
Prava vsestranska
učinkovitost.
Z zmogljivim motorjem brez emisij in skoraj neslišnim

delovanjem prinaša ta elegantni in vzdržljivi električni

model pravi užitek pri vožnji, za lastnike gol šč pa je

odlična izbira tudi zaradi nezahtevnega vzdrževanja.

Poleg tega, da je Drive² DC danes eden od

najpriljubljenejših električnih vozil za golf, je tudi izredno

vsestranski, zato se lahko uporablja kot profesionalno

večnamensko vozilo, ki ga je mogoče uporabiti za številna

različna opravila tako v notranjih prostorih kot na

prostem.

Vozilo za golf Drive² DC je udobno, zmogljivo, odzivno,

vozno, predvsem pa je vožnja z njim tako zabavna. Toda

zakaj bi nam verjeli na besedo? Najboljši način, da

odkrijete, kaj vse zmore, je, da ga preizkusite sami.

Zasnovano za kompakten in položnejš i

teren

Vodilni 48-voltni električni motor z

enosmernim tokom v razredu

Elegantna zasnova ohiš ja in elegantne

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

Skoraj neslišna vožnja brez emisij

Najsodobnejše regenerativno zaviranje

Lahka in močna šasija HybriCore

Popolnoma neodvisno sprednje

vzmetenje
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Prava vsestranska učinkovitost.
Z udobno vožnjo in električnim motorjem brez emisij je Yamahino zanesljivo in robustno vozilo za golf

Drive² DC idealno za položnejša, bolj gladka gol šča. To je pametna in učinkovita možnost za sodobne

gol ste – in odlična izbira za proaktivne lastnike gol šč.

Elegantni Drive² DC je najbolj primeren za uporabo na bolj kompaktnih gol ščih, kjer še posebno

navdušujeta njegova tekoča, odzivna zmogljivost in udobna vožnja, zato je to vrhunsko vozilo za golf.

Njegove značilnosti, kot so trajnost, enostavno vzdrževanje in nizki tekoči stroški, prinašajo

dobrodošle poslovne koristi.

Z vozilom Drive² DC, ki se ponaša s prostorno in razkošno notranjostjo ter s tekočim pospeševanjem

in tihim delovanjem, poleg tega pa ima še dodatno prednost, da ne oddaja emisij, res ni šale.
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Drive² DC

Kot pove že ime, ima Drive² DC vzdržljiv in

zanesljiv električni motor z enosmernim

tokom. Zanesljivi električni motor z

enosmernim tokom z akumulatorji Trojan,

ki je prilagojen za položnejši teren in

kompaktnejša gol šča, kjer ni potrebna

pretirana moč, prinaša tekoče, tiho in

brezhibno delovanje. S kompaktnim in

učinkovitim električnim polnilnikom sodi

Drive2 DC z vidika upravljanja in

vzdrževanja med najcenejša vozila za golf.

Večja armaturna plošča v
avtomobilskem slogu

Vozilo Drive2 DC je bilo zasnovano tako,

da je prilagojeno sodobnim gol stom, ter

vključuje armaturno ploščo v

avtomobilskem slogu s priročnim

prostorom za shranjevanje pijač in osebnih

predmetov. Prostor za shranjevanje z

nedrsečo podlogo je idealen za telefone,

izbirne USB-vtičnice pa gol stom

omogočajo, da lahko kadar koli napolnijo

naprave.

Praktična in vzdržljiva modularna
zasnova ohišja

Zaradi modularne zasnove ohišja je vozilo

Drive2 prijazno lastniku in enostavno za

vzdrževanje, kar omogoča upraviteljem

bistveno zmanjšanje časa nedelovanja ter

večjo učinkovitost in dobičkonosnost. Nova

3-delna zadnja plošča zmanjšuje stroške

popravila in omogoča enostaven dostop do

motorja, medtem ko so čvrsti odbijači in

trpežne plošče ohišja izdelani tako, da

zagotavljajo optimalno trdnost in

vzdržljivost.

Oklep in nadgrajena notranjost

Drive² je s svojim oklepom in paleto

elegantnih barv najprivlačnejše in

najrazkošnejše vozilo za golf, kar smo jih

kdaj koli izdelali. Drive² ponuja najbolj

prostorno notranjost in največ prostora za

noge v tej industriji, poleg tega pa pri vseh

modelih prinaša najširše sedeže in

preoblikovano armaturno ploščo z več

prostora za shranjevanje.

Hiter in enostaven sistem
polnjenja akumulatorja

Čas je denar, zato morajo biti za

učinkovito upravljanje voznega parka vozil

za golf stroški zaradi časa nedelovanja in

vzdrževanja čim manjši. Posebni sistem

polnjenja akumulatorja v samem vozilu

Drive² DC omogoča hitro in enostavno

redno polnjenje, zato je ta električni

model z enostavnim vzdrževanjem, ki je

vodilni na trgu, odlična izbira za

komercialne uporabnike.

Izjemno udobni ergonomsko
oblikovani sedeži

Največji in najudobnejši sedeži v industriji

vključujejo globoke, podporne ergonomske

linije, ki omogočajo stabilno namestitev

potnikov med vožnjo. Drive² je z zelo velikim

prostorom za noge in prostorno notranjostjo

zasnovan za udobno vožnjo vseh uporabnikov

ne glede na telesno višino oziroma velikost

ter prinaša gol stom čim več užitkov.
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Napajanje/Pogonski sklop

Motor [DCMotor]
Baterije Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Šasija

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

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

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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