
Vrhunske storitve na
vsakem koraku.
V Yamahi smo uporabili svoje neprekosljivo tehnično

znanje, ki smo ga pridobili pri snovanju vozil za golf, za

ustvarjanje najnovejše generacije lokalnih transportnih

vozil, ki so primerna za najrazličnejše vrste uporabe, tako

zasebne kot komercialne.

Električno vozilo Cruise 4 AC ima razkošno opremo za 4

osebe, ki ponuja najvišje ravni udobja, varnosti in

priročnosti, ter predstavlja čist, tih in ekonomičen način

za hitro, varno in učinkovito prevažanje ljudi.

5-kilovatni električni motor, ki omogoča najvišjo hitrost

31 km/h, vozilu Cruise 4 AC zagotavlja odlično zmogljivost,

njegovo trpežno termoplastično ohišje, ki ga lahko samo

obrišete, in nizke zahteve za vzdrževanje pa vsem olajšajo

življenje!

Razkošen električni prevoz s štirimi

sedeži

Neslišni električni motor brez emisij

Najš irše sedežne klopi v razredu

Posebno oblikovani sedeži z veliko

prostora za noge

Vodilna izhodna moč 5 kW/6,7 KM v

industriji

Vodilno neodvisno sprednje vzmetenje

z oporniki

Sprednje in zadnje luči

Udoben, varen in priročen prevoz

gostov

Sodobna instrumentalna plošča v

avtomobilskem slogu

Lahka in močna šasija HybriCore™

Nezahtevno vzdrževanje in karoserija, ki

omogoča preprosto čiščenje

Ekskluzivni diagnostični sistem Yamaha

Genius

Cruise 4 AC



Vrhunske storitve na vsakem koraku.
Pri zagotavljanju nemotenega prevoza potnikov zaupajte Yamahinim strokovnjakom. Ne glede na to,

ali vodite hotel, letovišče ali letališče, želite svojim strankam ponuditi priročno storitev prevoza in jim

zagotoviti čim prijetnejši obisk. Morda pa potrebujete tudi luksuzno vozilo, da lahko svojim gostom

omogočite bivanje na najvišji ravni.

V vsakem primeru je Cruise 4 AC idealna rešitev. Na najrazkošnejših sedežih na trgu se bodo v tem 4-

osebnem vozilu vsi potniki počutili prijetno, ko jih boste tiho in udobno peljali od začetne do končne

točke.

Neslišen električni motor omogoča veliko zmogljivost brez emisij in je primeren za delo v zaprtih

prostorih in zunaj.
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Vodilno neodvisno sprednje
vzmetenje

Za nemoteno, udobno in razkošno vožnjo

je vozilo Cruise 4 AC opremljeno z

Yamahinim vodilnim neodvisnim sprednjim

vzmetenjem z oporniki, zadaj pa je

nameščena enotna nihajna roka z

vijačnimi vzmetmi in hidravličnimi

blažilniki.

Lahka in močna šasija
HybriCore™

Šasija vozila Cruise 4 AC HybriCore™ je

izdelana z najnovejšo tehnologijo in ima

varjeno avtomobilsko letveno jekleno

ogrodje, ki je opremljeno s trpežnim in

lahkim podom iz polipropilena za lahko in

močno strukturo.

Sprednje in zadnje luči

Sprednje in zadnje luči so del standardne

opreme, zato to vrhunsko vozilo lahko deluje

podnevi ali ponoči tako v zaprtih prostorih

kot tudi zunaj – zaradi tega pa je eden

najbolj vsestranskih in priročnih načinov za

prevoz gostov, članov ali posebnih strank.

Visokoučinkoviti 48-voltni
električni motor AC

Visokoučinkoviti električni motor vozila

Cruise 4 AC je eden najbolj dovršenih in

zmogljivih modelov v svojem razredu, pri

čemer prek zadnjih koles zagotavlja

5 kW/6,7 KM, kar omogoča nemoteno in

praktično neslišno vožnjo. Poleg tega pa

ne oddaja emisij, zaradi česar je primeren

za vsako okolje.

Elegantna karoserija in prostor
za shranjevanje pod sedežem

Trpežna termoplastična karoserija s

poliuretanskim premazom z visokim

sijajem poskrbi, da neprekosljiva kakovost

vozila Cruise 4 AC zares izstopa. V vozilu je

veliko prostora za shranjevanje osebnih

predmetov pod sedeži, lahka streha pa

zagotavlja udobje ter nudi zaščito pred

soncem in dežjem.

Najširše sedežne klopi v razredu

Vozilo Cruise 4 AC je zasnovano tako, da

ugaja tudi najzahtevnejšim potnikom, in je

opremljeno z najširšimi sedežnimi klopmi v

svojem razredu. Prostoren predel za noge in

zunanji nasloni za roke zagotavljajo, da bodo

potniki vedno prispeli v slogu!
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Napajanje/Pogonski sklop

Motor 48 volt AC Motor
Baterije [412voltGSBV150ZBatteries]

5,0 kW

Šasija

Okvir Rectangular tube structure
Karoserija [Shellbody]
Krmiljenje [Standardsteeringwheel]
Prednje vzmetenje Strut suspension
Zadnje vzmetenje Mono-linkage
Zavore [Mechanical2RRWheel]
Nastavitev 4 persons

Splošno

540 kg
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Predložene tehnične speci kacije so zgolj okvirne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

proizvajalca in/ali uvoznika. Da bi zagotovili povečano življenjsko dobo vašega vozila in varnost voznika, je

treba v vseh primerih upoštevati priporočila proizvajalca. Svetujemo vam, da se ustrezno pripravite za

uporabo vozila. Uporaba na javnih cestah je prepovedana in ni priporočljiva osebam, mlajših od 16 let. Za

več informacij se obrnite na lokalnega prodajalca.
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