
Rijdt gemakkelijk
De Drive2 is niet alleen een van 's werelds populairste

elektrische golfcars, maar dit veelzijdige model kan ook

worden gebruikt voor de meest uiteenlopende

toepassingen, zowel binnen als buiten.

Met hun emissievrije elektromotoren en  uisterstille

werking zijn deze stijlvolle en duurzame elektrische

modellen een plezier om mee te rijden. Daarnaast zijn ze

vanwege hun lage onderhoudskosten de favoriet van

golfbaanexploitanten.

De Drive2 is leverbaar met een Power Tech

wisselstroom- of beproefde gelijkstroommotor en is van

meet af aan ontworpen met het oog op comfort,

duurzaamheid, uitstekende rijeigenschappen en vooral

rijplezier. Maar waarom zou je ons op ons woord

geloven? Overtuig jezelf.

Toonaangevende 48 V elektromotor,

wissel- of gelijkstroom

Nieuw, slank carrosserieontwerp en

gedurfde nieuwe kleuren

Ruim, personenauto-achtig dashboard

met extra opbergmogelijkheden

Modulaire carrosserie met de meeste

ruimte voor inzittenden in zijn klasse

Vrijwel geruisloos en emissievrij

Innovatief remsysteem met

energieterugwinning

Licht en sterk HybriCore-ladderchassis

Tru-Trak II volledig onafhankelijke

voorwielophanging

Geavanceerde Trojan-accu's

Sentry Wraparound-protectiesysteem

ClimaGuard-dak met dubbele

regengoot

Originele Yamaha-oplader
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Drive2 PowerTech AC

De hooge ciënte wisselstroommotor van

de Drive2 behoort tot de meest

geavanceerde en krachtige ontwerpen in

zijn klasse. Met een vermogen dat tot wel

44% hoger is dan van de concurrentie, rijdt

de Drive2 AC bijzonder soepel en heeft hij

uitzonderlijk goede klimeigenschappen.

Daarmee is deze emissievrije golfcar

geschikt voor elke omgeving.

Drive2 DC

De Drive2 is ook leverbaar met een sterke

en betrouwbare gelijkstroommotor. In

vlakkere terreinen waar geen hoog

vermogen is vereist, zorgen de

betrouwbare gelijkstroommotor en

Trojan-batterijen voor schone, stille en

soepele prestaties. En mede dankzij zijn

compacte en e ciënte elektrische

oplader, zijn de bedrijfskosten van de

Drive DC bijzonder gunstig.

Groter, personenauto-achtig
dashboard

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp van

de Drive2 de moderne golfer in het

achterhoofd. Daarom beschikt hij over een

personenauto-achtig dashboard met extra

opbergmogelijkheden voor drankjes,

persoonlijke spullen en mobiele apparatuur.

Een opbergruimte met een antislipmat is

ideaal voor telefoons, en met de optionele

USB-aansluitingen zijn de spelers ervan

verzekerd dat hun mobiele apparatuur de

hele dag opgeladen blijft.

Doelmatig en duurzaam
modulair carrosserieontwerp

Door zijn modulaire carrosserieontwerp is

de Drive2 zeer gebruiks- en

onderhoudsvriendelijk. Zo blijft de

uitvaltijd minimaal, wat uiteraard gunstig

is voor de winstcijfers van de

exploitanten. Een nieuw driedelig

achterpaneel vermindert eventuele

reparatiekosten en biedt gemakkelijke

toegang tot de motor. De robuuste

bumpers en slijtvaste carrosseriepanelen

zijn gemaakt voor een optimale sterkte en

duurzaamheid.

Nieuw bodywork en verbeterd
interieur

Met zijn gerestylede carrosserie en een

reeks gedurfde nieuwe kleuren, is de

Drive2 de mooiste en meest luxueuze

Yamaha golfcar die we ooit hebben

gebouwd. Niet alleen biedt de Drive2 het

meest riante interieur en de beste

beenruimte in dit segment, hij beschikt

bovendien over de breedste golfcarstoelen

in de markt en heeft een vernieuwd

dashboard met meer opbergruimte.

Snel en gebruiksvriendelijk
accuvulsysteem

Tijd is geld, dus als je meerdere golfcars

beheert, wil je zeker weten dat uitvaltijd en

onderhoudskosten tot een minimum beperkt

blijven. Het speciale accuvulsysteem van de

Drive2 DC maakt het bijvullen snel en

eenvoudig, waardoor dit toonaangevende

elektrische model een duidelijke favoriet is

bij zakelijke gebruikers.
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Aandrijving

Wisselstroomvermogen 5.0kW for60minutes
Motor 48 volt AC Motor
Batteries Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Afmetingen

Totale lengte 2,378 mm
Totale breedte 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,823 mm
Wielbasis 1,640 mm
Front wheel tread 883 mm
Rear wheel tread 988 mm
Grondspeling 139 mm

Type

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

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

Besturing
Self-compensating double reduction helical rack-and-
pinion

Front suspension
Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut
suspension

Rear suspension Strut suspension
Remmen Self adjusting rear drum
Bumpers Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Prestaties

Maximum forward speed 31km/u
Turning radius 2.9 metre

Algemeen

Tyre size 215/60-8 DOT (4-ply rating)
Capaciteit zitting 2 personen
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De vermelde technische speci caties zijn uitsluitend indicatief en kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving van de fabrikant en/of invoerder worden gewijzigd. Om de toegenomen levensduur van je

voertuig te garanderen en vanwege de veiligheid van de bestuurder moeten de aanbevelingen van de

fabrikant in alle gevallen worden opgevolgd. Wij raden aan om de nodige voorbereidingen te tre en voor

je het voertuig gebruikt. Gebruik op de openbare weg is niet toegestaan en gebruik door bestuurders

jonger dan 16 jaar wordt afgeraden. Contacteer je plaatselijke dealer voor meer informatie.
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