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Lepszy sposób na jazdę!

Gama wózków golfowych Yamahy oraz 
osobistych pojazdów transportowych 
i użytkowych umożliwia naszym klientom 
osiągnięcie pełni swoich możliwości. 
Od gry w golfa i innych form rekreacji 
po zarządzanie obiektami i inne zadania 
komercyjne – nasz cel był prosty – stworzenie 
pojazdów, które podniosą jakość życia i pracy 
naszych klientów. 

Od naszego flagowego Drive² AC AGM po 
imponującą serię sześciu modeli Drive² 
– w naszej flocie znajdziesz perfekcyjny 
wybór elektrycznych oraz spalinowych, 
cichych i ekonomicznych wózków golfowych, 
które spełnią Twoje potrzeby. 

Z kolei pojazdy z linii transportowej 
i użytkowej świetnie się sprawdzą 
w ośrodkach wczasowych, hotelach i innych 
obiektach komercyjnych, ułatwiając 
wykonywanie codziennych prac. 

3



AC AGM FLA

ASD EFI YTX

IRS

  

Jednostki AC 3,3 kW i PowerTech AC 5,0 kW są uznawane za 
niezwykle wydajne i zaawansowane silniki w swojej klasie i przez 
to powszechnie stosowane. Zapewniają one płynne przyspieszanie 
i maksymalną prędkość w mgnieniu oka, a także łatwość 
pokonywania wzniesień i zerową emisję. 

Technologia akumulatorów Trojan AGM nadających się do recyklingu 
zapewnia sprawne działanie wózka podczas wielogodzinnej gry. 
Godny zaufania AGM zachowa energię długo po tym, jak zmęczeni 
gracze zejdą z greenfieldu. Bezobsługowe i po wycofaniu z pojazdu 
nadające się do recyklingu akumulatory AGM są doskonałe zarówno 
dla właścicieli pól golfowych, jak i dla środowiska.

Dzięki sześciu 8-woltowym, wytrzymałym i sprawdzonym 
akumulatorom Trojan Motive T-875 Twój wózek golfowy będzie 
działał nawet w najdłuższe dni spędzone na greenfieldzie.

Nowoczesna i stylowa deska rozdzielcza w stylu samochodowym 
zapewnia golfistom więcej miejsca na akcesoria, takie jak telefony 
komórkowe i dalmierze. Konstrukcja oferuje więcej miejsca dla 
pasażerów oraz na nogi, co przekłada się na większy komfort jazdy.

Elektroniczny wtrysk paliwa EFI zapewnia naszym czterosuwowym 
silnikom czystą pracę z bardzo niskim poziomem emisji spalin 
i hałasem na poziomie zaludni 60,5 dB. 

Całkowicie nowy YamaTrack® to niezwykle zaawansowany 
i przyjazny w obsłudze system zarządzania polem, który zwiększa 
funkcjonalność floty i poprawia jakość obsługi klienta. System 
wyświetla trójwymiarową grafikę terenu na 10-calowym, dotykowym 
ekranie wraz ze wskazówkami dla graczy i opcją zamawiania jedzenia 
i napojów.

Stabilność i komfort w każdym momencie. Dzięki zwiększonej 
wygodzie, zaawansowanej amortyzacji i doskonałej stabilności 
golfiści mogą się cieszyć najbardziej płynną jazdą, jaką tylko mogą 
oferować pojazdy Yamahy.

Silniki elektryczne AC Baterie do trojanów AGM nadające się 
do recyklingu

Baterie Trojan Motive T-875

Deska rozdzielcza w stylu samochodowym Elektroniczny wtrysk paliwa Zgodność z YamaTrack®

Niezależne tylne zawieszenie

Różnice Yamaha
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YamaTrack® 
– Zaawansowany system 
zarządzania polem

YamaTrack® to opracowany przez Yamahę 
system zarządzania polem golfowym, oparty 
na GPS, który ewoluuje razem z nowoczesnymi 
graczami. YamaTrack® pozwoli Ci podkręcić 
wrażenia klientów, zwiększyć poziom kontroli 
i wydajności Twojego obiektu. 

Dzięki nielimitowanej liczbie geo-stref łatwo 
możesz zarządzać prędkością i położeniem 
wózka. Funkcja wyłączania zapobiega stratom 
energii w ciągu dnia, a system blokady 
zwiększa bezpieczeństwo w nocy. Informacja 
o poziomie naładowania akumulatorów i stanie 
wózków pozwoli zwiększyć rotację floty. 
Zadbaj o właściwą kontrolę Twojego pola 
golfowego i ciesz się korzyściami, jakie daje 
YamaTrack®. 

Dotrzyj do swoich klientów dzięki 
wyświetlanym na ekranie reklamom i zwiększ 
zyski, oferują tę formę promocji Twoim 
partnerom. Dzięki scentralizowanemu 
systemowi możesz zarządzać całą swoją 
działalnością z dowolnego urządzenia 
podłączonego do Internetu.

YamaTrack® to kolejny powód, dla którego 
Yamaha to łatwy wybór.
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Nasz wózek golfowy Drive2 AC jest wymarzonym pojazdem każdego golfisty. Jego 
nowy silnik o mocy 3,3 kW i wysokowydajne akumulatory Trojan AGM nadające 
się do recyklingu sprawiają, że jazda po wzniesieniach pól golfowych w wyjątkowo 
wygodnym wnętrzu jest czystą przyjemnością i kwintesencją luksusu.

Zaprojektowany z myślą o rozległych i pagórkowatych polach golfowych Drive2 
AC AGM – dostępny w dwóch nowych kolorach – jest wózkiem golfowym 
zapewniającym jakość jak żaden inny.

Połączenie ultraprzestronnego, wygodnego i luksusowego wnętrza z płynnym 
przyspieszeniem i cichą, wydajną pracą silnika jest idealne zarówno dla golfistów, 
jak i dla właścicieli pól golfowych, dzięki niskim potrzebom konserwacyjnym. 
Dodatkową bardzo istotną zaletą jest zerowy współczynnik emisji spalin.

Nowy silnik elektryczny o mocy 3,3 kW
Modele Drive2 AC są wyposażone w nowy, 
wysokowydajny silnik elektryczny, powszechnie 
uznawany za najbardziej zaawansowany i wydajny 
w swojej klasie. Łagodne przyspieszenie pozwala 
szybko osiągnąć prędkość maksymalną i ułatwia 
podjazd pod wzniesienia. Ten cichy i bezemisyjny 
pojazd doskonale sprawdzi się w każdym 
warunkach.

Niezwykle wygodne, wyprofilowane 
fotele
Największe w branży, a zarazem najbardziej 
komfortowe siedzenia charakteryzują się 
głębokim profilem zapewniającym odpowiednie 
podparcie i świetnie utrzymują pasażerów 
podczas jazdy. Dzięki sporej ilości miejsca na nogi 
oraz przestronnemu wnętrzu modelu Drive2, 
każdy gracz komfortowo spędzi czas na polu 
golfowym, niezależnie od wagi czy wzrostu.

Większa deska rozdzielcza, podobna do 
tych stosowanych w samochodach
Model Drive2 został zaprojektowany z myślą 
o współczesnych golfistach, w związku z czym 
wyposażono go w deskę rozdzielczą podobną do 
tych stosowanych w samochodach, z wygodnymi 
schowkami na napoje i rzeczy osobiste. Schowek 
z matą antypoślizgową świetnie nadaje się do 
przechowywania telefonu, a opcjonalne gniazda 
USB zadbają o ładowanie urządzeń należących do 
graczy.

Akumulatory AGM – naprawdę wysoka 
wydajność
Nadające się do recyklingu akumulatory Trojan 
AGM wykorzystane w modelu premium Drive2 
zapewniają mu stabilną wydajność przez cały 
dzień najdłuższej nawet gry w golfa. Kiedy więc 
gracze będą już chcieli wrócić do klubu, Drive2 
AC AGM nigdy ich nie zawiedzie. Dodatkowo 
niskie wymagania konserwacji oraz możliwość 
recyklingu wyeksploatowanych akumulatorów 
pomagają właścicielom pól golfowych zmniejszyć 
koszty działalności i są przyjazne dla środowiska 
naturalnego.
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Drive² AC AGM

Artic Drift

Mica Glacier Emerald Bluestone Moonstone Sunstone Garnet Carbon
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Najnowszy wózek golfowy Drive2 AC, wyposażony w mocny i cichy silnik o mocy 
3,3 kW, zapewnia komfort jazdy i łatwość poruszania się po pofałdowanych polach 
golfowych. Niezawodny i wytrzymały, jest znakomitym wyborem zarówno dla 
golfistów, jak i właścicieli profesjonalnych pól golfowych.

Zaprojektowany z myślą o pofałdowanych polach golfowych stylowy Drive2 AC 
jest bardzo atrakcyjnym wózkiem golfowym najwyższej jakości. Jak wszystkie 
produkty Yamahy jest trwały, łatwy w konserwacji i tani w utrzymaniu, zapewniając 
wymierne korzyści biznesowe.

Wózek golfowy Drive2 AC, którego najnowszy model oferowany jest teraz w dwóch 
dodatkowych kolorach, zapewnia przestronne, wygodne i luksusowe wnętrze, 
płynne przyspieszenie i mocny, nowy silnik o kojąco cichej pracy.

Nowy silnik elektryczny o mocy 3,3 kW
Modele Drive2 AC są wyposażone w nowy, 
wysokowydajny silnik elektryczny o mocy 
3,3 kW, powszechnie uznawany za najbardziej 
zaawansowany i wydajny w swojej klasie. Łagodne 
przyspieszenie pozwala szybko osiągnąć prędkość 
maksymalną i ułatwia podjazd pod wzniesienia. 
Ten cichy i bezemisyjny pojazd doskonale sprawdzi 
się w każdym warunkach.

Praktyczna i trwała, modułowa 
konstrukcja nadwozia
Modułowe nadwozie modelu Drive2 gwarantuje 
łatwość konserwacji, dzięki czemu właściciele 
pól golfowych mogą do minimum zredukować 
czas przestojów, a tym samym zwiększyć 
efektywność wykorzystania i rentowność swoich 
wózków golfowych. Trzyczęściowy panel tylny 
ogranicza koszty napraw, ułatwiając dostęp do 
silnika, a wytrzymałe zderzaki oraz trwałe panele 
nadwozia zostały skonstruowane z dbałością 
o zapewnienie optymalnych parametrów 
eksploatacyjnych.

Płynnie działające zawieszenie 
zapewniające doskonałe wrażenia z jazdy
Bezobsługowe, niezależne przednie zawieszenie 
typu samochodowego, oparte na kolumnach 
MacPhersona, ogranicza do minimum kołysanie 
i zapewnia płynną jazdę. Najnowszy model Drive2 
korzysta również ze zmodernizowanego tylnego 
zawieszenia o większym skoku, gwarantującego 
jeszcze większy komfort pasażerów.

Wytrzymały, trwały akumulator
Wytrzymałe, trwałe i sprawdzone akumulatory 
Trojan Motive T-875 zapewniają moc na cały dzień 
nawet najdłuższej gry w golfa! Kiedy więc gracze 
będą już chcieli wrócić do klubu, Drive2 AC nigdy 
ich nie zawiedzie.
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Artic Drift Mica Glacier Emerald Moonstone Sunstone Garnet Carbon
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Dzięki niskoemisyjnemu silnikowi EFI i ultrapłynnemu, niezależnemu tylnemu 
zawieszeniu (pierwszemu w tego typu pojazdach) cichy wózek golfowy Yamaha 
Drive² QuieTech EFI zapewnia niezwykły luksus i relaksującą, spokojną jazdę.

Stylowy, nowy wózek golfowy Drive² QuieTech EFI ma dodatkowo izolowany, 
4-suwowy sprawny silnik Yamaha, który pozwala na jazdę niemal tak cichą, jak 
model elektryczny – wykazując głośność na poziomie zaledwie 60,5 dB. 
Można powiedzieć, że to cichy szept!

Dzięki zaawansowanej inżynierii i projektowi, nie wspominając już o niezależnym 
przednim i tylnym zawieszeniu, QuieTech EFI przoduje w ewolucji wózków 
golfowych i z pewnością stanie się zdecydowanym faworytem wśród graczy 
i operatorów pól golfowych na całym świecie.

Pojazd przedstawiony na tym zdjęciu jest wyposażony w opcjonalne, oryginalne akcesoria Yamaha.

Cichy silnik benzynowy Yamaha
Pojazd wyposażony jest w nowoczesną, cichą oraz 
ekologiczną benzynową jednostkę napędową. 
Emisja hałasu na poziomie zaledwie 60,5 dB 
przybliża go do modeli elektrycznych, a bardzo 
niska emisja szkodliwych substancji oraz 
oszczędność paliwa to walory, które przemówią 
do golfistów i operatorów pól golfowych.

Efektowny wygląd i zmodernizowane 
wnętrze
Modna stylistyka nadwozia oraz paleta odważnych 
kolorów lakieru sprawiły, że modele w rodzinie 
Drive² to najatrakcyjniejsze i najbardziej 
luksusowe wózki golfowe w dotychczasowej 
ofercie firmy Yamaha. Wózek Drive² oferuje nie 
tylko najbardziej przestronne wnętrze i najwięcej 
przestrzeni na nogi w tego typu pojazdach, lecz 
również najszersze i najbardziej komfortowe 
siedzenia, jakie można sobie wymarzyć.

Praktyczna i trwała konstrukcja nadwozia
Modułowe nadwozie modelu Drive² gwarantuje 
łatwość utrzymania, dzięki czemu właściciele pól 
golfowych mogą do minimum zredukować czas 
przestojów i koszty serwisowania. Trzyczęściowy 
panel tylny zapewnia ograniczenie kosztów 
napraw, ułatwiając dostęp do silnika. Wytrzymałe 
zderzaki oraz trwałe panele nadwozia zostały 
skonstruowane z dbałością o zapewnienie 
optymalnych parametrów eksploatacyjnych.

Większa deska rozdzielcza, podobna do 
tych stosowanych w samochodach
Model Drive² został zaprojektowany z myślą 
o współczesnych wymagających golfistach, 
w związku z czym wyposażono go w atrakcyjną 
deskę rozdzielczą podobną do stosowanych 
w samochodach, z mnóstwem przestrzeni na 
napoje, przedmioty osobiste oraz urządzenia 
mobilne. Schowki – z matą antypoślizgową – są 
również idealne do przechowywania innych 
przedmiotów osobistych w bezpiecznym miejscu.
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Dzięki mocnemu, cichemu, jedwabiście działającemu, niskoemisyjnemu silnikowi 
z systemem elektronicznego wtrysku paliwa EFI oraz superkomfortowemu 
zawieszeniu wózek golfowy Yamaha Drive2 EFI zapewnia oszałamiający poziom 
luksusu i relaksującej jazdy.

Napędzany wysokowydajnym, a tym samym bardzo ekonomicznym, 4-suwowym 
silnikiem, stylowy model Drive2 EFI porusza się cicho i płynnie jak przystało na 
pojazd Yamahy oraz ma wiele innych rozwiązań, czyniących z niego komfortowy 
środek transportu.

Nowoczesna technologia i wzornictwo w połączeniu z wyjątkowym, niezależnym 
przednim zawieszeniem powodują, że model Drive2 EFI jest prawdziwą rewolucją 
w świecie wózków golfowych. Nic dziwnego, że z miejsca stał się ulubieńcem 
graczy i właścicieli pól golfowych na całym świecie.

Niskoemisyjny, benzynowy silnik Yamaha 
z elektronicznym wtryskiem paliwa
Silnik modelu Drive2 EFI, bazujący na technologii 
stosowanej tylko przez Yamahę, to płynnie 
pracująca i przyjazna środowisku, benzynowa 
jednostka napędowa, a do tego niezwykle cicha. 
Bardzo niska emisja szkodliwych substancji 
i imponująco niskie zużycie paliwa sprawiają, że to 
świetny wybór zarówno dla graczy, jak i właścicieli 
pól golfowych.

Niezwykle wygodne, wyprofilowane 
fotele
Siedzenia są największe w pojazdach tej klasy 
i równocześnie najbardziej komfortowe, a przy 
tym mocno wyprofilowane, pewnie trzymając 
pasażerów w trakcie jazdy. Dzięki sporej ilości 
miejsca na nogi oraz przestronnym wnętrzom 
modeli Drive2, każdy gracz komfortowo spędzi 
czas na polu golfowym, niezależnie od wagi czy 
wzrostu.

W pełni niezależne przednie zawieszenie
Bezobsługowe, niezależne przednie zawieszenie 
typu samochodowego, oparte na kolumnach 
MacPhersona, ogranicza do minimum kołysanie 
i zapewnia płynną, komfortową jazdę.

Większa deska rozdzielcza, podobna do 
stosowanych w samochodach
Model Drive2 został zaprojektowany z myślą 
o współczesnych wymagających golfistach, 
w związku z czym wyposażono go w atrakcyjną 
deskę rozdzielczą podobną do stosowanych 
w samochodach, z mnóstwem przestrzeni na 
napoje, przedmioty osobiste oraz urządzenia 
mobilne. Schowek z matą antypoślizgową 
świetnie nadaje się na różne podręczne drobiazgi, 
a opcjonalne gniazdo USB zadba o ładowanie 
urządzeń mobilnych należących do graczy.
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

10-calowa obręcz Casino ze stopu 
lekkiego
GCA-JC352-00-BK

10-calowa, 12-ramienna obręcz 
koła terenowego z serii J 
z lekkiego stopu
GCA-J2G51-00-SL

10-calowa, 12-ramienna obręcz 
GCA-JC152-00-00

Osłona koła Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Osłona koła Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Osłony kół – srebrny metalik
GCA-JW950-02-00

Zestaw premium lusterka 
bocznego
GCA-JC181-00-00

Osłona torby golfowej typu 
namiotowego do wózka Drive2

GCA-J0A60-00-00

Łatwo zakładana plandeka
GCA-72402-00-00

Chłodziarka na sześć butelek
GCA-JW132-02-00

Chłodziarka do sześciopaków
GCA-JW132-11-00

Zestaw myjki do kijów i piłek
GCA-JW131-01-00

Osłona nakładana na dach do 
wózka Drive2

GCA-J0A65-00-SD

Czarne oparcie fotela
GCA-JW987-00-00

Dolna część siedziska (czarna)
GCA-J0B84-21-BK

Mata samochodowa Club Clean do 
Drive2

GCA-CCGMY-AM-DR

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem radełkowanym
90338-W1016-00

Samoprzylepny uchwyt na 
informacje
GCA-JW185-13-00

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BU

Drive² AC AGM Akcesoria
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Gdy szukasz najlepszego wyboru, przekonasz się bez wątpienia, że żaden 
pojazd nie oferuje rozwiązania tak prostego i komfortowego jak nasz 
najnowszy model Drive2.

Kiedy tylko rozgościsz się w tym pojeździe PTV (Personal Transportation 
Vehicle – osobisty pojazd transportowy), od razu poczujesz w jego wnętrzu 
najwyższy komfort. Deska rozdzielcza typu samochodowego jest wyposażona 
w wygodne porty USB i dużo poręcznych schowków. Intuicyjne sterowanie 
sprawia, że ten imponujący pojazd jest bardzo łatwy w obsłudze.

Kiedy zajmiesz miejsce w jego wnętrzu, zauważysz płynną pracę i dużą moc 
silnika PowerTech AC. Ultracichy Drive2 PTV PowerTech AC zapewnia wyższe 
osiągi od większości modeli elektrycznych, a także wyjątkowy komfort jazdy 
dzięki najnowszemu systemowi niezależnego tylnego zawieszenia (IRS).

Drive2 PowerTech AC
Wydajny silnik elektryczny PowerTech wózka 
Drive2, zasilany prądem przemiennym, to jedna 
z najbardziej zaawansowanych i mocnych 
konstrukcji w swojej klasie. Ta jednostka 
napędowa, generująca nawet o 44% więcej mocy 
w porównaniu do produktów konkurencyjnych, 
gwarantuje cichą pracę oraz wyjątkowe osiągi 
i zasięg. Są to zalety, dzięki którym ten niezwykle 
cichy pojazd o zerowej emisji spalin sprawdzi się 
w każdych warunkach.

Duża deska rozdzielcza typu 
samochodowego z portami USB
Drive2 PTV PowerTech AC stworzono w celu 
spełnienia wymagań jak największej liczby 
użytkowników, dlatego też wyposażono go 
w deskę rozdzielczą wywodzącą się z branży 
samochodowej, oferującą dużą ilość miejsca 
na napoje i przekąski oraz schowki na klucze, 
portfele czy też urządzenia mobilne – a także 
wygodnie rozmieszczone porty USB do ładowania 
urządzeń mobilnych.

Mocne reflektory LED
Ten luksusowy PTV jest przeznaczony do pracy 
zarówno w dzień, jak i w nocy, a kiedy pierwszy 
raz wyjedziesz nim po zmroku, zaskoczy cię moc 
i zasięg jasnych świateł LED. Doskonale oświetlą 
drogę, generując dwukrotnie większe natężenie 
światła niż ich halogenowe odpowiedniki przy 
o ponad połowę mniejszym zużyciu energii.

IRS – Niezależne tylne zawieszenie
Pojazdy PTV Drive2 to nie tylko najcichsze wózki 
golfowe spośród dostępnych obecnie na rynku. 
To także pierwsze w swojej klasie pojazdy 
wyposażone w zawieszenie IRS (niezależne 
tylne zawieszenie) zapewniające wyjątkowy 
luksus. W połączeniu z najszerszymi siedzeniami 
i największą przestrzenią na nogi w klasie 
zaawansowane zawieszenie tego pojazdu 
zapewnia najwyższy komfort jazdy.
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Przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest łatwe dzięki Drive2 QuieTech EFI. 
Nasz zaawansowany, 4-suwowy silnik EFI sprawia, że jest to najcichszy model 
benzynowy w swojej klasie pracujący z głośnością zaledwie 60,5 decybeli. 
Do tego dochodzi niski poziom emisji, doskonałe wyniki zużycia paliwa i dobry 
zasięg. Jest to idealny pojazd do poruszania się na krótkich dystansach zarówno 
w małych, jak i dużych obiektach.

Dzięki niezależnemu przedniemu i tylnemu zawieszeniu oraz stylowemu, 
bezobsługowemu nadwoziu, a także ergonomii wnętrza zapewniającemu 
dodatkowy komfort i wygodę – PTV Drive2 QuieTech EFI to funkcjonalna maszyna, 
zaprojektowana z myślą o przemieszczeniu się z miejsca na miejsce w komforcie 
i luksusie.

Deska rozdzielcza typu samochodowego jest wyposażona w wygodne porty 
USB i schowki, a wydajne reflektory LED ułatwiają jazdę po zmroku. Dzięki swej 
najwyższej specyfikacji PTV Drive2 QuieTech EFI zapewnia przyjemność z jazdy 
zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

Zaawansowany, supercichy silnik EFI
PTV Drive QuieTech EFI jest wyposażony w silnik 
z wtryskiem paliwa, wykonany z wykorzystaniem 
wyjątkowej technologii Yamahy. Jest to obecnie 
najcichszy i najczystszy silnik benzynowy 
spośród dostępnych na rynku. Emisja hałasu 
na poziomie zaledwie 60,5 dB przybliża go do 
modeli elektrycznych, z kolei bardzo niska emisja 
szkodliwych substancji oraz niskie zużycie paliwa 
to walory, które przemówią do osób prywatnych 
i przedsiębiorców.

Efektowny wygląd nadwozia 
i zmodernizowane wnętrze
Stylistyka nadwozia i paleta modnych kolorów 
lakieru sprawiają, że Drive2 to najatrakcyjniejszy, 
luksusowy PTV w naszej dotychczasowej ofercie. 
Ma najprzestronniejsze wnętrze, zapewnia 
najwięcej miejsca na nogi i ma najwygodniejsze 
fotele spośród modeli dostępnych obecnie na 
rynku.

Gniazda USB
Drive2 został zaprojektowany z myślą 
o kompleksowej funkcjonalności, dlatego 
wywodząca się z branży samochodowej deska 
rozdzielcza została wyposażona w dwa gniazda 
USB pozwalające na bezproblemowe ładowanie 
telefonów czy tabletów. Do przechowywania tych 
urządzeń świetnie nadaje się schowek z matą 
antypoślizgową, jednak pojazd oferuje również 
sporo miejsca na inne przedmioty osobiste.

Praktyczna i trwała modułowa 
konstrukcja nadwozia
Modułowe nadwozie modelu Drive2 QuieTech EFI 
gwarantuje łatwość konserwacji, dzięki czemu 
przedsiębiorcy mogą do minimum ograniczyć czas 
przestojów, a tym samym zwiększyć rentowność 
swoich pojazdów. Duży panel tylny zapewnia 
łatwy dostęp do silnika w celu przeprowadzenia 
czynności serwisowych, a wytrzymałe zderzaki 
i panele nadwozia zostały skonstruowane 
z dbałością o zapewnienie optymalnych 
parametrów eksploatacyjnych.
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W przypadku działalności biznesowej wymagającej bezpiecznego przewozu osób 
w ośrodkach wypoczynkowych, na koncertach lub wydarzeniach sportowych 
należy mieć pewność wyboru wysokiej klasy pojazdu, który zrobi dobre wrażenie 
na każdym kliencie.

Stylowy model Cruise 6 AC, napędzany przez cicho pracujący, elektryczny silnik 
48V, który zapewnia odpowiednią płynność i dynamikę jazdy, jest wyposażony 
w luksusowe, profilowane siedzenia kanapowe, oferujące dużo miejsca na nogi 
nawet dla najwyższych pasażerów.

Dzięki zaawansowanemu zawieszeniu i szerokim oponom model Cruise 6 AC 
zapewnia poczucie superkomfortowej jazdy, a dzięki reflektorom i tylnym 
światłom oraz bezemisyjnemu silnikowi może pracować przez całą dobę zarówno 
w budynkach, jak i na wolnym powietrzu.

Wysokowydajny silnik elektryczny 
48 V AC
Wysokowydajny silnik elektryczny montowany 
w pojazdach Cruise 4 AC jest jedną z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie konstrukcji 
w swojej klasie i dostarcza moc 5 kW/6,7 KM 
na tylne koła, zapewniając płynną i praktycznie 
bezgłośną jazdę. Dodatkową zaletą jest brak 
emisji spalin, dzięki czemu pojazd idealnie nadaje 
się do pracy w każdym środowisku.

Najlepsze w swojej klasie niezależne 
przednie zawieszenie
Aby zapewniać płynną i wygodną jazdę 
w luksusowych warunkach, pojazd Cruise 6 AC 
jest wyposażony w trwałe, niezależne i najlepsze 
w swojej klasie przednie zawieszenie typu 
samochodowego. Tylne zwieszenie składa 
się z układu wahacza, sprężyn śrubowych 
i amortyzatorów.

Rama HybriCore™
Zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych 
technologii podwozie HybriCore™ pojazdu 
Cruise 6 AC, będące połączeniem spawanej 
stalowej ramy o strukturze drabinowej (typu 
samochodowego) z lekką i wytrzymałą podłogą 
z polipropylenu, zapewnia lekką i mocną 
konstrukcję.

Komfort, wygoda i bezpieczeństwo
Niezależnie od tego, czy chodzi o transport gości 
do hotelu, ośrodka wypoczynkowego, portu 
lotniczego, czy nawet podwiezienie ważnych 
gości biorących udział w wykwintnym przyjęciu, 
model Cruise 6 AC został stworzony, by robić 
wrażenie. Dzięki łatwemu dostępowi do wnętrza 
i luksusowym kanapom, ten cichy pojazd sprawia, 
że każdy zostanie potraktowany po królewsku.
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W sprawie komfortowego transportu osób, możesz zaufać ekspertom Yamahy. 
Niezależnie od tego, czy prowadzisz hotel, ośrodek wypoczynkowy czy zarządzasz 
lotniskiem, chcesz oferować klientom wygodny transport, by pozostawić w ich 
pamięci jak najlepsze wrażenie lub zapewniać wyjątkową obsługę ważnym 
gościom.

Model Cruise 4 AC jest tu idealnym rozwiązaniem. Ten 4-osobowy pojazd oferujący 
najbardziej luksusowy układ siedzeń w branży sprawi, że każdy poczuje się 
wyjątkowo podczas cichego i komfortowego przejazdu.

Ten wszechstronny model, napędzany cichym, bezemisyjnym silnikiem 
elektrycznym, jest idealny do pracy w budynkach i na wolnym powietrzu.

Wysokowydajny silnik elektryczny 
48 V AC
Wysokowydajny silnik elektryczny montowany 
w pojazdach Cruise 4 AC jest jedną z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie konstrukcji 
w swojej klasie i dostarcza moc 5 kW/6,7 KM 
na tylne koła, zapewniając płynną i praktycznie 
bezgłośną jazdę. Dodatkową zaletą jest brak 
emisji spalin, dzięki czemu pojazd idealnie nadaje 
się do pracy w każdym środowisku.

Najszersze siedzenia kanapowe 
w swojej klasie
Pojazd Cruise 4 AC został zaprojektowany, aby 
zadowolić najbardziej wymagających pasażerów 
i dlatego oferuje najszersze kanapy w swojej 
klasie. Dużo miejsca na nogi i zewnętrzne 
podłokietniki zapewniają naprawdę komfortowe 
warunki podróży!

Przednie i tylne światła
Pojazd jest standardowo wyposażony w przednie 
i tylne światła, aby umożliwiać komfortowy 
przewóz osób nawet po zachodzie słońca, 
w budynkach i na wolnym powietrzu. Jest to 
jeden z najbardziej wszechstronnych i wygodnych 
modeli do przewozu gości, uczestników spotkań 
lub klientów specjalnych.

Lekkie i wytrzymałe podwozie 
HybriCore™
Zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych 
technologii podwozie HybriCore™ pojazdu 
Cruise 4 AC, będące połączeniem spawanej 
stalowej ramy o strukturze drabinowej (typu 
samochodowego) z lekką i wytrzymałą podłogą 
z polipropylenu, zapewnia lekką i mocną 
konstrukcję.
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

10-calowa obręcz Casino ze stopu 
lekkiego
GCA-JC352-00-BK

10-calowa, 12-ramienna obręcz 
koła terenowego z serii J 
z lekkiego stopu
GCA-J2G51-00-SL

Osłona koła Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Osłona koła Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Osłony kół – srebrny metalik
GCA-JW950-02-00

Lusterko z przyssawką CIPA®
SBT-11050-00-10

Zestaw premium lusterka 
bocznego
GCA-JC181-00-00

Łatwo zakładana plandeka
GCA-72402-00-00

Zestaw modernizacyjny Premium 
PTV
GCA-J0D12-01-PT

Mata samochodowa Club Clean do 
Drive2

GCA-CCGMY-AM-DR

Zestaw myjki do kijów i piłek
GCA-JW131-01-00

Licznik motogodzin
ENG-METER-4C-01

Dolna część siedziska (czarna)
GCA-J0B84-21-BK

Czarne oparcie fotela
GCA-JW987-00-00

Chłodziarka do sześciopaków
GCA-JW132-11-00

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem radełkowanym
90338-W1016-00

Drive² PTV PowerTech AC Akcesoria
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Włącz i jedź? Nie… Yamaha UMX AC działa w trybie: włącz i pracuj! Ten cichy, 
wydajny, w pełni elektryczny pojazd użytkowy z dużą tylną platformą ładunkową 
i obszernym przednim schowkiem poradzi sobie z różnymi zadaniami zarówno 
w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. UMX AC jest oczywiście 
bezemisyjny oraz bardzo łatwy w prowadzeniu i obsłudze.

Jego sercem jest wydajny silnik o mocy 5,0 kW, który jest nie tylko cichszy 
i przyjaźniejszy dla środowiska, ale też zapewnia dobry zasięg i łatwo się ładuje. 
Generuje stabilną i dynamiczną moc, dzięki której dojedziesz w dowolne miejsce 
w parku, kurorcie, na polu golfowym, farmie, lotnisku czy w fabryce.

Dwa ergonomicznie zaprojektowane jednoosobowe siedzenia i układ zawieszenia 
o zmiennej charakterystyce zapewniają wysoki komfort jazdy i prawdziwą 
przyjemność pracy. Ten cichy, zwinny i wygodny pojazd użytkowy jest gotowy do 
ciężkiej pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodni – niemal bezszelestnie.

Aluminiowa platforma ładunkowa z łatwo 
otwieraną klapą
Yamaha UMX jest bardzo wytrzymała i gotowa 
do ciężkiej pracy przez całą dobę, w każdych 
warunkach pogodowych. Jej projekt zapewnia 
imponującą ładowność do przewozu narzędzi, 
sprzętu i zaopatrzenia, uzyskaną dzięki 
wytrzymałej, aluminiowej platformie z otwieraną 
jedną ręką tylną klapą. Pojemna platforma 
ładunkowa ma wymiary: 104,6 cm długości, 
116,6 cm szerokości i 30,2 cm głębokości.

Solidne i trwałe nadwozie
Ten cichy i wydajny pojazd użytkowy sprawdzi się 
w wielu różnych zadaniach i środowiskach, a jego 
solidne nadwozie oprze się trudom intensywnej 
eksploatacji. Wpuszczane reflektory projektorowe 
LED podkreślają utylitarny wygląd tej maszyny, 
a szerokie opony pozwalają rozłożyć ciężar tak, 
aby nie uszkadzać nawierzchni.

Dynamiczny silnik elektryczny o mocy 
5 kW i wysokiej kulturze pracy
Sercem zwinnego UMX AC jest dynamiczny silnik 
elektryczny o mocy 5,0 kW, który nie dość, że 
jest cichszy i bezpieczniejszy dla środowiska, 
to jeszcze zapewnia dobry zasięg i szybko się 
ładuje. Do zastosowań, gdzie napęd elektryczny 
nie jest wymagany, dostępny jest również 
model z ekonomiczną i niezawodną jednostką 
benzynową o pojemności 400 cm3 (UMX EFI).

2 oddzielne siedzenia i konsola środkowa
UMX jest wyposażony w dwa dobrze 
zaprojektowane siedzenia z wygodną 
konsolą środkową i miękkimi podłokietnikami 
podnoszącymi poziom bezpieczeństwa. 
Praktyczne połączenie zawieszenia o zmiennej 
charakterystyce oraz szerokich opon, zapewnia 
kierowcy i pasażerowi komfort również podczas 
jazdy po wertepach. Otwarte boki UMX ułatwiają 
wsiadanie i wysiadanie.
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Skoro już za coś się zabierasz, rób to jak należy. Wytrzymały pojazd użytkowy 
Yamaha UMX EFI nie boi się ciężkiej pracy, ani pod dachem, ani na zewnątrz. 
Duża platforma ładunkowa i obszerny przedni schowek ułatwiają szybkie 
i bezproblemowe transportowanie wszelkiego rodzaju sprzętu i materiałów.

Ten kompaktowy pojazd użytkowy jest napędzany sprawdzonym, łatwo 
uruchamianym i dynamicznym silnikiem EFI o pojemności 400 cm3, 
charakteryzującym się płynnością pracy i dużą mocą. Yamaha UMX sprawdza się 
wszędzie: w parku, kurorcie, na polu golfowym, farmie, lotnisku czy w fabryce.

Dwa ergonomicznie zaprojektowane, jednoosobowe fotele i układ zawieszenia 
o zmiennej charakterystyce zapewniają wysoki komfort jazdy i przyjemną pracę. 
Ten zwinny, lekki i łatwy w manewrowaniu pojazd użytkowy jest gotowy do ciężkiej 
pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Aluminiowa platforma ładunkowa z łatwo 
otwieraną klapą
Yamaha UMX jest bardzo wytrzymała i gotowa 
do ciężkiej pracy przez całą dobę, w każdych 
warunkach pogodowych. Jej projekt zapewnia 
imponującą ładowność do przewozu narzędzi, 
sprzętu i zaopatrzenia, uzyskaną dzięki 
wytrzymałej, aluminiowej platformie z otwieraną 
jedną ręką tylną klapą. Pojemna platforma 
ładunkowa ma wymiary: 104,6 cm długości, 
116,6 cm szerokości i 30,2 cm głębokości.

Solidne i trwałe nadwozie
Ten pojazd to prawdziwy wół roboczy, który 
sprawdzi się w wielu różnych zadaniach 
i środowiskach, a jego solidne nadwozie oprze się 
trudom intensywnej eksploatacji. Wpuszczane 
światła projektorowe LED podkreślają użytkowy 
wygląd tej maszyny, a szerokie opony pozwalają 
rozłożyć ciężar tak, aby nie uszkadzać nawierzchni.

Dynamiczna jednostka napędowa EFI 
charakteryzująca się wysoką kulturą 
pracy.
Zwinny i łatwy w manewrowaniu UMX 
jest napędzany chłodzonym powietrzem, 
jednocylindrowym silnikiem EFI o pojemności 
400 cm3, który jest solidny i niezawodny. Łączy 
on dobre osiągi z bardzo małym zużyciem paliwa 
i niskimi kosztami eksploatacji. Użytkownicy 
planujący używać pojazdu w obiektach 
zamkniętych i miejscach wymagających 
zachowania ciszy mogą skorzystać także z silnika 
elektrycznego o mocy 5 kW, który nie emituje 
spalin (UMX AC).

2 oddzielne siedzenia i konsola środkowa
UMX jest wyposażony w dwa dobrze 
zaprojektowane siedzenia z wygodną 
konsolą środkową i miękkimi podłokietnikami 
podnoszącymi poziom bezpieczeństwa. 
Praktyczne połączenie zawieszenia o zmiennej 
charakterystyce oraz szerokich opon, zapewnia 
kierowcy i pasażerowi komfort również podczas 
jazdy po wertepach. Otwarte boki UMX ułatwiają 
wsiadanie i wysiadanie.
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Mata na platformę ładunkową
J0G-F7302-V0-00

Zestaw mocowania bagażnika 
FusionFit™
J0G-F34A0-V0-00

Podwójny układ ATV-TEK 
FlexGrip™
ABA-FFG20-00-00

Rurowa przednia osłona
J0G-F85F0-V0-00

Pojedynczy układ ATV-TEK 
FlexGrip™
ABA-FFG10-00-00

Tylny kufer bagażowy
J0G-F83P0-V0-00

Poszerzenia błotników
J0G-F15E0-V0-00

Podwójny układ ATV-TEK V-Grip™
ABA-VFG20-00-00

Blaszana, tylna osłona
J0G-F85F0-T0-00

Szerokie poszerzenia błotników do 
jazdy terenowej
J0G-F15E0-T0-00

Górny system audio AM/FM 
z technologią Bluetooth®
J0G-H81C0-00-00

Podświetlane logo YAMAHA 
na kratkę maskującą
J0G-H4104-V0-00

Wsporniki bocznych stopni
J0G-F11E0-V0-00

Tylne światła UMX (para) – tylko 
oświetlenie tylne
J0G-H4503-V0-00

Rurowa tylna osłona
J0G-F85F0-S0-00

Gniazdo USB
GCA-J0C70-00-00

UMX AC Akcesoria
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

Dane techniczne
Drive² AC AGM Drive² AC Drive² QuieTech EFI Drive² EFI

Wymiary
Długość całkowita 2380 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm

Szerokość całkowita 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Całkowita wysokość (daszek) 1765 mm 1765 mm 1790 mm 1790 mm

Rozstaw kół 1635 mm 1635 mm 1640 mm 1640 mm

Minimalny prześwit 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Typ silnika Nie dotyczy Nie dotyczy
OHV, benzynowy, 4-suwowy, elektroniczny wtrysk 

paliwa (EFI)
OHV, benzynowy, 4-suwowy, elektroniczny wtrysk 

paliwa (EFI)

Pojemność zbiornika oleju Nie dotyczy Nie dotyczy 1 litr 1 litr

Moc znamionowa 3,3 kW Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Akumulatory 8 x 6-woltowe akumulatory Trojan T105 8 x 6-woltowe akumulatory Trojan T105 Nie dotyczy Nie dotyczy

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego

Zawieszenie tylne Monowahacz Monowahacz Niezależne tylne zawieszenie IRS Monowahacz

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na 

tylne koła
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na 

tylne koła
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na 

tylne koła
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na 

tylne koła

Osiągi
Maksymalna prędkość 24 km/h 24 km/h 24 km/h 24 km/h

Możliwość regulacji obrotu 2,8 metra 2,8 metra 2,8 metra 2,8 metra

Ogólne
Pojemność części załadunkowej Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wymiary części załadunkowej (DxSxW) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Rozmiar opony 18 x 8,5 -8 (4-warstwowe) 18 x 8,5 -8 (4-warstwowe) 18 x 8,5 -8 (4-warstwowe) 18 x 8,5-8 (4-warstwowe)
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

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

Wymiary
Długość całkowita 2380 mm 2380 mm 4085 mm 3230 mm

Szerokość całkowita 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Całkowita wysokość (daszek) 1795 mm 1825 mm 1785 mm 1785 mm

Rozstaw kół 1635 mm 1635 mm 3345 mm 2490 mm

Minimalny prześwit 140 mm 140 mm 105 mm 105 mm

Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Typ silnika Nie dotyczy
OHV, benzynowy, 4-suwowy, elektroniczny wtrysk 

paliwa (EFI)
Nie dotyczy Nie dotyczy

Pojemność zbiornika oleju Nie dotyczy 1 litr Nie dotyczy Nie dotyczy

Moc znamionowa Nie dotyczy Nie dotyczy 6,7 KM (5,0 kW) 6,7 KM (5,0 kW)

Akumulatory 8 x 6-woltowe akumulatory Trojan T105 Nie dotyczy 4 x 12-woltowe akumulatory GS BV150Z 4 x 12-woltowe akumulatory GS BV150Z

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Rurowa o profilu prostokątnym Rurowa o profilu prostokątnym

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym

Zawieszenie przednie
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego
Niezależne, kolumnowe zawieszenie typu 

samochodowego
Zawieszenie kolumnowe Zawieszenie kolumnowe

Zawieszenie tylne Niezależne tylne zawieszenie IRS Niezależne tylne zawieszenie IRS Monowahacz Monowahacz

Hamulce
Bębnowe, z regulacją samoczynną, działające na 

tylne koła
Nie dotyczy Mechanical, 2 RR Wheel Mechanical, 2 RR Wheel

Osiągi
Maksymalna prędkość 31,4 km/h 30,5 km/h 31,4 km/h 31,4 km/h

Możliwość regulacji obrotu 2,8 metra 2,9 metra 5,7 metra 4,4 metra

Ogólne
Pojemność części załadunkowej Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wymiary części załadunkowej (DxSxW) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Rozmiar opony 205/65-10 (4 warstwowe) 205/65-10 (4 warstwowe) 18 x 8,5-8 (6 warstwowe – wykonane przez Duro) 18 x 8,5-8 (6 warstwowe – wykonane przez Duro)
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Dane techniczne
UMX AC UMX EFI

Wymiary
Długość całkowita 3032 mm 3032 mm

Szerokość całkowita 1253 mm 1253 mm

Całkowita wysokość (daszek) 1824 mm 1824 mm

Rozstaw kół 1961 mm 1961 mm

Minimalny prześwit 115 mm 115 mm

Dostawa mocy/Przeniesienie napędu

Typ silnika Nie dotyczy
OHV, benzynowy, 4-suwowy, elektroniczny wtrysk 

paliwa (EFI)

Pojemność zbiornika oleju Nie dotyczy 1,1 litra

Moc znamionowa 5 kW Nie dotyczy

Akumulatory 8 x 6-woltowe akumulatory Trojan T105 Nie dotyczy

Podwozie

Rama
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową
Samochodowa rama typu HybriCore™, z powłoką 

poliestrowo-uretanową

Nadwozie
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym
Termoplastyczne wytłoczki alkenowe, wykończone 

2-warstwowym lakierem poliuretanowym

Zawieszenie przednie Zawieszenie kolumnowe Zawieszenie kolumnowe

Zawieszenie tylne Monowahacz Monowahacz

Hamulce
Mechaniczne, bębnowe z regulacją samoczynną na 

wszystkich kołach
Mechaniczne, bębnowe z regulacją samoczynną na 

wszystkich kołach

Osiągi
Maksymalna prędkość 31 km/h 31 km/h

Możliwość regulacji obrotu 4 metry 4 metry

Ogólne
Pojemność części załadunkowej 363 kg 363 kg

Wymiary części załadunkowej (DxSxW) 1046 mm x 1166 mm x 302 mm 1046 mm x 1166 mm x 302 mm

Rozmiar opony 20 x 10 -10 (4-warstwowe) 20 x 10 -10 (4-warstwowe)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.30



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.
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Dostarczone specyfikacje techniczne mają charakter czysto orientacyjny i mogą być modyfikowane bez uprzedniego 
zawiadomienia od producenta i/lub importera. W celu zapewnienia zwiększonej żywotności pojazdu, jak również 

dla bezpieczeństwa kierowcy, zalecenia producenta powinny być przestrzegane we wszystkich przypadkach. 
Zaleca się odpowiednie przygotowanie do użytkowania pojazdu. Użytkowanie na drogach publicznych jest 

zabronione, a użytkowanie nie jest zalecane w wieku poniżej 16 lat. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym Dealerem Yamaha.

Pojazdy przedstawione w tym katalogu mogą być wyposażone w opcjonalne, oryginalne akcesoria Yamaha.

Obserwuj nas na:

Dealer


