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YAMAHA ÄR DET ENKLA VALET 

QUIETECH EFI & CARB

Våra QuieTech EFI-bilar är nu utrustade med separat 
fjädring bak och är de tystaste och mest bekväma 
ute på vägarna. Och du behöver inte oroa dig för 
utsläpp! Våra bensindrivna bilar har det lägsta 
bränsleutsläppet någonsin och med över 60 år av 
motortillverkning på nacken kan du lita på den 
tillförlitlighet och prestanda som Yamaha är känd för 
världen över. 

•  Minst koldioxidutsläpp 
•  Minst utsläpp och upp till 76 % mindre föroreningar 

än våra konkurrenter 1) 
•  Över 415 km på en enda påfyllning 

Mer bränsleeffektivitet till ett bättre värde.  
Drive2 Carb-bilens bränsleeffektivitet är jämförbar 
med våra konkurrenters EFI-modeller. 

POWERTECH AC & DC

För PowerTech AC-bilar prioriteras energieffektivitet 
med ger dig också all kraft som du behöver – 
snabb acceleration, smidig stigning och utmärkt 
batteristyrka och -livslängd. Du kan inte välja fel 
om du väljer PowerTech AC, eftersom batteriet är 
likvärdigt hästkrafter – och effektivitet är vårt andra 
namn. 

•  Flest hästkrafter i sin klass 
•  Branschens bästa stigningskapacitet 
•  Smidigare och snabbare acceleration 
•  Energieffektiv 

Älskar du att köra PowerTech AC men behöver du 
inte all kraft? I sådana fall är vår Drive2 DC något för 
dig. När dina kunder efterfrågar elektricitet erbjuder 
du dem en tillförlitlig bil som har alla de funktioner 
som moderna golfare behöver idag. 
Med Drive2 DC sparar du mer pengar än någonsin. 

Justerbar, regenerativ bromsning och hastighet med ett 
äkta diagnossystem. 

Yamaha drivs av Trojan T-875-batterier, som är de bästa i 
branschen. 

QUIETECH EFI. ALLT ANNAT ÄR BARA BAKGRUNDSLJUD  

LJUDNIVÅ(2)

1)  Oberoende laboratorietester av Transportation Research Center, Inc. 2015, i vagnparksmiljö 
på bilar av modellår 2016. 

2)  Decibelläsningar av oavbruten hastighet på stenbelagda vägar på 7,5 m avstånd av 2016 års 
vagnparksmodeller 

Bränsleförbrukning (km/liter) 
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Färgval 

Drive2-modeller 
EFI / CARB / AC / DC

Den bästa bilen 

BLEV PRECIS ÄNNU 
BÄTTRE 
Drive2-designen är nu lyxigare än någonsin. 
Färgmöjligheterna är många och 
karossdesignen oöverträffad. Alla funktioner är 
utvecklade med kunden i åtanke om med den 
bekvämlighet som Drive2 erbjuder kommer 
spelarna vilja spela på din bana i all oändlighet. 

Löstagbara modulära karosspaneler för lägre 
underhållskostnader och färre skadereparationer. s.

FORTFARANDE BÄST 

Största tillbehörskorgen i 
branschen 

ÄNNU BÄTTRE 

Större åtkomstpanel bak 
för enkelt underhåll.

FORTFARANDE BÄST 

Omgivningsskydd, 
ClimaGuard™ med dubbla 
dräneringar, 33 % större än 
konkurrenterna 

ÄNNU BÄTTRE 

Vindrutan i polykarbonat, 
inspirerad av motorsporten, 
ökar hållbarhet och UV-skydd 

ÄNNU BÄTTRE 

34 % större  
förvaringsutrymme  
med NO-SLIP-matta 

FORTFARANDE BÄST 

Mest benutrymme i 
sin klass (34 cm) 

FORTFARANDE BÄST 

Störst passagerarutrymme 
av alla golfbilar 
på marknaden 

Modeller visas med extra tillbehör 

Ny karossdesign för Drive2:s rena teknologi. Branschens största, mest ergonomiskt 
utformade säte. 

Prestandaanpassad separat fjädring bak 
(Quietech EFI-modellen). 

Fullständigt separat fjädring fram. Instrumentbräda i samma stil som i bilar, för 
fler tillbehör. 
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SunstoneRich BrownEmeraldGlacier Bluestone Sandstone GarnetMoonstone Carbon
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Drive2 PTV
EFI / AC

Den bästa bilen 

BLEV PRECIS ÄNNU 
BÄTTRE 
På Yamaha har vi alltid innovation och den 
moderna föraren i åtanke, och Drive2 PTV är en 
bekräftelse på detta. Med LED-strålkastare och 
instrumentbräda i samma stil som i bilar, med 
standard-USB-portar, tror vi att du har allt du kan 
komma att behöva. 

LED-strålkastare i samma stil som 
på bilar skapar starkare ljus och 
använder mindre energi.

Två USB-portar för bevara energi 
och kontrollen.

Hjul på 10 tum och 205/65 – 
10-högprofilsdäck från Kenda, för 
bekväm körning (aluminiumfälgar 
som tillval).  

Tillval:
Bakåtvänt fällbart säte för 
ytterligare passagerare eller 
bagage.

Färgval 
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SandstoneBluestoneGlacier Aqua BlueRich Brown JasperMoonstone Onyx
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Concierge 4 & 6
EFI / AC

Glida fram på luft 
Oavsett om du hämtar upp VIP-gäster vid en 
hotellreception eller om du ger en guidad visning 
är våra Concierge-modeller med fyra och sex säten 
enastående modeller som imponerar på de mest 
kräsna passagerarna. Smidig och tyst körning och 
de bredaste och mest bekväma sätena i branschen. 
Dessa fordon skapar en äkta förstaklassupplevelse. 

Utrustade med de bredaste bänksätena i sin klass, generöst 
benutrymme och yttre armstöd.

Tillval: 
Bakåtvänt fällbart säte för 
ytterligare passagerare eller 
bagage. 

LED-strålkastare i samma stil 
som på bilar skapar starkare 
ljus och använder mindre 
energi.
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Nya UMX:  
byggd för arbete
Vårt nya nyttofordon har utvecklats med stöd från 
professionella användare. Den är gjord för att klara 
underhåll, trädgårdsskötsel och hushållssysslor 
för kommersiella miljöer, industri-, jordbruks- och 
fritidsmiljöer. Utformad och konstruerad med 
stil, överlägsen komfort och ökad produktivitet i 
åtanke. Nya UMX hjälper dig att få jobbet gjort.
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The brand new

UMX
EFI / AC

29-litre front storage box with 
one-touch opening.

Reflector type LED lights for 
night time use.

Skid plate for non-extreme 
off-road protection.

Aluminium cargo bed with 
one-touch tailgate.
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Super Hauler
EFI / AC

Det stora lastflaket i aluminium är 1 200 mm brett och 1 800 mm långt och gör det möjligt att 
frakta stora föremål på ett säkert vis.

LED-strålkastare i samma stil som på bilar 
skapar starkare ljus och använder mindre 
energi. 

Alltid redo för hårt 
arbete 
"När du behöver flytta stora eller otympliga föremål 
står Yamaha Super Hauler beredd att göra varje dag 
ännu mer produktiv. 

Detta nyttofordon finns i en tyst och effektiv 
elektrisk version med en stark AC-motor samt 
i en kraftfull men effektiv EFI-version med 
bensinmotor, som gör en hård arbetsdag mycket 
enklare."
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SPECIFIKATIONER
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Dimensioner Drive2 -modeller Drive2 PTV Concierge 4 Concierge 6 UMX SuperHauler

Totallängd 2 378 mm 2 378 mm 3 232 mm 4 100 mm 3 032 mm 3 629 mm

Totalbredd 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 253 mm 1 357 mm

Total höjd med tak 1 789 mm 1 823 mm 1 910 mm 1 910 mm 1 824 mm 1 858 mm

Hjulbas 1 640 mm 1 640 mm 2 492 mm 3 337 mm 1 961 mm 2 492 mm

Markfrigång 110 mm 140 mm 140 mm 140 mm 115 mm 140 mm

Däck 18,00 x 8,50–8,00 (4 lager) 205/65–10 (4 lager) 205/65–10 (4 lager) 205/65–10 (4 lager) 20 x 10 - 10 (4 lager) 205/65–10 (4 lager)

Förvaringsboxens material Aluminium Pulverlackerad aluminium

Förvaringsboxens kapacitet 363 kg 363 kg

Lastmattans storlek (LxBxH) 1 044 mm x 1 167 mm x 302 mm 1 829 mm x 1 219 mm x 178 mm

Ram

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

HybriCore™-chassi i samma stil 
som på bilar, med toppskikt 
med pulverlack med polyester/
polyuretan

Kaross
Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Olefinplast, 2-delat toppskikt 
med billack av polyuretan

Framvagn
Fullständigt separat  
stötdämpare

Fullständigt separat  
stötdämpare

Fullständigt separat  
stötdämpare

Fullständigt separat  
stötdämpare

Fullständigt separat stötdämpare
Fullständigt separat  
stötdämpare

Boggie

Fullständigt separat stötdämpare 
(EFI)
Svängarm med spiralfjädrar 
(Carb, DC, AC)

Fullständigt separat stötdämpare 
(EFI)
Svängarm med spiralfjädrar (AC)

Fullständigt separat 
stötdämpare (EFI)
Svängarm med spiralfjädrar 
(AC)

Fullständigt separat 
stötdämpare (EFI)
Svängarm med spiralfjädrar 
(AC)

Svängarm med spiralfjädrar
Fullständigt separat stötdämpare 
(EFI)
Svängarm med spiralfjädrar (AC))

Bromsar Självjusterande bakre trumma Självjusterande bakre trumma Självjusterande bakre trumma Självjusterande bakre trumma
Självjusterande trumma på alla 
fyra hjul

Självjusterande bakre trumma

Prestanda Drive2 Carb/EFI Drive2 PTV EFI Concierge 4 EFI Concierge 6 EFI UMX EFI Super Hauler EFI

Tjänstevikt (med soltak, 
batteri, olja och bränsle)

324 kg(Carb) 
344 kg(EFI)

356kg 458 kg 540 kg 469 kg 447 kg

Motortyp
YAMAHA-byggd, 357 cc,
låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning  OHV

YAMAHA-byggd, 357 cc,
låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning  OHV

YAMAHA-byggd, 357 cc,
låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning  OHV

YAMAHA-byggd, 357 cc,
låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning  OHV

Låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning OHV

YAMAHA-byggd, 357 cc,
låga utsläpp, encylindrig 60° 
lutning  OHV

Effekt 8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min 8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min
8,5 kW (11,4 hk) vid  
3 500 varv/min

8,5 kW (11,4 hk) vid  
3 500 varv/min

10,63 kW (14,3 hk) vid  
3 600 varv/min

8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min

Förgasare/bränsletillförsel
Förgasare (Carb) /Elektronisk 
bränsleinsprutning (EFI)

Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning

Bränsletanksvolym 22 liter 22 liter 22 liter 22 liter 20 liter 22 liter

Maxfart framåt 24 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h

Svängradie 2,8 meter 2,9 meter 4,5 meter 6,0 meter 3,98 meter 4,5 meter

Prestanda Drive2 DC/AC Drive2 PTV AC Concierge 4 AC Concierge 6 AC UMX AC Super Hauler AC

Tjänstevikt (med soltak, 
batteri, olja och bränsle)

446 kg(DC) 
455 kg (AC)

473 kg 564 kg 628 kg 640 kg 594 kg

Märkeffekt
3,5 hk (2,6 kW) (DC)
6,7 hk (5,0 kW) (AC)

6,7 hk (5,0 kW ) 6,7 hk (5,0 kW ) 6,7 hk (5,0 kW ) 6,7 hk (5,0 kw) 6,7 hk (5,0 kW )

Batterier
Sex stycken Trojan T875-batterier 
på 8 volt

Sex stycken Trojan T875-batterier 
på 8 volt

Sex stycken Trojan T875-
batterier på 8 volt

Sex stycken Trojan T875-
batterier på 8 volt

Åtta stycken Trojan T105-
batterier på 6 volt

Sex stycken Trojan T875-batterier 
på 8 volt

Maxfart framåt
*Justerbart

24 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h 31 km/h

Svängradie 2,8 meter 2,9 meter 4,5 meter 6,0 meter 3,98 meter 4,5 meter
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Friskrivningsklausul 
De tekniska specifikationerna anges endast i informationssyfte och kan ändras utan 

föregående meddelande från tillverkaren och/eller importören. Följ alltid tillverkarens 
rekommendationer för att säkerställa fordonets ökade livslängd och förarens säkerhet. 
Förbered dig ordentligt inför användningen av fordonet. Fordonet får inte användas på 

allmän väg och rekommenderas inte för förare under 16 år. Kontakta din lokala återförsäljare 
för mer information. 

Varumärkesfriskrivning: 
Detta dokument innehåller många av de värdefulla varumärken och servicemärken som ägs 

och används av Yamaha världen över. Dokumentet kan även innehålla referenser till andra 
företags- varumärkes- och produktnamn som är varumärken/servicemärken för respektive 

ägares egendom. Dessa företags- varumärkes- och produktnamn används här enbart för 
identifieringsändamål, och referenser till namn, varumärken, produkter eller tjänster eller 

tredje part utgör eller antyder inte godkännande, sponsring eller rekommendation från 
tredje part eller produkter eller tjänster.

Yamaha Motor Europe N.V. 

Koolhovenlaan 101 
1119 NC Schiphol-Rijk

P.O.Box 75033
1117 ZN Schiphol 
The Netherlands
+ 31 20 654 6000

18_DL1_GCA_SE_SE

www.yamaha-motor.eu
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