadní

panel snižuje náklady na opravy a umožňuje

snadný přístup k motoru. Robustní nárazníky

a odolné panely karoserie zajišťují optimální

pevnost a odolnost.
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Power supply/Drive train

Motor 48 volt AC Motor
Batteries Six 8-volt Trojan T875 Batteries

3,3 kW

Dimensions

Celková délka 2 380 mm
Celková šířka 1 200 mm
Overall height (sun top) 1 765 mm
Rozvor kol 1 635 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Minimální světlá výška 105 mm
Floor board height 295 mm

Chassis

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

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

Řízení [PaddedSteeringWheel]
Front suspension Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
Brakes Self adjusting rear drum
Seating 2 osoby

Performance

Maximum forward speed 24 km/h
Turning radius 2,8 m

General

Tyre size 18 x 8,5 -8 (čtyřvrstvé)
Seating capacity 2 osoby

443 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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