
Veel rijplezier en
weinig onderhoud
Elk detail van de volledig nieuwe Drive2 is ontworpen

voor gebruiksgemak op de golfbaan. Mede dankzij de

duurzame koppeling een hoog klimvermogen en weinig

onderhoud. Zeer stabiele rijeigenschappen dankzij de

geavanceerde wielophanging. Zelfs de voorgevormde

stoelen zijn de grootste in deze klasse.

De bumpers zijn bestand tegen aanrijdingen met een

snelheid tot 8 km/h. Om schade tot een minimum te

beperken, zitten ze voor en achter op dezelfde hoogte.

Voor een optimale duurzaamheid zijn de

carrosseriepanelen stootvast en bestand tegen koude

weersomstandigheden. Bovendien hebben ze dezelfde

kleur als de sterke polyurethaan autolak die is

aangebracht.

De Drive2 is niet alleen maar een golfcar waar je met

plezier in rijdt. Ook het uiterlijk ervan zal je aanspreken.

Schone, stille en zuinige EFI-motor

Nieuw, slank carrosserieontwerp en

gedurfde nieuwe kleuren

Ruim, personenauto-achtig dashboard

met extra opbergmogelijkheden

Grootste zit- en beenruimte in zijn

klasse

Luxueuze onafhankelijke

achterwielophanging (alleen EFI)

Tru-Trak II onafhankelijke

voorwielophanging

Licht en sterk HybriCore-ladderchassis

Onderhoudsvrije

tandheugelstuurinrichting

Onderhoudsarm oliesysteem zonder

 lter

Comfortabele voorgevormde stoelen

Premium pro elbanden

Grote bergruimte en opbergmand
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Drive2 QuieTech EFI-model

Dankzij exclusieve Yamaha-technologie is

de EFI-motor van de Drive2 de rustigst

lopende en schoonste motor in de

benzinecategorie. Met een  uisterstille

geluidsemissiewaarde van slechts 60,5 dB

is hij bijna net zo stil als sommige

elektrische modellen. En als je hier de

ultralage uitstoot en het gunstige

brandstofverbruik bij optelt, wordt wel

duidelijk waarom dit de vanzelfsprekende

keuze is voor spelers en

golfbaanexploitanten.

Drive2 carburateurmodel

Yamaha is de enige golfcarfabrikant die

zijn eigen motoren bouwt, waardoor we

onze klanten een breed scala aan motoren

kunnen bieden die aansluiten bij hun

speci eke vereisten. De beproefde

carburateurmotor van de Drive2

combineert stille en ver jnde prestaties

met optimale betrouwbaarheid en

onderhoudsvriendelijkheid.

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 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.

Onafhankelijke
achterwielophanging

De Drive2 EFI is niet alleen de stilste golfcar

met benzinemotor, het is ook de eerste in

zijn klasse die is uitgerust met

onafhankelijke achterwielophanging. En

daarmee is het meteen 's werelds meest

luxe golfcar. Door de combinatie van de

breedste stoelen en grootste beenruimte in

zijn klasse en zijn ver jnde wielophanging,

biedt de Drive2 EFI op elke golfbaan een

ongeëvenaard rijcomfort.
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Aandrijving

Motortype
Gebouwd door Yamaha;ééncilinder met lage emissie,
60° hellend OHV

Cilinderinhoud 357cc
Horsepower 8.5kW @3500rpm

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 981 mm
Grondspeling 140 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 Fully independent automotive-style 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

Inhoud brandstoftank 22litres
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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