Golf Fleet – Personal Transport – Utility

PERFORM
De betere manier van verplaatsen!
Yamaha’s line-up van golfkarren, personen
transportwagens en bedrijfsvoertuigen
geven onze klanten de gelegenheid om hun
beste prestaties te leveren. Van golf- en
vrijetijdsbehoeften tot faciliteiten beheer
en commercieel gebruik, ons doel is simpel:
voertuigen maken die meer kwaliteit
in het leven van onze klanten en hun
ondernemingen leveren.

Van ons premium vlaggenschipmodel,
de Drive² AC AGM, tot en met de gehele
indrukwekkende Drive² reeks met maar
liefst 6 modellen, vind je de perfecte keuze
uit elektrische of stille, zuinige benzine
golfkarren die aan jouw behoeften voldoen.

Voor personen transport en
bedrijfsbehoeften is onze line-up van
lichtgewicht voertuigen een geweldige
aanvulling op elk resort of in elk bedrijf om
de klus te klaren.

Het Yamaha verschil.

YamaTrack® - Geavanceerd
golfbaanbeheer
YamaTrack®, Yamaha’s eigen golfbaanbeheersysteem geeft jouw golfbaan de mogelijkheid
om mee te evolueren met de moderne
golfer. Verbeter de ervaring van je spelers en
verbeter de efficiëntie van je golfbaan.

AC

AC Elektromotor

De standaard AC 3,3 kW and PowerTech AC 5,0 kW worden
algemeen erkend als de meest geavanceerde en doortastende
ontwerpen in hun klasse. Soepele acceleratie zorgt ervoor dat je
in een oogwenk op volle snelheid komt en levert voortreffelijk
vermogen om heuvels te beklimmen zonder schadelijke uitstoot.

ASD

Dashboard in autostijl

Het moderne en stijlvolle dashboard in autostijl biedt golfspelers
meer ruimte voor accessoires zoals mobiele telefoons en
afstandsmeters. Het ontwerp biedt meer ruimte aan inzittenden en
meer beenruimte voor extra comfort.

IRS

Onafhankelijke achtervering

Stabiliteit en comfort in elk aspect. Met extra comfort, premium
schokabsorptie en superieure stabiliteit kunnen golfspelers nu
genieten van de meest moeiteloze rit tot nu toe.

AGM

Recyclebare Trojan AGM accu’s

De recyclebare Trojan AGM accu technologie levert de prestaties
om jouw golfkar tijdens de langste golfdagen rijdend te houden, dus
hoewel spelers moe kunnen worden, zal de betrouwbare AGM het
altijd tot de laatste hole volhouden. Onderhoudsvrij en recyclebaar
aan het einde van de levensduur en dus perfect voor golfbaan
eigenaren en het milieu.
EFI

Elektronische brandstofinjectie

De fluisterstille Yamaha 4-takt benzinemotor voor golfkarren is
voorzien van elektronische brandstofinjectie. De stilste en schoonst
lopende motor in de benzinecategorie, produceert ultralage
emissies en heeft een geluidsproductie van slechts 60,5 dB.

FLA

Trojan Motive T-875 accu’s

De 6 8-volt Trojan Motive T-875 accu’s leveren, the tough, longlasting and well-proven batteries provide the power to keep your
golf car running through even the longest golfing days.

YTX

YamaTrack® compatibiliteit

Het geheel nieuwe YamaTrack®-systeem geeft je golfbaan de
mogelijkeheid om mee te groeien met de moderne golfer. Met een
nieuw in het dashboard gemonteerd 10” interactief scherm kunnen
spelers genieten van 3-D beelden van het terrein met wisselbare
tips van professionals, nauwkeurig berekend afstanden en de
mogelijkheid eten en drinken te bestellen.
Eigenaren en exploitanten zullen de efficiëntie kunnen
maximaliseren en het verkeer kunnen sturen door onbeperkt
gebruik te maken van geozones.

Ervaar ongeëvenaarde golfbaan controle
die de veiligheid en efficiëntie op en naast
de baan verbetert. Met onbeperkte geozones regel je de snelheid en autolocatie
op je golfbaan. Een afsluitfunctie voorkomt
verlies overdag en de afsluitfunctie verbetert
de nachtelijke beveiliging. Je verbetert de
vlootrotatie met eenvoudige bewaking van de
accu- en voertuigconditie en optimaliseert de
baanplanning door eenvoudig het speeltempo
te bewaken.
Neem de volledige controle over jouw
wagenpark en ervaar de echte voordelen
van YamaTrack. Bereik jouw publiek
met aanpasbare advertenties op het
scherm en verhoog de inkomsten door
advertentiemogelijkheden te delen. Met
een gecentraliseerd systeem kun je jouw
hele operatie beheren, inclusief de pro-shop,
golfkarstalling en onderhoudsapparatuur
vanaf elk apparaat met internetverbinding.
YamaTrack. Nog een reden waarom Yamaha
The Easy Choice™ is.

GOLF FLEET

Drive² AC AGM

Drive² AC

De Drive² AC AGM is ontworpen voor banen waar de grote actieradius en het
bovengemiddelde vermogen om hellingen en steile heuvelpaden vol vertrouwen
en zelfverzekerdheid te bedwingen bijzonder van pas zullen komen. Met twee
nieuwe kleuropties voor het nieuwste model is dit een golfkar van ongeëvenaarde
kwaliteit.

AC

Mica

Glacier

Emerald

Bluestone

Moonstone

Sunstone

Garnet

Carbon

AGM
ASD

Met zijn comfortabele, stille rit en krachtige nieuwe elektromotor van 3,3 kW is
de nieuwste Drive² AC-golfkar gewoon gemaakt voor heuvelachtige, uitdagende
banen. Betrouwbaar en stevig is dit model niet alleen een slimme, maar ook een
efficiënte optie voor de golfer van vandaag – en een uitstekende keuze voor
golfbaanexploitanten die aan de toekomst denken.
De stijlvolle Drive² AC is een zeer aantrekkelijke, eersteklas golfkar, die ontworpen
is voor locaties waar het talent van deze kilometervreter om heuvels te bedwingen
erg op prijs zal worden gesteld. Natuurlijk zullen de kenmerkende duurzaamheid,
het eenvoudige onderhoud en de lage gebruikskosten ook welkome zakelijke
voordelen bieden.

YTX

Artic Drift

Mica

Glacier

Emerald

De Drive² AC-modellen zijn uitgerust met een
nieuwe hoogefficiënte elektromotor, die alom
geroemd wordt als het meest geavanceerde en
krachtige ontwerp in zijn klasse.
De soepele acceleratie brengt je in een oogwenk
op volle snelheid en levert het hoogste
klimvermogen, waardoor dit fluisterstille,
emissievrije voertuig geschikt is voor elke
omgeving.

Sunstone

Garnet

Carbon

FLA
ASD
YTX

Artic Drift

Nieuwe 3,3 kW elektromotor

Moonstone

Naast het ruime, comfortabele en luxueuze interieur, de zijdezachte acceleratie
en aangename stille prestaties van de krachtige nieuwe motor, heeft de Drive²
AC ook nog eens nul uitstoot. Bovendien biedt het nieuwste model twee nieuwe
kleuropties.

Drive² AC AGM

De combinatie van een ultraruim, comfortabel en luxueus interieur met
zijdezachte acceleratie en aangename stille prestaties is geweldig voor golfers.
Tegelijkertijd kunnen golfbaanexploitanten vertrouwen op uitzonderlijke
efficiëntie, dankzij de geringe onderhoudsbehoeften. Dat deze golfkar nul
uitstoot heeft, is een ander belangrijk voordeel voor eigenaren.

AC

Drive² AC

Onze premium Drive² AC-golfkar is de droommachine van elke golfer. Met zijn
krachtige nieuwe 3,3 kW-motor en krachtige, recyclebare Trojan AGM-accu’s is
hij eenvoudig opgewassen tegen lange, heuvelachtige banen. Samen met het
uitstekende interieurcomfort biedt deze golfkar een aangename rit die simpelweg
het summum van stijl en luxe is.

Bluestone

AGM-accuvermogen – echt hoge
prestaties

Groter dashboard zoals in een gewone
auto

Uiterst comfortabele voorgevormde
zitting

De recyclebare Trojan AGM-accutechnologie in
dit premium Drive²-model levert de prestaties
die nodig zijn om zelfs op de langste speeldagen
krachtig te blijven werken. De spelers kunnen
misschien wel moe worden, de betrouwbare
Drive² AC AGM zal ze niet in de steek laten.

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp van de
Drive² de moderne golfer in het achterhoofd.
Daarom beschikt deze golfkar over een dashboard
in de stijl van een gewone auto, met handig
geplaatste opbergmogelijkheden voor drankjes
en persoonlijke spullen.

De voorgevormde zitting is de grootste die
er is, biedt uitzonderlijk comfort en geeft de
inzittenden veel ondersteuning tijdens het rijden.

Bovendien zijn de lage onderhoudsvereisten
en de recyclebaarheid van de accu’s aan het
einde van de levensduur gunstig voor de
golfbaanexploitant en voor het milieu.

De opbergruimte met antislipmat is ideaal voor
telefoons en met de optionele USB-aansluitingen
kunnen spelers erop vertrouwen dat hun mobiele
apparatuur de hele dag opgeladen blijft.

Met zijn riante beenruimte en ruime interieur
is de Drive² ontworpen voor gebruikers van
verschillende grootte, zodat elke speler optimaal
van zijn dag kan genieten.

Nieuwe 3,3 kW elektromotor

Robuuste accu die lang meegaat

Soepele vering voor superieur rijcomfort

De Drive² AC-modellen zijn uitgerust met een
nieuwe, hoogefficiënte elektromotor van 3,3
kW, die alom geroemd wordt als het meest
geavanceerde en krachtige ontwerp in zijn klasse.

De robuuste, duurzame en beproefde Trojan
Motive T-875-accu’s bieden de kracht om deze
praktische golfkar zelfs op de langste speeldagen
draaiende te houden.

Yamaha’s onderhoudsvrije en geavanceerde
wielophanging is aan de voorzijde volledig
onafhankelijk en maakt gebruik van
schokdempers met schroefveren voor soepel
rijgedrag.

De soepele acceleratie brengt je in een oogwenk
op volle snelheid en levert het hoogste
klimvermogen, waardoor dit fluisterstille,
emissievrije voertuig geschikt is voor elke
omgeving.

De golfers kunnen misschien wel moe worden,
ze kunnen erop vertrouwen dat hun vertrouwde
Drive² AC ze niet in de steek laat.

De nieuwste Drive²-modellen profiteren
bovendien van de vernieuwde achtervering met
een langere veerweg, die voor meer comfort
zorgt.

Modulair carrosserieontwerp – praktisch
en duurzaam
Door zijn modulaire carrosserieontwerp is de
Drive² zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.
Zo kunnen exploitanten de stilstandtijd tot een
minimum beperken, wat uiteraard gunstig is voor
de efficiency en de winstcijfers.
Een 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.

Drive² QuieTech EFI

Drive² EFI

De stijlvolle nieuwe Drive² QuieTech EFI wordt aangedreven door een uiterst
zuinige, zeer soepel draaiende Yamaha-viertaktmotor en de krachtbron is voorzien
van extra isolatie. Daardoor loopt deze motor bijna net zo stil als een elektrisch
model en produceert slechts 60,5 dB. Zoals we al zeiden, fluisterstil!

ASD

Glacier

Carbon

Met zijn krachtige, stille, soepel lopende, emissiearme EFI-motor en ultrasoepele
vering biedt de Yamaha Drive² EFI-golfkar een verbazingwekkend niveau van luxe
en een ontspannende, rustige rit.

Moonstone

EFI

Aangedreven door een uiterst efficiënte en daarmee zeer zuinige viertakt motor
werkt de stijlvolle Drive² EFI met alle stille soepelheid die je van een Yamaha mag
verwachten. De golfkar heeft nog veel meer eigenschappen die ervoor zorgen dat
hij buitengewoon luxueus en ontspannend aanvoelt om mee te rijden.

YTX
IRS

ASD

Glacier

Emerald

Sandstone Metallic

Moonstone

Drive² QuieTech EFI
En als je hier de ultralage uitstoot en het gunstige
brandstofverbruik bij optelt, wordt wel duidelijk
waarom dit de verstandige, logische keuze is voor
spelers en golfbaanexploitanten.

Groter dashboard zoals in een gewone
auto

Doelmatig en duurzaam
carrosserieontwerp

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp van
de Drive² de veeleisende golfer van vandaag in
het achterhoofd. Daarom beschikt hij over een
aantrekkelijk dashboard zoals in een gewone
auto, met ruim voldoende opbergmogelijkheden
voor drankjes, persoonlijke spullen en mobiele
apparatuur.
De opbergruimte met antislipmat is ook ideaal om
andere persoonlijke spullen veilig op te bergen.

Het voertuig in deze afbeeldingen is uitgerust met optionele Yamaha Genuine Accessoires.

Carbon

EFI
YTX

Bluestone

Dankzij extra isolatie van de krachtbron en
exclusieve technologie van Yamaha is deze
motor de stilste en schoonste motor in de
benzinecategorie. Met een geluidsafgifte van
slechts 60,5 dB is hij bijna net zo stil als een
elektrisch model.

Garnet

Met zijn geavanceerde techniek en ontwerp, en niet te vergeten het unieke
comfort dat wordt geboden door zijn onafhankelijke voorwielophanging, is de
Drive² EFI toonaangevend in de ontwikkeling van golfkarren. Daarom is het zo’n
grote favoriet onder spelers en golfbaanexploitanten over de hele wereld.

Met zijn geavanceerde techniek en ontwerp, en niet te vergeten onafhankelijke
voor- en achterwielophanging, is de QuieTech EFI toonaangevend in de
ontwikkeling van golfkarren. Deze golfkar zal ongetwijfeld uitgroeien tot een
favoriet onder spelers en golfbaanexploitanten over de hele wereld.

Fluisterstille Yamaha-benzinemotor

Sunstone

Drive² EFI

Met zijn emissiearme EFI-motor en toegeeflijke onafhankelijke
achterwielophanging (de eerste ooit in dit soort voertuig) biedt de Yamaha Drive²
QuieTech EFI-golfkar een verbazingwekkend niveau van luxe en natuurlijk een
ontspannende, rustige rit.

Bluestone

Stijlvol uiterlijk en verbeterd interieur

Schone Yamaha EFI-benzinemotor

Door zijn modulaire carrosserieontwerp is de
Drive² zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.
Zo kun je als exploitant de stilstandtijd beperken
en besparen op onderhoudskosten.

Met hun stijlvolle carrosserie en een reeks
opvallende kleuren, behoren de modellen in
het Drive²-assortiment tot de mooiste en meest
luxueuze golfkarren die Yamaha ooit heeft
gebouwd.

Dankzij exclusieve technologie van Yamaha is de
EFI-motor van de Drive² de rustigst lopende en
schoonste motor in de benzinecategorie, die ook
nog eens fluisterstil is.

Een driedelig achterpaneel verlaagt de
reparatiekosten en biedt gemakkelijke toegang
tot de motor. De robuuste bumpers en slijtvaste
carrosseriepanelen zijn gemaakt voor optimale
sterkte en duurzaamheid.

Een Drive² biedt niet alleen het meest riante
interieur en de beste beenruimte in dit segment,
hij beschikt bovendien over de breedste,
comfortabelste zitting in een golfkar die je je
maar kunt wensen.

De ultralage emissies en het lage
brandstofverbruik maken deze golfkar de
verstandige, logische keuze voor zowel spelers als
golfbaanexploitanten.

Groter dashboard zoals in een gewone
auto

Volledig onafhankelijke
voorwielophanging

Uiterst comfortabele voorgevormde
zitting

Onze ingenieurs hadden bij het ontwerp van
de Drive² de veeleisende golfer van vandaag in
het achterhoofd. Daarom beschikt hij over een
aantrekkelijk dashboard zoals in een gewone
auto, met ruim voldoende opbergmogelijkheden
voor drankjes, persoonlijke spullen en mobiele
apparatuur.

Yamaha’s onderhoudsvrije en geavanceerde
wielophanging aan de voorzijde is volledig
onafhankelijk en maakt gebruik van
schokdempers met schroefveren voor soepel,
comfortabel rijgedrag.

Deze voorgevormde zitting is de grootste en
comfortabelste die er is. De zitting heeft diepe,
ondersteunende contouren om de inzittenden
geriefelijk op hun plaats te houden tijdens het
rijden.

De opbergruimte met antislipmat is ook ideaal
voor andere persoonlijke spullen en met de
optionele USB-aansluiting kunnen spelers erop
vertrouwen dat hun mobiele apparatuur de hele
dag opgeladen blijft.

Met hun riante beenruimte en ruime interieur zijn
de Drive²-modellen ontworpen voor gebruikers
van verschillende grootte, zodat elke speler
optimaal van zijn dag kan genieten.

Drive² AC AGM Accessoires

10-inch lichtmetalen velg Casino
GCA-JC352-00-BK

10-inch 12-spaaks lichtmetalen
velg uit de All-Terrain J-serie

10inch 12-spaaks velg

Yamaha GC-wieldop

Drive2 GC-wieldop

Wieldop - Silver Metallic

GCA-JC152-00-00

GCA-JW950-12-00

GCA-J0A50-00-00

GCA-JW950-02-00

GCA-J2G51-00-SL

Premium zijspiegelkit

Drive2 Cabana golftasbescherming

Easy-On-afdekhoes

Drive2 overhangende kap

Zwarte rugsteun

Zwarte zitting

GCA-JC181-00-00

GCA-J0A60-00-00

GCA-72402-00-00

GCA-J0A65-00-SD

GCA-JW987-00-00

GCA-J0B84-21-BK

Sixpack-koelbox

Koelbox voor sixpack

Club- en balschoonmaakset

GCA-JW132-11-00

GCA-JW131-01-00

Club Clean-vloermatten voor de
Drive2

Zelfklevende informatiehouder

GCA-JW132-02-00

Aluminium ventieldop met
spiraalvormig patroon

GCA-CCGMY-AM-DR

Aluminium ventieldop met
gekarteld patroon
90338-W1016-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha golfkar. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

GCA-JW185-13-00

90338-W1018-BU

PERSONAL
TRANSPORT

Drive² PTV PowerTech AC

Drive² PTV QuieTech EFI

Zodra je in deze verfijnde PTV plaatsneemt, voel je je ontspannen in het
comfortabele en ruime interieur. Een dashboard zoals in een gewone auto heeft
handige USB-poorten en heel veel nuttige opbergruimte. De intuïtieve bediening
maakt dit indrukwekkende voertuig zeer eenvoudig te besturen.

Atomic Flame

Carbon

Glacier

Bluestone

Moonstone

Jasper

Onyx Metallic

Aqua Blue

FLA
ASD

De Drive² PTV QuieTech EFI maakt praktisch vervoer comfortabel en leuk, dankzij
onze geavanceerde EFI-viertaktmotor, die met slechts 60,5 decibel het stilste
benzinemodel in zijn klasse is. Tel daarbij de lage uitstoot, het uitstekende
brandstofverbruik en de goede actieradius op, en dan begrijp je waarom dit model
ideaal is voor grote en kleine terreinen.
Met onafhankelijke voor- en achterwielophanging en een stijlvolle,
onderhoudsarme carrosserie, plus een ergonomisch interieur voor extra
comfort en gemak, is de Drive² PTV QuieTech EFI een rijk uitgeruste machine die
ontworpen is voor ultiem luxueuze en aangename ritten.

YTX
IRS

ASD

Carbon

Atomic Flame

Drive² PowerTech AC

IRS - onafhankelijke achterwielophanging

Krachtige LED-koplampen

De hoogefficiënte PowerTech wisselstroommotor
van de Drive² behoort tot de meest geavanceerde
en krachtige ontwerpen in zijn klasse.

De Drive² PTV-golfkarren hebben niet alleen de
stilste aandrijving die er bestaat, ze zijn ook de
eerste in hun klasse die zijn uitgerust met IRS
(Independent Rear Suspension = onafhankelijke
achterwielophanging).

Deze luxe PTV is gebouwd om 24 uur per dag
voor je klaar te staan. De eerste keer dat je er in
het donker mee op pad gaat, zullen de enorme
lichtopbrengst en de brede lichtbundel van de
schitterende LED-koplampen je versteld doen
staan.

Daarmee is dit emissievrije voertuig ideaal voor
elke omgeving.

Dat maakt ze uitzonderlijk geriefelijk. Door
de combinatie van de breedste zitting en de
meeste beenruimte in hun klasse en zijn verfijnde
veersysteem, bieden deze modellen ultiem
rijcomfort.

Bluestone

Moonstone

Jasper

Onyx Metallic

Aqua Blue

EFI
YTX
IRS

Mica

De motor levert tot 44% meer vermogen
dan de concurrentie en het is dan ook niet
verbazingwekkend dat hij zijn fluisterstille,
soepele rijeigenschappen combineert met
een uitstekende actieradius en uitmuntende
prestaties.

Glacier

Het dashboard in de stijl van een gewone auto bevat handige USB-aansluitingen
en opbergruimtes. De krachtige LED-koplampen maken het bovendien gemakkelijk
om in het donker te werken. Al met al is de Drive² PTV QuieTech EFI met zijn
premiumspecificaties in staat om bij elke rit zowel passagiers als chauffeurs op
indrukwekkende wijze tevreden te stellen.

Drive² PTV PowerTech AC

Zodra je bent ingestapt merk je het soepele, sterke vermogen, afkomstig van
de ultrastille PowerTech wisselstroommotor, die meer prestaties levert dan
enig ander elektrisch model, en de superzachte luxueuze rit, die mogelijk wordt
gemaakt door ons nieuwste IRS-systeem (onafhankelijke achterwielophanging),
een nieuwe functie op de jongste Drive² PTV PowerTech AC.

AC

Het LED-systeem zorgt voor tweemaal de
helderheid van conventionele halogeenlampen en
gebruikt minder dan de helft van de energie; dit
werpt een helder licht op de toekomst!

Drive² PTV QuieTech EFI

Ben je op zoek naar de slimste keuze, maak dan een ritje in ons nieuwste Drive²model. Je zult zien dat het gewoon niet eenvoudiger of luxueuzer kan.

Mica

Groot dashboard zoals in een auto met
USB-aansluitingen
De Drive² PTV PowerTech AC is gebouwd om
te voldoen aan de behoeften van een brede
doelgroep en beschikt daarom over een groot
dashboard zoals in een auto met extra
opbergmogelijkheden voor drankjes en snacks in
de centrale ruimte.
Bovendien zijn er aanvullende opbergvakken voor
sleutels, portemonnees en mobiele apparatuur,
plus handige USB-oplaadaansluitingen.

Geavanceerde, superstille EFI-motor
De Drive² PTV QuieTech EFI is uitgerust met
exclusieve technologie van Yamaha en heeft een
brandstofingespoten motor die de stilste en
schoonste in de benzinecategorie is.
Met een fluisterstille 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 ideale keuze is voor zowel zakelijk
als privégebruik.

Doelmatig en duurzaam modulair
carrosserieontwerp
Door zijn modulaire carrosserieontwerp is de
Drive² PTV QuieTech EFI zeer gebruiks- en
onderhoudsvriendelijk. Zo blijft de uitvaltijd
minimaal, wat uiteraard gunstig is voor de
winstcijfers van commerciële exploitanten.
Een groot achterpaneel biedt gemakkelijke
toegang tot de motor voor regulier onderhoud en
de robuuste bumpers en carrosseriepanelen zijn
gemaakt voor optimale sterkte en duurzaamheid.

USB-aansluitingen
De Drive² is ontworpen voor de ultieme
rijervaring. En om ervoor te zorgen dat telefoons
en tablets opgeladen blijven, zitten er twee USBaansluitingen in het grote dashboard, dat er net
zo uitziet als in een gewone auto.
Een opbergruimte met een antislipmat is de
ideale plek voor mobiele apparatuur en er is meer
dan genoeg ruimte voor persoonlijke spullen.

Stijlvolle carrosserie en verbeterd
interieur
Met zijn stijlvolle carrosserie en een reeks
stoere nieuwe kleuren, is de Drive² de meest
aantrekkelijke en luxueuze PTV die we ooit
hebben gebouwd.
Deze indrukwekkende machine biedt niet
alleen het meest riante interieur en de beste
beenruimte in dit segment, hij beschikt bovendien
over een bredere, ruimere zitting dan welk ander
model dan ook.

Cruise 6 AC

Cruise 4 AC

De Cruise 6 AC wordt aangedreven door een ultrastille, emissieloze 48 volt
elektromotor, wat het voertuig geschikt maakt voor binnen- en buitengebruik. De
luxueuze voorgevormde zitbanken bieden royale beenruimte voor zelfs de langste
passagiers.

Vertrouw op de experts van Yamaha als het aankomt op soepel personenvervoer.
Of je nu een hotel, resort of luchthaven runt, je wil jouw klanten een praktische
shuttleservice kunnen bieden en hun bezoek zo plezierig mogelijk maken. Of
misschien zoek je een luxe personenvoertuig om jouw gasten een VIP-behandeling
te geven.

AC
FLA

AC
FLA

Hoe dan ook, de Cruise 4 AC is de ideale oplossing. Door de vier luxueuze
zitplaatsen biedt dit voertuig al jouw passagiers dat bijzondere gevoel terwijl je ze
stil en vlot van A naar B vervoert.

Dankzij de geavanceerde wielophanging en grote banden lijkt het alsof je op
lucht rijdt. De Cruise 6 AC heeft bovendien koplampen en achterlichten, zodat het
voertuig dag en nacht ingezet kan worden.

Cruise 6 AC

De stille elektromotor levert hoge prestaties en door de afwezigheid van emissies
is dit voertuig ideaal voor zowel binnen als buiten.

Glacier

Hoogefficiënte 48V-wisselstroommotor

Comfortabel, veilig en praktisch

HybriCore™-chassis

De hoogefficiënte elektromotor van de Cruise
6 AC behoort tot de meest geavanceerde en
krachtige ontwerpen in zijn klasse. De motor
levert 5 kW/6,7 pk via de achterwielen voor een
soepele en vrijwel geluidloze rijervaring.

Of je nu gasten vervoert voor een hotel, resort of
luchthaven of VIPs naar een hip, chic evenement
brengt, de Cruise 6 AC is gebouwd om indruk te
maken.

Het HybriCore™-chassis van de Cruise 6 AC is
gebouwd met de nieuwste technologieën en
bestaat uit een gelast stalen ladderframe en
een robuuste, lichte vloer van polypropyleen die
samen een lichte en sterke constructie vormen.

De afwezigheid van emissies maakt dit voertuig
bovendien geschikt voor iedere omgeving.

Dankzij het eenvoudig toegankelijke interieur
en de luxe zitplaatsen geniet iedereen in dit
geruisloze voertuig van een VIP-behandeling.

Cruise 4 AC

Als je veilig mensen wilt vervoeren bij een resort, concert of sportevenement, kies
dan een hoogwaardig voertuig dat bij elke klant een uitstekende indruk achterlaat.

Glacier

Toonaangevende onafhankelijke
voorwielophanging
Voor een soepele, comfortabele en luxueuze
rijervaring is de Cruise 6 AC voorzien van
Yamaha’s toonaangevende onafhankelijke
voorwielophanging met veerpoten, terwijl achter
een swingarm met schroefveren en hydraulische
schokdempers is gemonteerd.

Hoogefficiënte 48V-wisselstroommotor

Licht en sterk HybriCore™-chassis

Koplampen en achterlichten

Breedste zitbanken in zijn klasse

De hoogefficiënte elektromotor van de Cruise
4 AC behoort tot de meest geavanceerde en
krachtige ontwerpen in zijn klasse. De motor
levert 5 kW/6,7 pk via de achterwielen voor een
soepele en vrijwel geluidloze rijervaring.

Het HybriCore™-chassis van de Cruise 4 AC is
gebouwd met de nieuwste technologieën en
bestaat uit een gelast stalen ladderframe en
een robuuste, lichte vloer van polypropyleen die
samen een lichte en sterke constructie vormen.

Dit eersteklas personenvoertuig is standaard
voorzien van koplampen en achterlichten en kan
overdag en in het donker worden gebruikt, zowel
binnen als buiten.

De Cruise 4 AC is ontworpen om zelfs de meest
veeleisende passagiers tevreden te stellen en
heeft de breedste zitbanken in zijn klasse.

De afwezigheid van emissies maakt dit voertuig
bovendien geschikt voor iedere omgeving.

Hierdoor is het een zeer veelzijdig en praktisch
middel om gasten, leden of speciale klanten van A
naar B te brengen.

Met royale beenruimte en brede buitenste
armleuningen is dit de manier om ergens in stijl
aan te komen!

Drive² PTV PowerTech AC Accessoires

10-inch lichtmetalen velg Casino
GCA-JC352-00-BK

10-inch 12-spaaks lichtmetalen
velg uit de All-Terrain J-serie

Yamaha GC-wieldop

Drive2 GC-wieldop

Wieldop - Silver Metallic

CIPA® zuignapspiegel

GCA-JW950-12-00

GCA-J0A50-00-00

GCA-JW950-02-00

SBT-11050-00-10

GCA-J2G51-00-SL

Premium zijspiegelkit

Easy-On-afdekhoes

Premium PTV-upgradekit

Zwarte zitting

Zwarte rugsteun

Koelbox voor sixpack

GCA-JC181-00-00

GCA-72402-00-00

GCA-J0D12-01-PT

GCA-J0B84-21-BK

GCA-JW987-00-00

GCA-JW132-11-00

Club Clean-vloermatten voor de
Drive2

Club- en balschoonmaakset

Uren- en toerenteller

GCA-JW131-01-00

ENG-METER-4C-01

Aluminium ventieldop met
gekarteld patroon

GCA-CCGMY-AM-DR

90338-W1016-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha golfkar. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

UTILITY

UMX AC

UMX EFI
AC

Glacier

Aqua Blue

Als je iets wil doen, waarom zou je het dan niet meteen goed doen? De stoere,
hardwerkende Yamaha UMX EFI is ontworpen voor een groot aantal taken, zowel
binnen als buiten. Dit gebruiksvriendelijke utility voertuig heeft een grote laadbak
en een royale afsluitbare opbergbox aan de voorkant, en is daarmee een snel en
efficiënt middel om apparatuur of uitrusting te verplaatsen.

Carbon

FLA

Het hart wordt gevormd door een pittige motor van 5,0 kW die niet alleen stiller
en beter voor het milieu is, maar ook een goed bereik heeft en eenvoudig is aan
te sluiten en op te laden. De motor levert soepel, flexibel vermogen waarmee
je overal uit te voeten kunt: in een park of resort, op de golfbaan, boerderij of
luchthaven, of in de fabriek ... altijd startklaar.

EFI

Aqua Blue

Glacier

Leaf Green

De kern van dit compacte werkpaard is een beproefde, gemakkelijk te starten en
pittige 400 cc EFI-motor die soepel, efficiënt vermogen levert waarmee je overal
uit te voeten kunt: in een park of resort, op de golfbaan, boerderij of luchthaven,
of in de fabriek ... altijd startklaar
De twee ergonomisch ontworpen afzonderlijke stoelen en variabele ophanging
zorgen samen voor een hoge mate van rijcomfort, waardoor dit behendige en
wendbare lichte utility voertuig een waar genot is om mee te werken - en het staat
altijd klaar om hard voor je te werken, dag in, dag uit, dag en nacht.

UMX AC

De twee ergonomisch ontworpen afzonderlijke stoelen en variabele ophanging
zorgen voor een hoge mate van rijcomfort, waardoor dit stille, soepele en
comfortabele lichte utility voertuig een waar genot is om mee te werken - en het
staat altijd klaar om hard voor je te werken, vrijwel geluidloos, dag in, dag uit, dag
en nacht.

Leaf Green

Aluminium laadbak met eenvoudig te
openen achterklep

Twee afzonderlijke stoelen met
middenconsole

De Yamaha UMX is echt stevig gebouwd en staat
dus altijd klaar voor hard werken, zo nodig dag
en nacht, en in alle weersomstandigheden. Hij
is ontworpen om een indrukwekkend lading van
gereedschappen, apparatuur en benodigdheden
te vervoeren, dankzij de duurzame aluminium
laadbak met handige eenvoudig te openen
achterklep.

De UMX heeft een doordacht ontworpen 2-zits
interieur met een handige middenconsole en
beklede armleuningen voor extra veiligheid.

De ruime laadbak is 104,6 cm lang x 116,6 cm
breed x 30,2 cm diep.

In combinatie met de variabele ophanging en
brede banden biedt deze praktische indeling de
bestuurder en passagier een comfortabele rit,
zelfs op wegen en paden waarvan de kwaliteit
te wensen over laat. Dankzij de open zijkanten
van de UMX kan je snel en gemakkelijk in- en
uitstappen.

Carbon

Soepele, pittige 5,0 kW elektromotor

Robuuste en duurzame carrosserie

Het hart van de behendige en wendbare UMX AC
wordt gevormd door een pittige elektromotor
van 5,0 kW die niet alleen stiller en beter voor het
milieu is, maar ook een goed bereik heeft en snel
kan worden opgeladen.

Dit efficiënte en stille werkpaard staat klaar voor
diverse taken in verschillende omgevingen. De
robuuste en duurzame constructie is ontworpen
om bestand te zijn tegen zwaar gebruik.

Voor toepassingen waar elektrische aandrijving
niet nodig is, is ook het soepele, betrouwbare en
zuinige model met 400cc benzinemotor (UMX EFI)
verkrijgbaar.

UMX EFI

Plug & Play? Nee, bij de Yamaha UMX AC is het Plug & Work! Met zijn grote
laadbak aan de achterkant en royale afsluitbare opbergbox aan de voorkant, kan
dit geruisloze, volledig elektrische werkpaard allerlei taken aan, zowel binnen
als buiten. De UMX AC is uiteraard emissievrij en bovendien zeer eenvoudig te
besturen en te bedienen.

Verzonken LED-reflectiekoplampen benadrukken
het praktische uiterlijk en de brede banden
spreiden de belasting om de impact op de
ondergrond zo laag mogelijk te houden.

Aluminium laadbak met eenvoudig te
openen achterklep

Twee afzonderlijke stoelen met
middenconsole

De Yamaha UMX is echt stevig gebouwd en staat
dus altijd klaar voor hard werken, zo nodig dag
en nacht, en in alle weersomstandigheden. Hij
is ontworpen om een indrukwekkend lading van
gereedschappen, apparatuur en benodigdheden
te vervoeren, dankzij de duurzame aluminium
laadbak met handige eenvoudig te openen
achterklep.

De UMX heeft een doordacht ontworpen 2-zits
interieur met een handige middenconsole en
beklede armleuningen voor extra veiligheid.

De ruime laadbak is 104,6 cm lang x 116,6 cm
breed x 30,2 cm diep.

In combinatie met de variabele ophanging en
brede banden biedt deze praktische indeling de
bestuurder en passagier een comfortabele rit,
zelfs op wegen en paden waarvan de kwaliteit
te wensen over laat. Dankzij de open zijkanten
van de UMX kan je snel en gemakkelijk in- en
uitstappen.

Soepele, krachtige EFI-krachtbron

Robuuste en duurzame carrosserie

In het hart van de behendige en wendbare UMX
bevindt zich een robuuste en betrouwbare 400
cc EFI luchtgekoelde motor met één cilinder, voor
krachtige prestaties, lage verbruikskosten en
uitstekende brandstofzuinigheid.

Dit stoere werkpaard staat klaar voor diverse
taken in verschillende omgevingen. De robuuste
en duurzame constructie is ontworpen om
bestand te zijn tegen zwaar gebruik.

Er is ook een elektrisch aangedreven model
met een emissievrije 5,0 kW-elektromotor
(de UMX AC), ideaal voor binnengebruik en in
geluidsgevoelige omgevingen.

Verzonken LED-reflectiekoplampen benadrukken
het praktische uiterlijk en de brede banden
spreiden de belasting om de impact op de
ondergrond zo laag mogelijk te houden.

UMX AC Accessoires

Laadbakmat
J0G-F7302-V0-00

FusionFit™ set voor
laadbakbevestiging

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

J0G-F34A0-V0-00

UMAX deFender Jr. - vierdelige
spatbordkit

‘Bullbar’ voorzijde - met
buisconstructie

ATV-TEK V-Grip™ - dubbel

Plaatbescherming achterzijde

Zijdorpel bescherming

ABA-VFG20-00-00

J0G-F85F0-T0-00

J0G-F11E0-V0-00

J0G-F15E0-T0-00

AM/FM Bluetooth® audiosysteem.
J0G-H81C0-00-00

Opbergkist achterzijde

ABA-FFG10-00-00

J0G-F83P0-V0-00

UMX achterlicht (paar / alleen
achterlichten)

‘Bullbar’ achterzijde - met
buisconstructie

J0G-H4503-V0-00

J0G-F85F0-S0-00

J0G-F85F0-V0-00

J0G-F15E0-V0-00

Brede spatbordverbreders voor
off-road gebruik

ATV TEK FlexGrip™ Pro Single

YAMAHA-logo met
achtergrondverlichting voor op
de grill

USB-aansluiting
GCA-J0C70-00-00

J0G-H4104-V0-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha UMAX. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
Drive² AC AGM

Drive² AC

Drive² QuieTech EFI

Drive² EFI

Afmetingen

Drive² PTV PowerTech AC

Drive² PTV QuieTech EFI

Cruise 6 AC

Cruise 4 AC

Afmetingen

Totale lengte

2.380 mm

2.380 mm

2.380 mm

2.380 mm

Totale lengte

2.380 mm

2.380 mm

4.085 mm

3.230 mm

Totale breedte

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

Totale breedte

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

Hoogte (met sun top)

1.765 mm

1.765 mm

1.790 mm

1.790 mm

Hoogte (met sun top)

1.795 mm

1.825 mm

1.785 mm

1.785 mm

Wielbasis

1.635 mm

1.635 mm

1.640 mm

1.640 mm

Wielbasis

1.635 mm

1.635 mm

3.345 mm

2.490 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

140 mm

140 mm

105 mm

105 mm

Motortype

nvt

nvt

Onderliggende nokkenas, Benzine, 4-takt, EFI

Onderliggende nokkenas, Benzine, 4-takt, EFI

Motortype

nvt

Onderliggende nokkenas, Benzine, 4-takt, EFI

nvt

nvt

Motorolie hoeveelheid

nvt

nvt

1 liter

1 liter

Motorolie hoeveelheid

nvt

1 liter

nvt

n/vt

Grondspeling

Aandrijving

Max. vermogen

Grondspeling

Aandrijving

3,3 kW

nvt

nvt

n/a

Max. vermogen

6 stuks 8-volt Trojan T875 accu

6 stuks 8-volt Trojan T875 accu

nvt

n/a

Accu’s

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

Frame

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Veersysteem, achter

Linkage-gemonteerde monoshock

Linkage-gemonteerde monoshock

Onafhankelijke achtervering (IRS)

Linkage-gemonteerde monoshock

Remsysteem

Zelfstellende trommelrem achter

Zelfstellende trommelrem achter

Zelfstellende trommelrem achter

Zelfstellende trommelrem achter

24 km/h

24 km/h

24 km/u

24 km/u

2,8 meter

2,8 meter

2,8 meter

2,8 meter

Accu’s

Type
Frame
Carrosserie
Veersysteem, voor

Draaicirkel

nvt

6,7 pk (5,0 kW)

6,7 pk (5,0 kW)

nvt

4 x 12-volt GS BV150Z accu

4 x 12-volt GS BV150Z accu

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

Rechthoekige buisstructuur

Rechthoekige buisstructuur

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Kunststof carrosserie

Kunststof carrosserie

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Volledig onafhankelijke veerpootophanging in
automotive stijl

Veerpootophanging

Veerpootophanging

Veersysteem, achter

Onafhankelijke achtervering (IRS)

Onafhankelijke achtervering (IRS)

Linkage-gemonteerde monoshock

Linkage-gemonteerde monoshock

Remsysteem

Zelfstellende trommelrem achter

nvt

Mechanisch op de achterwielen

Mechanisch op de achterwielen

Maximum snelheid, vooruit

31,4 km/h

30,5 km/h

31,4 km/h

31,4 km/h

Draaicirkel

2,8 meter

2,9 meter

5,7 meter

4,4 meter

Type

Prestaties
Maximum snelheid, vooruit

nvt
6 stuks 8-volt Trojan T875 accu

Carrosserie
Veersysteem, voor

Prestaties

Algemeen

Algemeen

Laadvermogen laadruimte

n/a

n/a

n/a

n/a

Laadvermogen laadruimte

nvt

nvt

nvt

nvt

Maatvoering laadruimte (LxBxH)

n/a

n/a

n/a

n/a

Maatvoering laadruimte (LxBxH)

nvt

nvt

nvt

nvt

18 x 8,5-8 (4-laags geclassificeerd)

18 x 8,5-8 (4-laags geclassificeerd)

18 x 8.5-8 (4-laags geclassificeerd)

18 x 8,5-8 (4-laags geclassificeerd)

205/65-10 (4-laags geclassificeerd)

205/65-10 (4-laags geclassificeerd)

18 x 8,5-8 (6-laags - Made by Duro)

18 x 8,5-8 (6-laags - Made by Duro)

Bandenmaat

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Bandenmaat

Specificaties
UMX AC

UMX EFI

Totale lengte

3.032 mm

3.032 mm

Totale breedte

1.253 mm

1.253 mm

Hoogte (met sun top)

1.824 mm

1.824 mm

Wielbasis

1.961 mm

1.961 mm

115 mm

115 mm

Motortype

nvt

Onderliggende nokkenas, Benzine, 4-takt, EFI

Motorolie hoeveelheid

nvt

1,1 liter

5,0 kW

nvt

8 stuks 6-volt Trojan T105 accu

nvt

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

HybriCore™-chassis in automotive stijl, toplaag van
polyester/urethane poedercoating

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwaliteit

Thermoplastische olefin, 2-componenten toplaag
van polyurethane van auto-kwalitieit

Afmetingen

Grondspeling

Aandrijving

Max. vermogen
Accu’s

Type
Frame
Carrosserie
Veersysteem, voor
Veersysteem, achter
Remsysteem

Veerpoot ophanging

Veerpoot ophanging

Linkage-gemonteerde monoshock

Linkage gemonteerde monoshock

Zelfinstellende, mechanische trommelremmen op
alle 4 de wielen

Zelfinstellende, mechanische trommelremmen op
alle 4 de wielen

Prestaties
Maximum snelheid, vooruit
Draaicirkel

31 km/u

31 km/u

4,0 meter

4,0 meter

Algemeen
Laadvermogen laadruimte
Maatvoering laadruimte (LxBxH)
Bandenmaat

363 kg

363 kg

1.046 mm x 1.166 mm x 302 mm

1.046 mm x 1.166 mm x 302 mm

20 x 10-10 (4-laags geclassificeerd)

20 x 10-10 (4-laags geclassificeerd)

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.
Het afgebeelde voertuig is uitgerust met optionele Yamaha Genuine accessoires.

www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Dealer

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

De opgegeven technische specificaties zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht van de fabrikant en/
of importeur worden gewijzigd. Om de levensduur van jouw voertuig te verlengen en de veiligheid van de bestuurder te
waarborgen, moeten in alle gevallen de aanbevelingen van de fabrikant worden opgevolgd. Je wordt geadviseerd om je
goed voor te bereiden op het gebruik van het voertuig. Gebruik op de openbare weg is verboden en gebruik onder de 16
jaar wordt afgeraden. Neem contact op met jouw plaatselijke dealer voor meer informatie.
Sommige voertuigen die in deze brochure worden afgebeeld, zijn uitgerust met optionele originele Yamaha-accessoires.
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