
Zabavno za voznika,
brezskrbno za lastnika.
Vsaka podrobnost vozila Drive2 EFI je zasnovana tako, da

se voznik po gol šču vozi povsem brez napora. Sklopka z

vodili združuje nizke stroške vzdrževanja z

najpreprostejšo vožnjo navkreber v tej industriji.

Natančno krmiljenje in vzmetenje zagotavljata zanesljivo

delovanje. Tudi razkošni sedeži so največji v svojem

razredu.

Odbijači so zasnovani in izdelani tako, da absorbirajo

manjše udarce brez poškodb, sprednji in zadnji odbijači

pa so nameščeni na isti višini. Za večjo vzdržljivost so

plošče ohišja odporne na vbode in hladno vodo, njihova

barva pa se ujema z obstojnim poliuretanskim barvnim

premazom avtomobilske kakovosti.

Drive² ne prinaša le enostavne in sproščujoče vožnje,

temveč je z elegantnim videzom tudi popolnoma uglašen

s tiho lepoto dneva na gol šču.

Čist, tih in varčen 4-taktni motor EFI

Vitko, elegantno ohiš je in vpadljive

barve

Prostorna armaturna plošča v

avtomobilskem slogu z veliko prostora

za shranjevanje

Največ udobja, prostora za shranjevanje

in prostora za noge v razredu

Udobno, zanesljivo neodvisno sprednje

vzmetenje

Lahka in močna šasija HybriCore

Sistem olja brez  ltra z nizkim

vzdrževanjem

Največji, najbolj udobno zasnovan sedež

v industriji

Velik, varen prostor za shranjevanje

torbe za golf in prostorna košara za

pulover
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Zabavno za voznika, brezskrbno za
lastnika.
Vozilo za golf Yamaha Drive² EFI zagotavlja neverjetno raven razkošja in sproščujočo, mirno vožnjo s

svojim zmogljivim, tihim, gladko delujočim motorjem EFI in ultra gladkim vzmetenjem.

Elegantni Drive² EFI, ki ga poganja izjemno učinkovit in s tem zelo varčen 4-taktni motor, deluje tako

tiho in tekoče, kot je od Yamahinega vozila tudi za pričakovati, in ponuja še številne druge funkcije, s

katerimi je vožnja z njim zelo razkošna in sproščujoča.

Vozilo Drive² EFI z dovršeno konstrukcijo in oblikovanjem ter edinstvenim udobjem, ki ga ponuja

njegovo neodvisno sprednje vzmetenje, vodi na področju razvoja vozil za golf. Zato je zanesljivo na

prvem mestu po priljubljenosti pri gol stih in upraviteljih igrišč za golf po vsem svetu.
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Bencinski motor Yamaha EFI s
tekočim delovanjem

S tehnologijo, ki je ekskluzivna za

Yamaho, vključuje motor vozila Drive² EFI

najbolj gladko in tekoče, poleg tega pa

tudi tiho, delovanje agregata v kategoriji

bencinskih motorjev. Zaradi izredno nizkih

emisij in izrednega izkoristka goriva je to

za igralce golfa in upravitelje smiselna ter

logična izbira.

Večja armaturna plošča v
avtomobilskem slogu

Vozilo Drive² je zasnovano tako, da je

prilagojeno današnjim zahtevnim

gol stom, in ima privlačno armaturno

ploščo v avtomobilskem slogu z obilo

prostora za pijače, osebne predmete in

mobilne naprave. Prostor za shranjevanje z

nedrsečo podlogo je idealen tudi za druge

osebne predmete, izbirne USB-vtičnice pa

gol stom omogočajo, da lahko kadar koli

napolnijo mobilne naprave.

Praktična in vzdržljiva zasnova
ohišja

Modularna zasnova ohišja Drive² je prijazna

lastniku in enostavna za vzdrževanje, kar

omogoča upravitelju zmanjšanje časa

nedelovanja in prihranek stroškov servisa.

Tridelna zadnja plošča zmanjšuje stroške

popravila in omogoča enostaven dostop do

motorja. Robustni odbijači in trpežne plošče

ohišja so izdelani tako, da zagotavljajo

optimalno trdnost in vzdržljivost.

Eleganten videz in izboljšana
notranjost

Z elegantnim oklepom in številnimi

vpadljivimi barvami so modeli v seriji

Drive² najprivlačnejša in najrazkošnejša

Yamahina vozila za golf, ki smo jih kdaj

koli izdelali. Vozilo Drive² prinaša tudi

najprostornejšo notranjost in največ

prostora za noge v industriji, poleg tega

vključuje najširše in najudobnejše možne

sedeže.

Popolnoma neodvisno sprednje
vzmetenje

Yamahino vzmetenje z oporniki brez

vzdrževanja je spredaj popolnoma

neodvisno, ta napredna zasnova pa

vključuje amortizacijske opornike z vijačno

vzmetjo v avtomobilskem slogu, ki

zmanjšujejo kotalno gibanje ter

omogočajo tekočo in udobno vožnjo.

Izjemno udobni ergonomsko
oblikovani sedeži

To so največji in najbolj udobni sedeži v

vozilu za golf v tej industriji, saj imajo

globoke, podporne ergonomske linije, ki

omogočajo stabilno namestitev potnikov

med vožnjo. Modeli Drive² so z zelo velikim

prostorom za noge in prostorno notranjostjo

zasnovani za udobno vožnjo vseh

uporabnikov ne glede na telesno višino

oziroma velikost ter prinašajo gol stom čim

več užitkov.
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Napajanje/Pogonski sklop

Tip agregata 4-taktni;EFI;OHV;Bencin
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 [Standardsteeringwheel]
Prednje vzmetenje Fully independent automotive-style strut suspension
Zadnje vzmetenje Mono-linkage
Zavore Self adjusting rear drum
Nastavitev 2 osebi

Splošno

Število sedežev 2 osebi
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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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