
Osobní a užitkové golfové vozíky 



 

PERFORM

 

Lepší způsob jízdy!

Řada golfových vozů Yamaha, osobní 
přepravní i ty užitkové, nabízejí našim 
zákazníkům maximální výkon. Od golfu a 
potřeb pro volný čas až po komerční využití, 
náš cíl je jednoduchý - vytvářet vozidla, která 
umožňují vést našim zákazníkům a jejich 
firmám kvalitnější životy. 

Z našeho prémiového vlajkového modelu 
zmiňujeme top model Drive² AC AGM, ale 
tu perfektní volbu, ať už tichou elektrickou 
nebo hospodárnou benzínovou - záleží co 
vyhovuje vašim momentálním potřebám 
- najdete v každém ze šesti modelů řady 
Drive².

Naše řada vozíků pro osobní i lehkou 
nákladní přepravu je skvělým doplňkem 
jakéhokoli resortu nebo zařízení a umožní 
vám vždy dokončit vaši práci včas.
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Standardní motory AC 3,3 kW a PowerTech AC 5,0 kW jsou široce 
rozšířeny a  uznávány jako nejpropracovanější a nejvýkonnější ve 
své třídě. Plynulé zrychlení vás dostane na plnou rychlost v mžiku 
a poskytuje špičkovou schopnost stoupání do kopce s nulovými 
emisemi.

Technologie recyklovatelných akumulátorů Trojan AGM garantuje 
takový výkon, aby vaše golfové vozidlo dobře zvládalo průjezd i 
vašimi nejdelšími golfové dny a vy tak mohli šetřit síly.  Bezúdržbový 
akumulátory lze po ukončení jejich životnosti jednoduše recyklovat. 
Skvělá zpráva jak pro majitele hřiště, tak pro životní prostředí.

Se šesti 8-mi voltovými bateriemi je Trojan Motive T-875 odolným 
zdrojem energie s dlouhou životností. Tyto osvědčené akumulátory 
poskytují dostatek energii pro udržení vašeho golfového vozíku v 
chodu i na těch nenáročnějších golfových turnajích.

Moderní a stylová palubní deska v automobilovém stylu poskytuje 
golfistům více prostoru pro příslušenství jako jsou mobilní telefony 
a dálkoměry. Design poskytuje více prostoru pro pohodlí cestujících 
golfistů  a jejich nohy.

Funkci tichého benzínového motoru Yamaha pro golfové vozy 
zajišťuje 4-taktní benzínový motor EFI. Pohonná jednotka s nejtišším 
a nejčistším chodem v kategorii spalovacích motorů produkuje ultra 
nízké emise a hlučnost pouhých 60,5 dB.

Zcela nový YamaTrack® dává vašemu kurzu schopnost se pracovat 
na sobě a být lepším golfistou. S novou 10” interaktivní dotykovou 
obrazovkou je namontovaný na palubní desce a díky tomu si hráči 
užijí 3D grafiku přímo terénu se spoustou profesionálních tipů, s 
přesnými vzdálenostmi a samozřejmě také s možností objednání 
jídla a nápojů. Majitelé a provozovatelé budou moci maximalizovat 
efektivitu a přímý provoz díky neomezenému využívání geozón.

Stabilita a pohodlí v každém ohledu. S přidaným komfortem, 
prémiovým tlumení nárazů a vynikající stabilitou si nyní mohou 
golfisté užít zatím nejhladší jízda v golfovém vozíku vůbec.

AC elektrické motory Recyklovatelné akumulátory Trojan AGM Akumulátory Trojan Motive T-875

Komfort jako v automobilu Elektronické vstřikování paliva YamaTrack® kompatibilita

Nezávislé zavěšení zadních kol

Poznejte rozdíl jménem 
Yamaha

YamaTrack® - Pokročilé
vedení kurzu

YamaTrack®, tento systém řízení Yamahy dává 
vašemu kurzu schopnost vyvíjet se a stát se 
úspěšným golfistou. Zlepšete zkušenosti svých 
hráčů a efektivitu vašeho kurzu.  

YamaTrack®, tento systém řízení Yamahy 
dává vašemu kurzu schopnost vyvíjet se a stát 
se úspěšným golfistou. Zlepšete zkušenosti 
svých hráčů a efektivitu vašeho kurzu.  Zažijte 
bezkonkurenční ovládání kurzu, který zlepšuje 
bezpečnost a efektivitu. S neomezenými 
geografickými zónami, ovládáním rychlosti 
a umístění vozíku na vašem hřišti. Funkce 
vypnutí zabraňuje ztrátám během dne a 
funkce uzamčení zajišťuje bezpečnost přes 
noc. Zlepšete provoz celé flotily pomocí 
snadného sledování stavu baterie a vozidla 
a optimalizujte plánování kurzů pomocí 
snadného sledování tempa hry.

Převezměte plnou kontrolu nad svou flotilou 
a poznejte skutečné výhody YamaTrack. 
Dosáhněte vyšší audience s přizpůsobitelným 
zobrazením reklamy na obrazovce a zvyšte 
příjmy z kurzů sdílením dalších reklamních 
příležitostí. S centralizovaným systémem 
můžete spravovat svůj celý provoz včetně 
shopu a všech zařízení pro údržbu z jakéhokoli 
zařízení připojeného k internetu. 
 
YamaTrack. Jen další důvod, proč je Yamaha 
The Easy Choice.™
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Naše prémiové golfové vozítko Drive² AC je snem každého golfisty. Jeho nový 
výkonný motor 3,3 kW a vysoce výkonné recyklovatelné akumulátory Trojan 
AGM umožňují snadno zvládat dlouhé cesty v kopcovitých terénech a společně 
s vynikajícím pohodlím interiéru zajišťují plynulou jízdu, která je prostě dokonale 
stylová a luxusní.

Stylové vozítko Drive² AC AGM, které je navrženo pro golfová hřiště, kde se 
obzvláště uplatní jeho velký dojezd a nadprůměrná schopnost zvládat s naprostou 
jistotou svahy a strmé kopce, nabízí 2 nové barvy pro svůj nejnovější model a je 
golfovým vozítkem bezkonkurenční kvality.

Golfisté ocení kombinaci mimořádně prostorného, pohodlného a luxusního 
interiéru s dokonale plynulým zrychlením a relaxačně tichým výkonem, která díky 
nízkým nárokům na údržbu zároveň zaručuje vysokou efektivitu pro majitele hřišť. 
Faktor nulových emisí je pro vlastníky další klíčovou výhodou.

Nový elektromotor s výkonem 3,3 kW
Modely Drive² AC mají nový vysoce účinný 
elektromotor – všeobecně uznávaný jako 
nejpropracovanější a nejvýkonnější ve své třídě. 
Plynulé zrychlení vás okamžitě dostane na plnou 
rychlost a poskytuje vynikající schopnost stoupání 
do kopce, díky čemuž je toto tichoučké vozítko 
s nulovými emisemi vhodné do každého prostředí.

Mimořádně pohodlná tvarovaná sedadla
Sedadla jsou největší a nejpohodlnější ve své třídě 
a jejich pohodlné tvarování umožňuje pasažérům 
maximálně příjemnou jízdu. Vozítko Drive² má 
prostorný interiér a dostatek místa pro nohy. 
Vyhovuje tak pasažérům všech výšek a každý hráč 
si jízdu užije naplno.

Větší přístrojová deska ve stylu 
automobilu
Vozítko Drive² je vytvořeno pro moderní golfisty, 
kterým nabízí přístrojovou desku ve stylu 
automobilu s pohodlně umístěným úložným 
prostorem na nápoje a osobní předměty. Úložný 
prostor s protiskluzovou podložkou je ideální pro 
uložení telefonů, které mohou být díky volitelným 
portům USB po celý den udržovány nabité.

Akumulátory AGM – skutečně vysoký 
výkon
Technologie recyklovatelných akumulátorů 
Trojan AGM v tomto prémiovém modelu Drive² 
poskytuje výkon, který mu zajistí sílu i při 
nejdelších golfových dnech, takže i když hráči 
mohou být unavení, spolehlivé vozítko Drive² AC 
AGM na hřišti vydrží stále. Nízké nároky na údržbu 
a recyklovatelnost akumulátorů po skončení 
životnosti navíc pomáhají majiteli golfového hřiště 
i životnímu prostředí.

 

Nejnovější model golfového vozítka Drive² AC je pohodlný, při jízdě ho skoro 
neuslyšíte, má výkonný motor 3,3 kW a prostě miluje kopcovitá a náročná hřiště. Je 
spolehlivé a robustní. Je to nejen chytré, ale i efektivní řešení pro dnešní golfisty a 
skvělá volba pro proaktivní majitele hřišť.

Stylové Drive² AC, navržené pro místa, kde oceníte jeho velký dojezd a silný výkon 
v kopcích, je velmi atraktivní golfové vozítko špičkové kvality. Tradiční vlastnosti 
Yamahy, jako je odolnost, snadná údržba a nízké provozní náklady, přinesou 
samozřejmě také vítané obchodní výhody.

Kromě prostorného, pohodlného a luxusního interiéru, dokonale plynulého 
zrychlení a nového, relaxačně tichého výkonného motoru nabízí Drive² AC také 
výhodu nulových emisí a 2 nové barevné varianty nejnovějšího modelu.

Nový elektromotor s výkonem 3,3 kW
Modely Drive² AC mají nový vysoce účinný 
3,3kW elektromotor – všeobecně uznávaný jako 
nejpropracovanější a nejvýkonnější ve své třídě. 
Plynulé zrychlení vás okamžitě dostane na plnou 
rychlost a poskytuje vynikající schopnost stoupání 
do kopce, díky čemuž je toto tichoučké vozítko 
s nulovými emisemi vhodné do každého prostředí.

Modulární konstrukce karoserie – 
praktická a odolná
Modulární konstrukce karoserie vozítka 
Drive² usnadňuje údržbu a umožňuje obsluze 
minimalizovat prostoje a dosahovat lepší 
efektivity a vyšší ziskovosti. Trojdílný zadní panel 
snižuje náklady na opravy a umožňuje snadný 
přístup k motoru. Robustní nárazníky a odolné 
panely karoserie zajišťují optimální pevnost 
a odolnost.

Kultivované odpružení pro pohodlnou 
jízdu
Bezúdržbové zavěšení předních kol Yamaha je 
zcela nezávislé a tato vyspělá konstrukce využívá 
pružicí vzpěry s vinutou pružinou, které se 
používají v automobilech, což minimalizuje náklon 
a zaručuje kultivovanou jízdu. Nejnovější modely 
Drive² se také pyšní novým řešením zavěšení 
zadních kol s větším zdvihem, které zajišťuje větší 
pohodlí.

Odolné akumulátory s dlouhou výdrží
Odolné, dlouhoživotnostní a osvědčené 
akumulátory Trojan Motive T-875 poskytují sílu, 
aby toto schopné golfové vozítko vydrželo i při 
těch nejdelších golfových dnech! Golfisté se 
mohou unavit, ale mohou se spolehnout na to, že 
jejich spolehlivé vozítko Drive² AC na hřišti vydrží 
stále.
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Golfový vozík Yamaha Drive² QuieTech EFI s nízkoemisním motorem EFI 
a mimořádně kultivovaným nezávislým zavěšením zadních kol (vůbec prvním 
u tohoto druhu vozíků) vydává hluk o hlasitosti šepotu a zaručuje luxusní 
a přirozeně příjemnou a zcela klidnou jízdu.

Stylový nový vozík Drive² QuieTech EFI poháněný mimořádně úsporným 
čtyřtaktním motorem Yamaha s dokonale plynulým chodem nabízí speciální 
hlukovou izolaci hnací jednotky, díky níž je vozík téměř stejně tichý jako 
elektromobil, hlučnost dosahuje pouhých 60,5 dB. Přesně, jak jsme řekli: hlasitost 
šepotu!

Díky promyšlenému technickému zpracování a konstrukci, o nezávislém zavěšení 
předních a zadních kol ani nemluvě, představuje vozík QuieTech EFI špičku na poli 
vývoje golfových vozíků. Není pochyb, že si jej hráči i správci hřišť po celém světě 
oblíbí.

The unit depicted in this image is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Benzínový motor Yamaha tichý jako šepot
Motor, který je vybaven speciální izolací a využívá 
exkluzivní technologie Yamaha, je nejtišší 
a nejekologičtější pohonná jednotka v kategorii 
benzínových motorů. Vydává pouze 60,5 dB a je 
tak skoro stejně tak tichý jako elektromotor. 
A díky velmi nízkým emisím a nízké spotřebě 
paliva je rozumnou a logickou volbou pro hráče 
i správce hřišť.

Stylový vzhled a vylepšený interiér
Stylová karosérie a nabídka výrazných barev 
zajišťuje, že jsou vozíky Drive² nejatraktivnější 
a nejluxusnější golfové vozíky, jaké kdy 
společnost Yamaha vyrobila. Drive² nabízí také 
nejprostornější interiér a nejvíce místa pro 
nohy v tomto segmentu, stejně jako nejširší 
a nejpohodlnější sedadla, jaká si jen můžete přát.

Praktická a odolná konstrukce karosérie
Modulární konstrukce karosérie vozíku Drive² 
znamená snazší vlastnictví a údržbu. Provozovatel 
tak může minimalizovat prostoje a ušetřit 
na nákladech na servis. Trojdílný zadní panel 
umožňuje ušetřit na nákladech na opravy, 
protože nabízí snadný přístup k motoru. Robustní 
nárazníky a odolné panely karosérie jsou vyrobeny 
tak, aby spojovaly optimální pevnost a odolnost.

Prostornější palubní deska ve stylu 
automobilu
Vozík Drive² je vytvořen pro dnešní náročné 
golfisty, jimž nabízí atraktivní palubní desku ve 
stylu automobilu s bohatým úložným prostorem 
na nápoje, osobní předměty a mobilní zařízení. 
Úložný prostor s protiskluzovou podložkou je též 
ideální pro bezpečné uložení dalších osobních 
předmětů.

 

Výkonný tichý a hladce běžící motor EFI s nízkými emisemi a mimořádně jemné 
odpružení dávají golfovému vozíku Yamaha Drive² EFI naprosto luxusní parametry 
a jízda s ním je příjemná a klidná.

Stylový čtyřtaktní mimořádně úsporný a proto velmi hospodárný motor Drive² 
EFI pracuje potichu a plynule, přesně jak byste očekávali od pohonné jednotky 
Yamaha. Vozík však nabízí i celou řadu dalších funkcí, které mu dodávají mimořádně 
luxusní charakteristiky a příjemné jízdní vlastnosti.

Díky sofistikovanému technickému provedení a konstrukci je vozík Drive² EFI 
průkopnickým počinem ve vývoji golfových vozíků, o mimořádném pohodlí, které 
nabízí nezávislé zavěšení předních kol, ani nemluvě. Právě proto je tak oblíbený 
u hráčů i provozovatelů hřišť na celém světě.

Čistě pracující benzínový motor Yamaha 
EFI
Motor vozíku Drive² EFI se opírá o exkluzivní 
technologie Yamaha a představuje pohonnou 
jednotku, jež v kategorii benzínových motorů 
nabízí kromě tichosti též nejplynulejší chod 
a nejvyšší čistotu. Díky mimořádně nízkým 
emisím a nízké spotřebě paliva je tato pohonná 
jednotka rozumnou a logickou volbou pro hráče 
i provozovatele hřišť.

Mimořádně pohodlná tvarovaná sedadla
Toto jsou největší a nejpohodlnější sedačky, jež 
golfové vozíky nabízejí. Jsou hluboké, tvarované 
a pasažéry pohodlně podpírají a zajišťují jim 
během jízdy bezpečnost. Modely Drive² mají 
prostorný interiér a dostatek místa pro nohy. 
Vyhovují tak pasažérům všech výšek a každý hráč 
si jízdu užije naplno.

Plně nezávislé zavěšení předních kol
Bezúdržbové zavěšení předních kol Yamaha je 
zcela nezávislé a tato vyspělá konstrukce využívá 
pružicí vzpěry s vinutou pružinou, které se 
používají v automobilech, což minimalizuje náklon 
a zaručuje plynulou a pohodlnou jízdu.

Prostornější palubní deska ve stylu 
automobilu
Vozík Drive² je vytvořen pro dnešní náročné 
golfisty, jimž nabízí atraktivní palubní desku ve 
stylu automobilu s bohatým úložným prostorem 
na nápoje, osobní předměty a mobilní zařízení. 
Úložný prostor s protiskluzovou podložkou je také 
ideální pro další osobní předměty. Volitelný port 
USB umožňuje hráčům udržovat jejich mobilní 
zařízení po celý den nabitá.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

10“ litá kola Casino
GCA-JC352-00-BK

10“ 12paprsková litá kola do 
jakéhokoli terénu
GCA-J2G51-00-SL

10“ 12paprskové kolo Carlise®10” 
12-Spoke Wheel
GCA-JC152-00-00

Kryt kola Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Kryt kola Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Kryty kol – stříbrná metalíza
GCA-JW950-02-00

Prémiová sada bočního zrcátka
GCA-JC181-00-00

Kryt golfového bagu Drive2 
Cabana
GCA-J0A60-00-00

Snadno použitelná plachta pro 
uskladnění
GCA-72402-00-00

Chladnička na šest plechovek
GCA-JW132-02-00

Chladnička na šest plechovek
GCA-JW132-11-00

Sada na mytí holí a míčků
GCA-JW131-01-00

Navlékací ochranné uzavření 
kabiny Drive2
GCA-J0A65-00-SD

Černé opěradlo sedadla
GCA-JW987-00-00

Černá spodní strana sedadla
GCA-J0B84-21-BK

Autokoberec Club Clean pro vozík 
Drive2
GCA-CCGMY-AM-DR

Hliníková čepička ventilku 
s rýhovaným vzorem
90338-W1016-00

Samolepicí pouzdro na informace
GCA-JW185-13-00

Hliníková čepička ventilku se 
vzorem šroubovice
90338-W1018-BU

Drive² AC AGM Příslušenství
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Pokud si chcete vybrat nejlépe, poznáte, že neexistuje nic snazšího nebo 
luxusnějšího než projížďka v našem nejnovějším modelu Drive².

V luxusním a prostorném interiéru tohoto důmyslného vozítka se okamžitě 
uvolníte. Přístrojová deska v automobilovém stylu je vybavena praktickými porty 
USB a spoustou praktických úložných prostor. Díky intuitivnímu ovládání se toto 
působivé vozítko velice snadno ovládá.

Po nasednutí zaznamenáte plynulý a silný záběr – díky ultra tichému motoru 
PowerTech AC, který poskytuje vyšší výkon než jakýkoli jiný elektrický model – a 
mimořádně hladkou luxusní jízdu, která využívá naše nejnovější nezávislé zavěšení 
zadních kol (IRS), nový prvek tohoto nejnovějšího vozítka Drive² PTV PowerTech 
AC.

Drive² PowerTech AC
Vysoce účinný elektromotor PowerTech AC 
modelu Drive² patří mezi nejpropracovanější 
a nejvýkonnější jednotky ve své třídě. Toto vozítko 
s nulovými emisemi je o 44 % výkonnější než 
konkurence a nabízí tichou, kultivovanou jízdu 
spolu s vynikajícím dojezdem a výkonem, takže se 
hodí do každého prostředí.

Velká přístrojová deska ve stylu 
automobilu s nabíjecími porty USB
Osobní vozítko Drive² PowerTech AC je vytvořeno 
pro potřeby široké škály uživatelů, kterým 
nabízí přístrojovou desku ve stylu automobilu 
se zvětšeným úložným prostorem a prostorem 
pro nápoje a jídlo ve střední části, spolu s dalšími 
úložnými odděleními na klíče, peněženku nebo 
mobilní zařízení a praktickými nabíjecími porty 
USB.

Výkonné světlomety LED
Toto luxusní osobní vozítko je vyrobeno tak, aby 
vás dokázalo přepravovat 24 hodin denně a když 
s ním poprvé vyjedete ven po setmění, ohromí 
vás výkon a záběr paprsků skvělých světlometů 
LED. Systém LED produkuje oproti konvenčním 
halogenovým svítilnám dvojnásobek světla při ani 
ne poloviční spotřebě a jasně svítí na cestu vpřed!

IRS – nezávislé zavěšení zadních kol
Modely Drive² jsou nejen nejtišší golfová vozítka 
široko daleko, ale jsou i první ve své třídě, která 
jsou vybavena nezávislým zavěšením zadních 
kol (IRS), což jim propůjčuje mimořádný dojem 
luxusu. Tenhle propracovaný systém zavěšení 
kol v kombinaci s nejširšími sedadly a největším 
prostorem pro nohy ve své kategorii skýtá 
maximální jízdní pohodlí.

 

Cesta s vozítkem Drive² QuieTech EFI je snadná díky našemu pokročilému 
čtyřtaktnímu motoru EFI, který z něj činí nejtišší benzinový model ve své třídě 
s hlučností pouhých 60,5 decibelů. Přidejte k tomu nízké emise, vynikající spotřebu 
a dobrý dojezd a uvidíte, proč je ideální pro velké i malé areály.

Díky nezávislému zavěšení u předních i zadních kol, stylové karoserii nenáročné na 
údržbu a ergonomickému interiéru pro větší pohodlí a praktičnost je vozítko Drive² 
PTV QuieTech EFI nabité funkcemi přinášejícími maximální luxus a relaxaci při jízdě.

Přístrojová deska v automobilovém stylu obsahuje praktické porty USB, úložné 
prostory a výkonné LED světlomety usnadňující práci po setmění. Celkově 
vzato umožňuje prémiová specifikace vozítka Drive² PTV QuieTech EFI přinášet 
cestujícím i řidičům při každé jízdě ryzí spokojenost.

Pokročilý, mimořádně tichý motor EFI
Díky exkluzivní technologii společnosti Yamaha 
má vozítko Drive² QuieTech EFI motor se 
vstřikováním paliva, který je nejtišší a nejčistší 
v kategorii benzinových motorů. Tento model 
produkuje hluk na úrovni šepotu – 60,5 dB – a je 
tedy téměř stejně tichý, jako některé elektrické 
modely. Vzhledem k mimořádně nízkým emisím 
a vysoké úspoře paliva je ideální volbou pro 
soukromé i komerční zájemce.

Stylová karoserie a vylepšený interiér
Model Drive² je se svým stylovým designem 
karoserie a nabídkou nových jasných barev tím 
nejatraktivnějším a nejluxusnějším vozítkem, jaké 
jsme kdy vytvořili. Tento úchvatný stroj, který 
nabízí nejprostornější interiér a nejvíce místa 
pro nohy v tomto segmentu, má navíc širší a 
prostornější sedadla než kterýkoli jiný model.

Porty USB
Konstrukce vozítka Drive² nabízí dokonalý 
zážitek z řízení, který doplňují dva porty USB na 
rozměrné přístrojové desce ve stylu automobilu, 
které umožňují pohodlné nabíjení telefonů a 
tabletů. Úložný prostor s protiskluzovou podložku 
je ideálním místem pro uložení zařízení, je zde 
ovšem také dostatek místa na další osobní 
předměty.

Praktická a odolná modulární konstrukce 
karoserie
Modulární konstrukce karoserie vozítka Drive² 
QuieTech EFI usnadňuje údržbu a umožňuje 
profesionální obsluze minimalizovat prostoje 
a zvyšovat ziskovost. Rozměrný zadní panel 
poskytuje snadný přístup k motoru pro potřeby 
pravidelné údržby a robustní nárazníky a odolné 
panely karoserie zajišťují optimální pevnost a 
odolnost.
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Pokud potřebujete bezpečně přepravovat lidi v letovisku, na koncertě nebo 
sportovním stadionu, potřebujete špičkové vozidlo, které udělá dobrý dojem na 
každého zákazníka.

Stylové vozítko Cruise 6 AC je poháněno velice tichým 48V elektromotorem, 
který poskytuje kultivovaný a pohotový výkon. Je vybaveno luxusní tvarovanou 
sedadlovou lavicí nabízející bohatý prostor pro nohy i pro ty největší cestující.

Díky vyspělému zavěšení kol a robustním pneumatikám budete mít pocit, že jedete 
na obláčku. A pro celodenní provoz uvnitř i venku je vozítko Cruise 6 AC s nulovými 
emisemi vybaveno světlomety a zadními světly.

Vysoce účinný 48V AC elektromotor
Vysoce účinný elektromotor vozítka Cruise 6 AC je 
jednou z nejpropracovanějších a nejvýkonnějších 
jednotek ve své třídě. Na zadní kola posílá výkon 
5 kW / 6,7 k zaručující kultivovanou a prakticky 
bezhlučnou jízdu, navíc s nulovými emisemi, díky 
čemuž je vhodný pro každé prostředí.

Prvotřídní nezávislé zavěšení předních kol
Pro dosažení kultivované, pohodlné a luxusní 
jízdy je vozítko Cruise 6 AC vybaveno nezávislým 
prvotřídním automobilovým zavěšením předních 
kol s pružicími vzpěrami Yamaha, zatímco 
vzadu jsou kyvná ramena s vinutými pružinami 
a hydraulickými tlumiči.

Podvozek HybriCore™
Podvozek HybriCore™ vozítka Cruise 6 AC je 
vyráběn s využitím nejnovějších technologií. Má 
svařovaný automobilový ocelový rám ve stylu 
žebříku, na kterém je osazena odolná a lehká 
polypropylenová podlaha, čímž vzniká lehká 
a pevná konstrukce.

Pohodlné, bezpečné a praktické
Ať už potřebujete přepravit hosty do hotelu, 
letoviska či na letiště nebo dokonce dovézt 
VIP hosty na slavnostní akci, vozítko Cruise 6 
AC každého ohromí. Díky snadno přístupnému 
interiéru a luxusním sedadlům tohoto vozítka si 
budou všichni připadat jako na červeném koberci.

 

Pokud jde o kultivovanou přepravu lidí, důvěřujte odborníkům od Yamahy. Ať 
už provozujete hotel, letovisko nebo letiště, chcete svým zákazníkům co nejvíce 
zpříjemnit návštěvu a nabídnout jim pohodlnou kyvadlovou dopravu – nebo ještě 
lépe luxusní dopravní prostředek, aby si vaši hosté připadali jako na červeném 
koberci.

Ať tak či onak, Cruise 4 AC je ideálním řešením. V tomto čtyřsedadlovém vozítku 
s tím nejluxusnějším uspořádáním sedadel v daném segmentu se budou všichni 
cítit výjimečně, zatímco se budou hladce a v tichu přemisťovat z bodu A do bodu B.

Tichý elektromotor zajišťuje více než dostatečný výkon a díky nulovým emisím je 
ideální pro použití uvnitř i venku.

Vysoce účinný 48V AC elektromotor
Vysoce účinný elektromotor vozítka Cruise 4 AC je 
jednou z nejpropracovanějších a nejvýkonnějších 
jednotek ve své třídě. Na zadní kola posílá výkon 
5 kW / 6,7 k zaručující plynulou a prakticky tichou 
jízdu, navíc s nulovými emisemi, díky čemuž je 
vhodný pro každé prostředí.

Nejširší sedadlová lavice ve své třídě
Vozítko Cruise 4 AC uspokojí i ty nejnáročnější 
cestující a je vybaveno nejširší sedadlovou lavicí 
ve své třídě. Díky bohatému prostoru pro nohy 
a vnějším loketním opěrkám víte, že jste nemohli 
zvolit stylovější způsob přepravy!

Světlomety a zadní světla
Toto špičkové vozítko pro přepravu osob je 
vybaveno světlomety a zadními světly, díky 
kterým jej lze používat ve dne i v noci, uvnitř 
i venku. To z něj dělá jeden z nejuniverzálnějších 
a nejpraktičtějších způsobů přepravy hostů, členů 
nebo speciálních klientů.

Lehký a pevný podvozek HybriCore™
Podvozek HybriCore™ vozítka Cruise 4 AC je 
vyráběn s využitím nejnovějších technologií. 
Má ocelový svařovaný automobilový žebřinový 
rám, na kterém spočívá odolná a lehká 
polypropylenová podlaha, čímž vzniká lehká 
a pevná konstrukce.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

10“ litá kola Casino
GCA-JC352-00-BK

10“ 12paprsková litá kola do 
jakéhokoli terénu
GCA-J2G51-00-SL

Kryt kola Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Kryt kola Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Kryty kol – stříbrná metalíza
GCA-JW950-02-00

Zrcátko s přísavkou CIPA®
SBT-11050-00-10

Prémiová sada bočního zrcátka
GCA-JC181-00-00

Snadno použitelná plachta pro 
uskladnění
GCA-72402-00-00

Prémiová sada pro úpravu PTV
GCA-J0D12-01-PT

Autokoberec Club Clean pro vozík 
Drive2
GCA-CCGMY-AM-DR

Sada na mytí holí a míčků
GCA-JW131-01-00

Počítadlo provozních hodin a 
otáčkoměr
ENG-METER-4C-01

Černá spodní strana sedadla
GCA-J0B84-21-BK

Černé opěradlo sedadla
GCA-JW987-00-00

Chladnička na šest plechovek
GCA-JW132-11-00

Hliníková čepička ventilku 
s rýhovaným vzorem
90338-W1016-00

Drive² PTV PowerTech AC Příslušenství
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Snadné připojení a zábava? Ne, model Yamaha UMX AC nabízí spíše snadné 
připojení a práci! Díky velké korbě vzadu a rozměrnému přednímu úložnému 
prostoru dokáže tento tichý a hospodárný plně elektrický pracant zvládnout velké 
množství úkolů uvnitř i venku. Vozidlo UMX AC samozřejmě nevylučuje žádné 
emise a je velmi snadno ovladatelný.

Pohání ho svižný motor o výkonu 5,0 kW, který není jen tišší a lepší pro životní 
prostředí, ale má i dobrý dojezd a lze jej snadno připojit a nabíjet. Poskytuje tak 
plynulý a pružný výkon, který vás dostane v podstatě kamkoli v parku, letovisku, na 
golfovém hřišti, farmě, letišti nebo v továrně... stačí jen vyrazit.

Dvě ergonomicky tvarovaná samostatná sedadla a adaptivní systém odpružení 
společně zaručují vysoký standard pohodlí řidiče, díky čemuž je s tímhle tichým, 
plynulým a lehkým užitkovým vozidlem opravdu radost pracovat – tenhle dříč vám 
může – téměř bezhlučně – sloužit i nonstop.

Hliníková korba se zadním čelem 
ovládaným jedním dotykem
Model Yamaha UMX je od podstaty odolný, 
takže je vždy připraven na tvrdou práci, ve dne 
i v noci, když je potřeba – za každého počasí. Je 
navržen tak, aby uvezl úctyhodný náklad nástrojů, 
vybavení a zásob díky odolné hliníkové korbě 
se zadním čelem ovládaným pohodlně jedním 
dotykem. Prostorná korba je dlouhá 104,6 cm, 
široká 116,6 cm a hluboká 30,2 cm.

Robustní a odolná kapotáž
Tento hospodárný a tichý dříč je připraven zastat 
nejrůznější úkoly v různých prostředích. Jeho 
robustní a odolná kapotáž je konstruována tak, 
aby vydržela nejnáročnější používání. Zapuštěné 
LED světlomety reflektorového typu podtrhují 
účelný vzhled a široké pneumatiky přispívají 
k rozložení hmotnosti nákladu pro minimalizaci 
stop na povrchu země.

Svižný elektromotor o výkonu 5,0 kW 
s plynulým chodem
Hbitý a snadno ovladatelný stroj UMX AC pohání 
svižný elektromotor o výkonu 5,0 kW, který není 
jen tišší a čistší pro životní prostředí, ale nabízí 
i dobrý dojezd a rychlé dobíjení. V případech, kde 
není požadován elektrický pohon, je k dispozici 
také spolehlivý a hospodárný model s benzínovým 
motorem o objemu 400 ccm s plynulým chodem 
(UMX EFI).

2 samostatná sedadla a středová konzola
Model UMX nabízí promyšleně navržený interiér 
se dvěma sedadly s pohodlnou středovou 
konzolou a čalouněnými opěrkami zvyšujícími 
bezpečnost. V kombinaci s adaptivním 
odpružením a širokými pneumatikami poskytuje 
toto praktické uspořádání řidiči a spolujezdci 
pohodlnou jízdu i na méně dokonalých silnicích 
a polních cestách. Otevřené bočnice stroje 
UMX umožňují rychlé a snadné nastupování 
i vystupování.

 

Když chcete něco udělat, proč se do toho nepustit pořádně? Robustní, výkonný 
model Yamaha UMX EFI je navržený tak, aby zvládl velké množství úkolů – doma 
i venku. Tohle snadno ovladatelné užitkové vozidlo s velkou zadní korbou 
a rozměrným předním úložným prostorem nabízí rychlý a efektivní způsob 
přepravy vybavení a zásob.

Tohoto kompaktního dříče pohání osvědčený svižný motor o objemu 400 ccm se 
vstřikováním EFI a snadným startováním, který nabízí plynulý výkon a příznivou 
spotřebu v každém terénu v parku, letovisku, na golfovém hřišti, farmě, letišti 
nebo v továrně... stačí jen vyrazit

Dvě ergonomicky tvarovaná samostatná sedadla a adaptivní systém odpružení 
společně zaručují vysoký standard pohodlí jezdce, díky čemuž je s tímhle svižným 
a snadno ovladatelným lehkým užitkovým vozidlem opravdu radost pracovat – 
tenhle dříč vám může sloužit i nonstop.

Hliníková korba se zadním čelem 
ovládaným jedním dotykem
Model Yamaha UMX je od podstaty odolný, 
takže je vždy připraven na tvrdou práci, ve dne 
i v noci, když je potřeba – za každého počasí. Je 
navržen tak, aby uvezl úctyhodný náklad nástrojů, 
vybavení a zásob díky odolné hliníkové korbě 
se zadním čelem ovládaným pohodlně jedním 
dotykem. Prostorná korba je dlouhá 104,6 cm, 
široká 116,6 cm a hluboká 30,2 cm.

Robustní a odolná kapotáž
Tento odolný dříč je připraven zastat nejrůznější 
úkoly v různých prostředích. Jeho robustní 
a odolná kapotáž je konstruována tak, aby 
vydržela nejnáročnější používání. Zapuštěné LED 
světlomety reflektorového typu podtrhují účelný 
vzhled a široké pneumatiky přispívají k rozložení 
hmotnosti nákladu pro minimalizaci stop na 
povrchu země.

Svižný motor se vstřikováním EFI a 
plynulým výkonem
Svižné a snadno ovladatelné vozidlo UMX 
pohání robustní a spolehlivý vzduchem chlazený 
jednoválec se vstřikováním EFI o objemu 400 ccm, 
který nabízí vysoký výkon s nízkými provozními 
náklady a vynikající hospodárností. K dispozici je 
také model (UMX AC) poháněný elektromotorem 
s výkonem 5,0 kW a nulovými emisemi, který 
je ideální pro použití ve vnitřních prostorách 
a v prostředí citlivých na hlučnost.

2 samostatná sedadla a středová konzola
Model UMX nabízí promyšleně navržený interiér 
se dvěma sedadly s pohodlnou středovou 
konzolou a čalouněnými opěrkami zvyšujícími 
bezpečnost. V kombinaci s adaptivním 
odpružením a širokými pneumatikami poskytuje 
toto praktické uspořádání řidiči a spolujezdci 
pohodlnou jízdu i na méně dokonalých silnicích 
a polních cestách. Otevřené bočnice stroje 
UMX umožňují rychlé a snadné nastupování 
i vystupování.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Rohož na ložnou plochu
J0G-F7302-V0-00

Sada kolejnicových úchytů plošiny 
FusionFit™
J0G-F34A0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Double
ABA-FFG20-00-00

Trubkový přední ochranný rám
J0G-F85F0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Single
ABA-FFG10-00-00

Zadní přepravní box
J0G-F83P0-V0-00

UMAX deFender Jr.
J0G-F15E0-V0-00

ATV-TEK V-Grip™ dvojitý
ABA-VFG20-00-00

Plech na zadní ochranný rám
J0G-F85F0-T0-00

Široké terénní rozšiřovací plasty 
blatníků
J0G-F15E0-T0-00

Audiosystém AM/FM Bluetooth® 
umístěný nad hlavou
J0G-H81C0-00-00

Podsvícené logo „YAMAHA“ na 
přední mřížku
J0G-H4104-V0-00

Boční trubkové stupačky
J0G-F11E0-V0-00

Koncová světla UMX (pár) – pouze 
koncová světla
J0G-H4503-V0-00

Trubkový zadní ochranný rám
J0G-F85F0-S0-00

Port USB
GCA-J0C70-00-00

UMX AC Příslušenství



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje
Drive² AC AGM Drive² AC Drive² QuieTech EFI Drive² EFI

Rozměry
Celková délka 2 380 mm 2 380 mm 2 380 mm 2 380 mm

Celková šířka 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Celková výška 1 765 mm 1 765 mm 1 790 mm 1 790 mm

Rozvor kol 1 635 mm 1 635 mm 1 640 mm 1 640 mm

Minimální světlá výška 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Pohon
Typ motoru n/a n/a Benzín, EFI, 4taktní, OHV Benzín, EFI, 4taktní, OHV

Kapacita olejové nádrže n/a n/a 1 l 1 l

Jmenovitý výstupní výkon 3,3 kW n/a n/a n/a

Akumulátory Six 8-volt Trojan T875 akumulátory Six 8-volt Trojan T875 akumulátory n/a n/a

Podvozek
Rám Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak

Karosérie Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-

Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Přední odpružení Plně nezávislé odpružení automobilového stylu Plně nezávislé odpružení automobilového stylu Plně nezávislé odpružení automobilového stylu Plně nezávislé odpružení automobilového stylu

Zadní odpružení Centrální odpružení mono Centrální odpružení mono Nezávislé odpružení (IRS) Centrální odpružení mono

Brzdy Samonastavitelný zadní buben Samonastavitelný zadní buben Samonastavitelný zadní buben Samonastavitelný zadní buben

Výkonnostní parametry
Maximální udávaná rychlost 24 km/h 24 km/h 24 km/h 24 km/h

Rádius otáčení 2,8 m 2,8 m 2,8 m 2,8 m

Obecné údaje
Přepravní kapacita nákladového prostoru n/a n/a n/a n/a

Rozměry nákladového prostoru (DxŠxV) n/a n/a n/a n/a

Tyre size 18 x 8,5 -8 (čtyřvrstvé) 18 x 8,5 -8 (čtyřvrstvé) 18 x 8,5 -8 (čtyřvrstvé) 18 x 8,5-8 (čtyřvrstvé)

Drive² PTV PowerTech AC Drive² PTV QuieTech EFI Cruise 6 AC Cruise 4 AC

Rozměry
Celková délka 2 380 mm 2 380 mm 4 085 mm 3 230 mm

Celková šířka 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Celková výška 1 795 mm 1 825 mm 1 785 mm 1 785 mm

Rozvor kol 1 635 mm 1 635 mm 3 345 mm 2 490 mm

Minimální světlá výška 140 mm 140 mm 105 mm 105 mm

Pohon
Typ motoru n/a Benzín, EFI, 4taktní, OHV n/a n/a

Kapacita olejové nádrže n/a 1 l n/a n/a

Jmenovitý výstupní výkon n/a n/a 6,7 k (5,0 kW) 6,7 k (5,0 kW)

Akumulátory Six 8-volt Trojan T875 akumulátory n/a 4 x 12-volt GS BV150Z akumulátory 4 x 12-volt GS BV150Z akumulátory

Podvozek
Rám Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Obdélníková trubková konstrukce Obdélníková trubková konstrukce

Karosérie Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Skořepinová konstrukce Skořepinová konstrukce

Přední odpružení Plně nezávislé odpružení automobilového stylu Plně nezávislé odpružení automobilového stylu Odpružení pomocí vzpěr Odpružení pomocí vzpěr

Zadní odpružení Nezávislé odpružení (IRS) Nezávislé odpružení(IRS) Centrální odpružení mono Centrální odpružení mono

Brzdy Samonastavitelný zadní buben n/a Mechanické, 2 RR Wheel Mechanické, 2 RR Wheel

Výkonnostní parametry
Maximální udávaná rychlost 31,4 km/h 30,5 km/h 31,4 km/h 31,4 km/h

Rádius otáčení 2,8 m 2,9 m 5,7 m 4,4 m

Obecné údaje
Přepravní kapacita nákladového prostoru n/a n/a n/a n/a

Rozměry nákladového prostoru (DxŠxV) n/a n/a n/a n/a

Tyre size 205/65-10 (čtyřvrstvé) 205/65-10 (čtyřvrstvé) 18 × 8,5 – 8 (6vrstvá – vyrobeno firmou Duro) 18 × 8,5 – 8 (6vrstvá – vyrobeno firmou Duro)



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.
The unit depicted in this image is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Technické údaje
UMX AC UMX EFI

Rozměry
Celková délka 3 032 mm 3 032 mm

Celková šířka 1 253 mm 1 253 mm

Celková výška 1 824 mm 1 824 mm

Rozvor kol 1 961 mm 1 961 mm

Minimální světlá výška 115 mm 115 mm

Pohon
Typ motoru n/a Benzín, EFI, 4taktní, OHV

Kapacita olejové nádrže n/a 1,1 l

Jmenovitý výstupní výkon 5,0 kW n/a

Akumulátory Eight 6-volt Trojan T105 akumulátory n/a

Podvozek
Rám Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak
Podvozek automobilového stylu HybriCore™, 

polyester/uretanový práškový lak

Karosérie Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Termoplastický olefin, 2složkový vrchní nátěr 
automobilového-jakostního polyuretanu

Přední odpružení Odpružení pomocí vzpěr Odpružení pomocí vzpěr

Zadní odpružení Centrální odpružení mono Centrální odpružení mono

Brzdy Mechanické bubnové brzdy na všech čtyřech 
kolech

Mechanické bubnové brzdy na všech čtyřech 
kolech

Výkonnostní parametry
Maximální udávaná rychlost 31 km/h 31 km/h

Rádius otáčení 4,0 m 4,0 m

Obecné údaje
Přepravní kapacita nákladového prostoru 363 kg 363 kg

Rozměry nákladového prostoru (DxŠxV) 1 046 mm x 1 166 mm x 302 mm 1 046 mm x 1 166 mm x 302 mm

Tyre size 20 x 10 -10 (čtyřvrstvé) 20 x 10 -10 (čtyřvrstvé)
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Uvedené technické specifikace jsou pouze informativní a mohou být upraveny bez předchozího upozornění ze 
strany výrobce nebo dovozce. Chcete-li zajistit delší životnost vozidla a bezpečnost řidiče, dodržujte za všech 

okolností doporučení výrobce. Doporučujeme dostatečně se připravit na používání vozidla. Používání na veřejných 
komunikacích je zakázáno a používání není doporučeno osobám mladším 16 let. Další informace získáte u místního 

prodejce.

Some units depicted in this brochure are equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Sledujte nás:

Prodejce


