UMX EFI

UMX EFI: Za dobro
opravljeno delo
Ne glede na to, ali je izbran za obsežno poslovno
zemljišče ali pa je preprosto namenjen za pomoč pri
vsakodnevnih obremenitvah na manjših posestih ali
kmetijah – UMX EFI je popoln delovni stroj. Zaradi gladke
vožnje in dokazane zanesljivosti je odlična izbira.
UMX ima trdo, trpežno aluminijasto ogrodje z 2 udobnima
sedežema in velikim prostorom za shranjevanje, tako da
lahko s seboj vzamete vso ustrezno opremo. Osrednji del
tega delovnega stroja je preizkušen in poskočen motor
EFI 400 cm3 z enostavnim zagonom, ki omogoča moč in
varčnost.
Vsestransko vozilo Yamaha UMX EFI je s svojo standardno
zmogljivostjo pripravljeno, da okrepi vašo delovno silo in
izboljša produktivnost. Delo je opravljeno.

Vozilo za lažja dela in vzdrževanje
Trpežna, elegantna in kompaktna oblika
Aluminijast prtljažnik in odpiranje z
enim dotikom
Dva ločena sedeža z osrednjo konzolo
Gladko tekoč in zanesljiv EFI bencinski
motor s 400 cm3
29-litrska sprednja škatla za
shranjevanje in odpiranje z enim
dotikom
Ščitna plošča za varnost zunaj cestišč
Priročna lokacija za dolivanje goriva
Široke pnevmatike za udobje na cesti
in terenu
Žarometi LED z močjo re ektorja

UMX EFI
UMX EFI: Za dobro opravljeno delo
Če se projekta že lotevate, zakaj se ga ne bi pravilno? Zmogljivo delovno vozilo Yamaha UMX EFI je
namenjeno za raznovrstne naloge v pokritih prostorih ali na prostem. Z velikim prtljažnikom in
prostorno sprednjo škatlo je to delovno vozilo enostavno za uporabo in predstavlja hiter in učinkovit
način prevažanja opreme in pripomočkov.
Osrednji del tega kompaktnega delovnega stroja je preizkušen in poskočen motor EFI 400 cm3 z
enostavnim zagonom, ki zagotavlja gladko in zanesljivo delovanje, zato ga lahko peljete skoraj kamor
koli v parku, letovišču, gol šču, na kmetiji, letališči, v tovarni ... odločitev je vaša.
Dva ergonomsko zasnovana ločena sedeža in sistem vzmeti s spremenljivo togostjo skupaj
zagotavljajo visoko raven udobja, zaradi česar boste pri uporabi tega okretnega in enostavno
vodljivega vozila za lažja dela resnično uživali – za vas je pripravljeno trdo delati 24 ur na dan.
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Gladko delujoča in poskočna
pogonska enota EFI
Osrednji del vozila UMX je okreten in
enostavno vodljiv enovaljni motor EFI s 400
cm3 z zračnim hlajenjem, ki daje veliko moči
skupaj z nizkimi stroški in odlično
stroškovno učinkovitostjo. Na voljo je tudi
model s 5,0-kilovatnim električnim pogonom
brez emisij (model UMX AC), ki je idealen za
notranjo uporabo in v okoljih, kjer hrup ni
zaželen.

Zanesljiva ščitna plošča in
stabilno vzmetenje
Vozilo UMX je zasnovano tako, da je vedno
pripravljeno, ko je delo treba hitro opraviti –
zato je prava izbira, ko morate na teren
prispeti hitro in učinkovito. Vozilo je
izdelano za vožnjo po različnih podlagah,
tudi netlakovanih, saj robustna ščitna
plošča, stabilno vzmetenje in široke
pnevmatike omogočajo varno prečkanje
terena brez cestišč, zaradi česar je vozilo
primerno za delo v različnih okoljih.

UMX EFI
Napajanje/Pogonski sklop
Tip agregata
Prostornina
Vrtina x gib
Konjska moč
Kompresijsko razmerje
Sistem podmazovanja
Prostornina rezervoarja za olje
Sistem vžiga

OHV;EFI;4-taktni;Bencin
402 cm3
85,0 mm × 70,8 mm
9,4 kW (12,6 KM) pri 3600 vrt./min
8.2:1
sistem podmazovanja s pljuskanjem
1,1 litra
TCI

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina (s streho)
Medosna razdalja
Pro l prednjega kolesa
Pro l zadnjega kolesa
Najmanjša oddaljenost od tal
Floor board height

3.032 mm
1.253 mm
1.824 mm
1.961 mm
1.023 mm
1.021 mm
115 mm
332 mm

Šasija
Okvir
Karoserija
Krmiljenje
Prednje vzmetenje
Zadnje vzmetenje
Zavore
Nastavitev

Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotivegrade polyurethane
Zobnik in zobčasta letev
Strut suspension
Mono-linkage
Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Izvedba
Maksimalna hitrost naprej
Radij obračanja

31 km/h
4,0 metra

Splošno
Teža (kg)
Prostornina tovornega prostora
Dimenzije tovornega prostora (DxŠxV)
Prostornina rezervoarja za gorivo
Velikost pnevmatik
Število sedežev

455,4 kg
363 kg
1.046 mm x 1.166 mm x 302 mm
20 litrov
20 x 10 –10 (4-plastno)
2 osebi

UMX EFI
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.

