
Vaša pametna izbira.
Ljudje so vedno v središču pozornosti vsakega

Yamahinega vozila – novi Drive² PTV PowerTechAC pa je

popoln primer, kako nam inovativno razmišljanje

omogoča, da ustvarimo vozilo, ki lahko resnično pozitivno

prispeva k vsakdanjemu življenju naših strank.

S svojim motorjem brez emisij in izjemno tihim delovanjem

je to elegantno električno vozilo PTV pravi užitek za

vožnjo – ta najnovejši model smo dodatno izboljšali še z

našim naprednim sistemom neodvisnega zadnjega

vzmetenja, zaradi česar je to najbolj udobno in razkošno

vozilo PTV na tržišču.

Ker so stranke vedno v središču vsega, kar počnemo,

smo svoj vrhunski model opremili z izjemno razkošno in

prostorno notranjostjo ter novo armaturno ploščo v

avtomobilskem slogu z vhodi USB in veliko priročnega

prostora za shranjevanje.

Vodilni 48-voltni električni motor AC in

sistem IRS

Nov vrhunski sistem neodvisnega

zadnjega vzmetenja (IRS)

Elegantna zasnova in drzne nove barve

Prostorna armaturna plošča v

avtomobilskem slogu z dodatnim

prostorom za shranjevanje

Modularno ohiš je z največ prostora za

potnike, ki je najboljš i v razredu

Trpežna 10-palčna kolesa z možnostjo

elegantnih pokrovov z videzom zlitine

Polnilnik, ki ga je zasnovala Yamaha

Neodvisno sprednje vzmetenje Tru-

Trak II

Lahka in močna šasija HybriCore

Krmiljenje z zobnikom in zobčasto

letvijo brez vzdrževanja

Streha ClimaGuard z dvojnim žlebom

Največji posebno oblikovani sedež v

industriji
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Vaša pametna izbira.
Če se želite odločiti za najpametnejšo izbiro, boste ugotovili, da boljše in bolj razkošne vožnje od

izkušnje v našem najnovejšem modelu Drive² ne boste našli.

Takoj ko stopite v to dovršeno vozilo PTV, se boste počutili sproščeno v udobni in prostorni

notranjosti. Armaturna plošča v avtomobilskem slogu ima priročne vhode USB in veliko prostora za

shranjevanje. Intuitivno upravljanje zagotavlja, da je to impresivno vozilo zares preprosto upravljati.

V vozilu boste pri vožnji opazili brezhibno izjemno moč – to prinaša ultra tihi motor PowerTech AC, ki

zagotavlja več zmogljivosti kot kateri koli drug električni model – in neverjetno udobno razkošno

vožnjo, ki jo zagotavlja naš najnovejši sistem IRS (neodvisno zadnje vzmetenje), nova funkcija na tem

najnovejšem modelu Drive² PTV PowerTech AC.
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Drive² PowerTech AC

Visokoučinkovit električni motor

PowerTech AC drive² je eden najbolj

dovršenih in zmogljivih modelov v svojem

razredu. Ustvari 44 % več moči kot

konkurenčni motorji in zagotavlja tiho

brezhibno vožnjo ter neverjeten doseg in

zmogljivost – zato je to vozilo brez emisij

primerno za vsako okolje.

Neodvisno zadnje vzmetenje
(IRS)

Modeli Drive² PTV so najtišja električna

vozila za golf in prvi v svojem razredu, ki so

opremljeni z neodvisnim zadnjim

vzmetenjem, zaradi česar so izjemno

razkošni. V kombinaciji z najširšimi sedeži

in največ prostora za noge v razredu ta

dovršeni sistem vzmetenja zagotavlja

vrhunsko udobje vožnje.

Zmogljivi LED-žarometi

To luksuzno vozilo PTV je zasnovano tako, da

lahko prevaža 24 ur na dan, in prvič, ko ga

boste vozili v temi, vas bo osupnila moč in

širina sijajnih LED-žarometov. Sistem LED,

ki proizvaja dvakratno svetlost

konvencionalnih halogenih sijalk in uporabi

manj kot polovico energije, je usmerjen v

prihodnost.

Velika armaturna plošča v
avtomobilskem slogu z vhodi
USB

Drive² PTV PowerTech AC je zasnovan

tako, da zadovoljuje potrebe širokega

nabora uporabnikov in ima veliko

armaturno ploščo v avtomobilskem slogu s

povečanim prostorom za pijače in

prigrizke v osrednjem območju – skupaj z

dodatnimi prostori za shranjevanje

ključev, denarnic ali mobilnih naprav – ter

priročne polnilne vhode USB.

Praktična in vzdržljiva
modularna zasnova ohišja

Drive² PTV PowerTech AC ima modularno

zasnovano ohišje, kar omogoča preprosto

ravnanje in vzdrževanje, zaradi česar

komercialni uporabniki lahko prihranijo

čas in povečajo dobičkonosnost. Velika

zadnja plošča omogoča preprost dostop

do motorja za rutinsko vzdrževanje,

robustni odbijači in trpežne plošče ohišja

pa so izdelani tako, da zagotavljajo

optimalno trdnost in vzdržljivost.

Elegantna karoserija in
izboljšana notranjost

Drive² PTV PowerTech AC je s svojo

elegantno karoserijo in paleto drznih novih

barv najprivlačnejše in najrazkošnejše vozilo

PTV, kar smo jih kdaj koli izdelali. Ponuja

najbolj prostorno notranjost in največ

prostora za noge v industriji, poleg tega pa

to impresivno vozilo vsebuje tudi širše in

bolj prostorne sedeže kot kateri koli drug

model.
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Napajanje/Pogonski sklop

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

5,0 kW

Šasija

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

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

Krmiljenje [PaddedSteeringWheel]
Prednje vzmetenje Fully independent automotive-style strut suspension
Zadnje vzmetenje Neodvisno zadnje vzmetenje (IRS)
Zavore Self adjusting rear drum
Nastavitev 2 osebi

Splošno

Število sedežev 2 osebi
482 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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