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SHUTTLE
Vozíky Shuttle lze využít jak pro přepravu osob, tak 

i  různého nákladu (golfových bagů, různého materi-

álu, vybavení a dalšího zařízení). V nabídce jsou vozíky  

dvoumístné, čtyřmístné i šestimístné a to v  benzíno-

vém i elektrickém provedení. 

osobní a pracovní golfové vozíky

Maximální pohodlí a efektivita práce při úklidu, 
údržbě, přepravě osob

V nabídce varianty pro 2, 4 a 6 osob

 9.7 kW (13 hp) Kawasaki® benzínový motor
nebo 48 V elektrická verze (bez emisí)

Disponuje nosností až 545 kg

Přední i zadní odpružení (listové pružiny 
s hydraulickými tlumiči) kol vyrovná veškeré nerovnosti 
terénu a dodá tak Vaší cestě pohodlí

Standardní výbava: čelní plexisklo, 
prodloužená střecha, světla, ochranný rám, 
on-board vestavěná nabíječka, atd.
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Golfové vozíky Shuttle

iTTEc s.r.o. Servisní střediska: 
AOS Modletice 106 Modletice u Prahy
251 01 Říčany u Prahy Plasy u Plzně
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax:  (+420) 313 616 223 Havířov Bludovice
E-mail: info@ittec.cz Mobilní servis u zákazníka

VýHody Vozíků SHUTTLE
Ocelový svařovaný rám Dura ShieldTM technologie 

s epoxidovou vrstvou, schopný absorbovat nárazy 

při nerovném terénu, nepraská.

Velmi trvanlivé plasty jsou schopné absorbovat 

nárazy bez poškození. Díky vysoké UV stálosti vypa-

dají vozíky i po letech jako nové.

Pohodlná sedadla, která jsou pro vyšší bezpečnost 

opatřena bočními madly, poskytují komfortní pře-

pravu osob. 

Speciální EZGO travní pneu vyhodnocené nezá-

vislou studií jako nejšetrnější k trávníku.

SHuTTlE 2

SHuTTlE 4

SHuTTlE 6

ideální využití při úklidu, poskytování 
občerstvení či různorodých údržbo-
vých pracech. Pohodlná sedadla pro 
dvě osoby. Nosnost až 545 kg.

komfortní, klidná jízda. dvě prostorné 
lavice celkem pro 4 osoby. Převoz zava-
zadel a vybavení v přepravním boxu, 
který je umístěn za zadními sedadly.

Maximálně praktický pro transport 
osob. Prostor pro 6 osob. Stejně jako 
u ostaních modelů je součástí standardní 
výbavy čelní plexisklo, prodloužená 
střecha, on-board nabíječka, úložné pro-
story na palubní desce, opěrky u všech 
sedadel pro max. bezpečnost, atd.

Elektrické verze Benzínové verze

SHUTTLETM 2 SHUTTLETM 4 SHUTTLETM 6 SHUTTLETM 2 SHUTTLETM 4 SHUTTLETM 6

Tělo a kapotáž

Rám svařovaný ocelový s DuraShieldTM epoxidovou ochrannou vrstvou

Kapotáž termoplastický olefin – automobilový plast

Standardní barva Hunter green (zelená), Champagne (krémová) nebo Patriot Blue (modrá)

Rozměry (cm)

Délka 358 343 345 358 343 345

Šířka 123

Výška se střechou 183

Rozvor 237

Rozchod předních kol 87

Rozchod zadních kol 97

Poloměr zatáčení 780

Světlá výška 11

ložná plocha (d x š) 174 x 112 80 x 108 x 29 – 174 x 112 80 x 108 x 29 –

Objem korby (m3) – 0,25 – – 0,25 –

Pohon

Motor 48 V stejnosměrný proud 4-dobý, 401 cm3, nízké emise

Výkon 2,5 hp (1,9 kW) 13 hp (9,7 kW)

Elektrický systém 48 V startér / generátor

Baterie 8 ks, 6 V 1 ks, 12 V, bezúdržbová

Nabíječka 48 VDC Delta Q –

Převody přepínač vpřed a vzad

Vlastnosti

Počet míst k sezení 2 osoby 4 osoby 6 osob 2 osoby 4 osoby 6 osob

Hmotnost bez baterií 325 kg 385 kg 405 kg 405 kg

Pohotovostní 
hmotnost 550 kg 545 kg 540 kg 405 kg 425 kg 425 kg

Nosnost vozíku 545 kg

Nosnost korby – 180 kg – – 180 kg –

Rychlost vpřed/vzad 
(km/h) 21 ± 0,8 26 ± 0,8

Řízení a odpružení

Řízení hřebenové

Přední odpružení listové pružiny s hydraulickým tlumičem

Zadní odpružení listové pružiny s hydraulickým tlumičem

Provozní brzdy zadní bubnové

Parkovací brzdy samonastavitelná, integrovaná v brzdovém pedálu

Přední pneumatiky links 18 x 8,50 – 8 (4-PR)

Zadní pneumatiky links 18 x 8,50 – 8 (4-PR)


