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Nieuw Yamaha UMX lichtgewicht Utility
voertuig: gemaakt om te werken

Stijlvol, superieur comfort en verhoogde productiviteit

Yamaha is een van de meest gerespecteerde en vertrouwde merken in de golfkarrenmarkt, dankzij de
geavanceerde engineering en het streven om aan elke marktbehoefte te voldoen. Het assortiment
omvat vele verschillende modellen, gericht op verschillende segmenten van de markt. 

Van de YTF2 en Super Hauler Utility tot de stijlvolle Drive2 golfkarren en de Concierge Personal
Transportation Vehicles, Yamaha heeft een golfkar of Utility voertuig voor elke behoefte.

Als onderdeel van de constante zoektocht naar innovatie en evolutie, focust Yamaha zich op de
diversificatie en uitbreiding van het assortiment in het segment Utility voertuigen. Hoewel het
succesvolle assortiment ATV modellen voldoet aan de behoeften van de extreem off-road gebruikers,
is het groeiende segment golfkarren en Utility voertuigen bedoeld om diverse taken in commerciële,
industriële, landbouw- en toeristische omgevingen uit te voeren. 

Yamaha Utility voertuigen bieden de veelzijdigheid, gebruikersvriendelijkheid en duurzaamheid die
professionele gebruikers vereisen, en zijn ontworpen om alles aan te kunnen: van gebouwbeheer en
licht agrarische werkzaamheden tot tuin- en onderhoudswerkzaamheden. 

Deze praktische Utility modellen zijn ook perfect voor op de golfbaan. De grote wielen, de ruime
laadbakken en de robuuste constructies bieden nog meer functionaliteit en verbeterde off-road
capaciteit, waardoor ze een effectieve en productieve toevoeging zijn voor elk gebruik. 

Nieuwe Yamaha UMX: helpt u bij elke klus

De nieuwe Yamaha UMX is verkrijgbaar in zowel een 400cc benzineversie als een 5,0 kW elektrische
versie en is het voertuig waar vele professionals in de industrie op hebben gewacht. De UMX is een
krachtig, stijlvol en compact Utility voertuig waarmee twee mensen en hun uitrusting snel en
moeiteloos inzetbaar zijn op bijvoorbeeld boerderijen, parken, fabrieken en luchthavens. 

Dankzij het robuuste ontwerp is de nieuwe Yamaha UMX bij uitstek geschikt voor diverse soorten
wegen en niet-extreem off-road terrein, waardoor binnen- en buitenlocaties bereikbaar zijn. De slimme
wielophanging en de twee afzonderlijke stoelen zorgen voor een comfortabel en zelfverzekerd
rijgedrag.

Uitgerust met een grote laadruimte en een handig opbergvak voorin is de UMX een handige aanvulling
voor elk bedrijf. Met de gebruiksvriendelijke bedieningselementen en ergonomisch ontwerp zorgt dit
nieuwe Yamaha Utility voertuig ervoor dat elk personeelslid zijn of haar taken nog efficiënter kan
uitvoeren.

Uitgebreide opbergmogelijkheden

De ruime laadbak is 104,6 cm lang x 116,6 cm breed x 30,2 cm diep en dat maakt de Yamaha UMX een
waardevolle partner die de productiviteit van uw personeel kan verhogen. Voor eenvoudige bediening
is de achterklep met één hand te bedienen, zodat gereedschap, apparatuur of goederen eenvoudig
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bereikbaar zijn.

De opbergruimte voorin, 29 liter inhoud, is met één druk op het handige openingsmechanisme te
openen. En dankzij het waterbestendige ontwerp is het de perfecte plek om elektrisch gereedschap of
persoonlijke eigendommen in op te bergen.

Comfort en gemak

Voor superieur rijcomfort is de Yamaha UMX voorzien van twee afzonderlijke kuipstoelen met
armleuningen en een handige console in het midden. In- en uitstappen kan snel en gemakkelijk bij dit
deurloze lichtgewicht Utility voertuig met open zijden.

Een veelzijdige keuze

De UMX kan worden geleverd met een stille en zuinige 400cc EFI ééncilinder benzinemotor, of een
nagenoeg geluidloze 5,0 kW elektrische motor zonder uitstoot die perfect is voor binnengebruik en
stilte omgevingen. Omdat dit lichtgewicht Utility voertuig zijn werk kan uitvoeren zonder uw gasten of
uw klanten te storen, is deze voor bijna elke werkplek geschikt. 

Vertrouwde Yamaha kwaliteit

De duurzame carrosserie van de UMX is ontworpen om bestand te zijn tegen intensief gebruik. Mede
hierdoor ziet de UMX er aan het einde van de werkweek nog steeds goed uit.

Ontworpen voor off-road gebruik

Wanneer er werk aan de winkel is, wilt u een voertuig dat u er snel en efficiënt heen brengt. De UMX is
uitermate geschikt voor verschillende ondergronden. Dankzij de robuuste beschermplaat is ook niet-
extreem off-road terrein geen probleem, zodat er in diverse gestructureerde en natuurlijke
omgevingen kan worden gewerkt.

Eenvoudig te gebruiken en te bedienen

Een van de belangrijkste kenmerken van de UMX is het gebruiksgemak. Met de volautomatische
transmissie en de intuïtieve bedieningselementen is het rijden met de Yamaha UMX uiterst eenvoudig
en plezierig. 

Hoofdkenmerken van de Yamaha UMX

Lichtgewicht Utility, ideaal voor onderhoudswerkzaamheden
Robuust, stijlvol en compact design 
Aluminium laadbak, laadklep met één hand te bedienen
Twee afzonderlijke kuipstoelen met middenconsole
Keuze uit 400cc benzinemotor of 5,0 kW elektromotor
Opbergruimte van 29 liter voorin, met één hand te openen
Beschermplaat voor bescherming bij niet-extreem off-road gebruik
Logisch geplaatste brandstofvuldop
Brede banden voor gebruik on- en off-road
LED projectie-koplampen, ideaal bij nachtelijk gebruik 
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Originele Yamaha accessoires

Voor de UMX wordt een assortiment originele Yamaha accessoires ontwikkeld. Dit assortiment zal na
de introductie van het voertuig in juni 2018 beschikbaar zijn.

Het omvat onder andere een Klasse 2 trekhaak met een trekkogel van 50 mm.

Prijs en beschikbaarheid

De Yamaha UMX zal vanaf juni 2018 beschikbaar zijn bij de officiële Yamaha-dealer. De
adviesverkoopprijs zal op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden.
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UMX
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Yamaha Motor Europe, branche Nederland

29 November 2018



De volgende generatie utility voertuigen: De UMX

• UMX nieuw design

• Kleuren

• Key features

• Doelgroepen



UMX nieuw design

De UMX heeft een compleet nieuw
design. Met dit nieuwe design
verplaatsen we ons van een standaard
golfkar naar een echt Utility voertuig.

De ontwikkeling is gebasseerd op input
vanuit de golfwereld, baan eigenaren
en professionals uit de golfindustrie.



Kleuren

Carbon Grey Metallic



Key Features

• New 400cc powerful 

engine

• New muffler

• Rear arm with sound 

insulator

Power w/ Quietech

Engineering Philosophy FunctionalComfortTough & Durable

• Tough, stylish and 

compact design 

• New Front Grill

• Skid plate for off road 

protection

• Wide 20” tyres for on and 

off road use

• Black Pedal

• Alunimum Cargo bed with 

corner protection

• Heavy duty CVT + 

Transaxle

• Two separate seats with 

centre console

• Variable/ dual rate spring 

shock

• Center console between 

seats

• Utility Dash Storage

• One touch open Front 

Storage box

• LED Headlight

• Side fill Fuel Tank

• One touch open Tail Gate



Key Features
Power w/ Quietech

Engineering Philosophy

3 items

New 400cc EG

New Muffler

Rr. Arm 

w/sound 

insulator

EFI only EFI only

FunctionalComfort

7 items 2 items 6 itemsSeparate seat

Variable/ 

dual rate 

spring shock

Center console

EFI only

EFI only

One touch open 

tailgate

Front storage

One touch open 

Front storage

LED 

Headlight
Side fill 

fuel tank

Heavy duty CVT 

+ TA

Black pedal

New Styling

Skid plate
20 in tire

10 in wheel

Aluminum bed with 

corner protector 

Front grill

Tough & Durable



Motor

New 402cc 10.6kw high power (120% of YTF2) engine with 20L side fill fuel tank

5.0kw clean 48V AC motor with 8pcs of Trojan T105  battery

Power w/ Quietech

Engineering Philosophy



Aluminium laadbak

1. Large Aluminum cargo bed with corner protection 

2. one-touch tailgate

Size : L 104cm x  W 116cm x H 30cm    Capacity : 363kg

Tough & Durable



Wielen

4 wheel Drum brake 4wheel coil spring suspension

Skid Plate for off road protection Wide, 20” Tyres for serious off road use

Tough & Durable



Verlichting

1. Bright multi reflector type LED Head lights for your night job

New

Current

Functional



29L baggage box

29 liter front storage box to store small tools, a jacket or a lunch box
Functional



Dashboard

1. Redesigned dash board with 2 drink holder and 3.8L multi space 

2. 17L Glove box with nonslip mat

3. Battery Gauge (AC) or Fuel and Hour meter Gauge(FI) 

Functional



Doelgroep: Vakantieparken



Doelgroep: Tuinders en gemeenten



Doelgroep: Agrarische sector
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