Drive² PTV QuieTech EFI

Dokonalý osobní
pomocník.
Lidé jsou srdcem každého modelu Yamaha. A vozítko
Drive² PTV QuieTech EFI je skvělým příkladem využití
novátorského přístupu k vytvoření vozidla, které může mít
opravdu pozitivní vliv na každodenní životy našich
zákazníků.
S využitím exkluzivní technologie společnosti Yamaha
jsme vyvinuli velice pokročilý motor EFI vozítka Drive² tak,
aby byl nejčistším, nejtišším a nejekonomičtějším
čtyřtaktem ve své třídě. Nejenže snižuje provozní
náklady, ale také minimalizuje dopad na životní prostředí.
A protože jsou ústředním bodem veškeré naší činnosti
vždycky lidé, navrhli jsme pro vozítko Drive² QuieTech EFI
mimořádně kultivované nezávislé zavěšení zadních kol a
velice luxusní a prostorný interiér.

Ekologický, tichý a úsporný motor EFI
Elegantní styl karoserie a nové výrazné
barvy
Prostorná palubní deska ve stylu
automobilu s úložným prostorem navíc
Modulární konstrukce s nejlepším
užitným prostorem ve své třídě
Luxusní nezávislé zavě šení zadních kol
(IRS)
Světlomet a směrová světla LED
Tuhá 10″ kola se stylovým slitinovým
krytem
Nezávislé přední zavě šení Tru-Trak II
Lehký a pevný podvozek HybriCore
Bezúdržbové hřebenové řízení
Bez ltrový olejový systém
s nenáročnou údržbou
Největší tvarované sedadlo v oboru

Drive² PTV QuieTech EFI

Pokročilý, mimořádně tichý
motor EFI

Světlomety LED

Díky exkluzivní technologii společnosti

tak, aby vás dokázalo přepravovat 24

Yamaha má vozítko Drive² QuieTech EFI

hodin denně – když s ním poprvé vyjedete

motor se vstřikováním paliva, který je

po setmění, ohromí vás výkon a záběr

nejtišší a nejčistší v kategorii benzinových

paprsků nových světlometů LED. Systém

motorů. Tento model produkuje hluk na

LED produkuje oproti konvenčním

úrovni šepotu – 60,5 dB – a je tedy téměř

halogenovým svítilnám dvojnásobek světla

stejně tichý, jako některé elektrické

při ani ne poloviční spotřebě a jasně svítí

modely. Vzhledem k mimořádně nízkým

na cestu vpřed!

Toto luxusní osobní vozítko je vyrobeno

emisím a vysoké úspoře paliva je ideální

Porty USB
Konstrukce vozítka Drive² nabízí dokonalý
zážitek z řízení, který doplňují dva porty
USB na rozměrné přístrojové desce ve stylu
automobilu, které umožňují pohodlné
nabíjení telefonů a tabletů. Úložný prostor
s protiskluzovou podložku je ideálním
místem pro uložení zařízení, je zde ovšem
také dostatek místa na další osobní
předměty.

volbou pro soukromé i komerční zájemce.

Větší přístrojová deska ve stylu
automobilu

Praktická a odolná modulární
konstrukce karoserie

Vozítko Drive² je vytvořeno pro moderní

Modulární konstrukce karoserie vozítka

gol sty, kterým nabízí přístrojovou desku

Drive² QuieTech EFI usnadňuje údržbu

ve stylu automobilu se zvětšeným úložným

a umožňuje profesionální obsluze

prostorem a velkými držáky na nápoje ve

minimalizovat prostoje a zvyšovat

střední části spolu s dalšími úložnými

ziskovost. Rozměrný zadní panel poskytuje

odděleními na osobní předměty a mobilní

snadný přístup k motoru pro potřeby

zařízení.

pravidelné údržby a robustní nárazníky a
odolné panely karoserie zajišťují optimální
pevnost a odolnost.

Stylová karoserie a vylepšený
interiér
Model Drive² je se svým stylovým designem
karoserie a nabídkou nových jasných barev
tím nejatraktivnějším a nejluxusnějším
vozítkem, jaké jsme kdy vytvořili. Tento
úchvatný stroj, který nabízí nejprostornější
interiér a nejvíce místa pro nohy v tomto
segmentu, má navíc širší a prostornější
sedadla než kterýkoli jiný model.

Drive² PTV QuieTech EFI
Power supply/Drive train
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Horsepower
Kompresní poměr
Systém mazání
Kapacita olejové nádrže

OHV;Benzín;4taktní;EFI
357 cm3
85 mm x 63 mm
9,17 kW
8.1:1
Splash-style positive oil lubrication
1l

Dimensions
Celková délka
Celková šířka
Overall height (sun top)
Rozvor kol
Front wheel tread
Rear wheel tread
Minimální světlá výška
Floor board height

2 380 mm
1 200 mm
1 825 mm
1 635 mm
890 mm
980 mm
140 mm
325 mm

Chassis

Řízení
Front suspension
Rear suspension
Seating

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
[PaddedSteeringWheel]
Fully independent automotive-style strut suspension
[IndependentRearSuspensionIRS]
2 osoby

Performance
Maximum forward speed
Turning radius

30,5 km/h
2,9 m

Rám
Body

General
Kapacita palivové nádrže
Tyre size
Seating capacity

22 l
205/65-10 (čtyřvrstvé)
2 osoby
356 kg

Drive² PTV QuieTech EFI
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.

