
Vrhunski osebni
pomočnik.
Ljudje so vedno v središču pozornosti vsakega

Yamahinega vozila. Drive² PTV QuieTech EFI je popoln

primer, kako nam inovativno razmišljanje omogoča, da

ustvarimo vozilo, ki lahko resnično pozitivno prispeva k

vsakdanjemu življenju naših strank.

Z ekskluzivno Yamahino tehnologijo smo za vozilo Drive²

PTV razvili zelo napreden motor EFI, ki je najčistejši,

najtišji in najvarčnejši 4-taktni motor v svoji kategoriji. S

tem se zmanjšajo ne le stroški, temveč tudi vpliv na

okolje.

In ker ste vi vedno v središču vsega, kar počnemo, smo

vozilo Drive² PTV QuieTech EFI opremili z dovršenim

neodvisnim zadnjim vzmetenjem ter zelo razkošno in

prostorno notranjostjo.

Čist, tih in varčen motor EFI

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

Razkošno neodvisno zadnje vzmetenje

(IRS)

Trpežna 10-palčna kolesa z možnostjo

elegantnih pokrovov z videzom zlitine

Neodvisno sprednje vzmetenje Tru-

Trak II

Lahka in močna šasija HybriCore

Krmiljenje z zobnikom in zobčasto

letvijo brez vzdrževanja

Sistem olja brez  ltra, ki ne potrebuje

veliko vzdrževanja

Največji posebno oblikovani sedež v

industriji
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Vrhunski osebni pomočnik.
Vožnja z modelom Drive² PTV QuieTech EFI je preprosta, ker se ponaša z naprednim 4-taktnim

motorjem EFI, zaradi katerega je to najtišji model z motorjem na bencin v svoji kategoriji, saj proizvaja

le 60,5 decibela. Zaradi nizkih emisij, zares majhne porabe goriva in dobrega razpona lahko vidite, zakaj

je idealen za velika ali majhna kopenska območja.

Z neodvisnim sprednjim in zadnjim vzmetenjem, elegantno karoserijo z nizkimi potrebami za

vzdrževanje, ergonomsko oblikovano notranjostjo za večje udobje in priročnost je Drive² PTV

QuieTech EFI vozilo s številnimi funkcijami, ki poskrbijo za vrhunsko razkošno in sproščujočo vožnje.

Armaturna plošča v avtomobilskem slogu vključuje priročne vhode USB in prostore za shranjevanje –

zmogljivi LED–žarometi pa omogočajo preprosto upravljanje v temi. Zaradi svojih vrhunskih značilnosti

model Drive² PTV QuieTech EFI kot celota zagotavlja neverjetno raven zadovoljstva potnikov in

voznika pri vsaki vožnji.
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Napredni izjemno tihi motor EFI

Drive² PTV QuieTech EFI se ponaša z

ekskluzivno Yamahino tehnologijo in

motorjem z vbrizgavanjem goriva, ki je

najtišja in najčistejša pogonska enota v

kategoriji bencinskih motorjev. S tihim

delovanjem z le 60,5 dB proizvedenega

hrupa je skoraj tako tih kot nekateri

električni modeli – z ultra nizkimi

emisijami in porabo goriva je prava izbira

za zasebne in komercialne lastnike.

LED-žarometi

To luksuzno vozilo PTV je zasnovano tako,

da vas lahko prevaža 24 ur na dan, in

prvič, ko ga boste vozili v temi, vas bosta

osupnila moč in širina novega LED-

žarometa. Sistem LED, ki proizvaja

dvakratno svetlost konvencionalnih

halogenih sijalk in uporabi manj kot

polovico energije, je usmerjen v

prihodnost.

Vhodi USB

Drive² je bil zasnovan tako, da omogoča

ultimativno izkušnjo vožnje in zagotavlja, da

so telefoni in tablični računalniki priročno

napolnjeni, saj je velika armaturna plošča v

avtomobilskem slogu opremljena z dvema

vhodoma USB. Prostor za shranjevanje z

nedrsečo podlogo je idealen za naprave,

poleg tega pa je na voljo še veliko prostora

za prenašanje osebnih predmetov.

Večja armaturna plošča v
avtomobilskem slogu

Drive² je bil zasnovan z mislijo na

modernega gol sta in ima armaturno

ploščo v avtomobilskem slogu s

povečanim prostorom za shranjevanje in

velikimi držali za pijače v svojem

osrednjem prostoru, skupaj z dodatnimi

prostori za shranjevanje osebnih

predmetov in mobilnih naprav.

Praktična in vzdržljiva
modularna zasnova ohišja

Drive² PTV QuieTech EFI 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 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

Tip agregata OHV;Bencin;4-taktni;EFI
Sistem podmazovanja sistem podmazovanja s pljuskanjem

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)
Nastavitev 2 osebi

Splošno

Število sedežev 2 osebi
356 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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