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Unikátní pohon na 48 V střídavý proud

Úspora energie až 35 % oproti pohonu
na stejnosměrný proud

Vynikající výdrž

EXKLUZIVNÍ ZÁRUKA 4 roky „Bumper to bumper“ 
– „od nárazníku k nárazníku“ 

Dynamické regenerativní brzdění

Tahá vozíky o hmotnosti až 1000 kg

Široká škála barevného provedení vozíků:

Unikátní golfový vozík nemá, díky kombinaci 

pohonu na střídavý proud, patentovaného 

regenerativního systému brzdění a samosvorného 

diferenciálu, ve své třídě konkurenci.
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E-Z-GO RXV
osobní a pracovní golfové vozíky
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ittEc, s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222
Fax: (+420) 323 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska: 
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
pro celoroční využití

P R O D E J  –  S E R V I S  –  S L U Ž B Y  –  P Ů J Č O V N A  –  B A Z A R

RXV osobní RXV Shuttle 2+2 RXV s korbou

Vlastnosti

Počet míst k sezení 2 osoby 4 osoby 2 osoby

Hmotnost bez baterií 278 kg 295 kg 300 kg

Pohotovostní hmotnost 414 kg 455 kg 436 kg

Nosnost vozíku 360 kg 325 kg 360 kg

Rychlost vpřed/vzad (km/h) Standard 24; Freedom 31 24 Standard 24; Freedom 31

tělo a kapotáž

Rám svařovaný ocelový s DuraShieldTM epoxidovou ochrannou vrstvou

Kapotáž termoplastický olefin – automobilový plast

Standardní barva slonová kost a zelená (Ivory a Forest Green)

Rozměry (cm)

Délka 240 268 270

Šířka 119 119 119

Výška bez střechy 116 116 116

Výška se střechou 174 188 174

Rozvor 167 167 167

Rozchod předních kol 90 90 90

Rozchod zadních kol 97 97 97

Poloměr zatáčení 290 290 290

Světlá výška 11 11 11

Rozměr sklopné korby 
(d x š x v) – – 80 x 106 x 30

Pohon

Zdroj energie akumulátory 48 V

Motor 48 V střídavý proud

Výkon 4,4 hp (3,3 kW)

Elektrický systém 48 V

Baterie 4 ks, 12 V

Nabíječka 48 VDC PowerWiseTM QE, UL & CSA

Převody přepínač vpřed, neutrál, vzad

Řízení a odpružení

Řízení hřebenové

Přední odpružení nezávislé vinuté pružiny s tlumičem, A – rameno

Zadní odpružení listové pružiny s hydraulickým tlumičem

Provozní brzdy elektrické (indukční motor)

Parkovací brzdy automatické elektromagnetické

Pneumatiky 18 x 8,50 – 8 (4-PR)

Příslušenství

ve standardu: střecha, čelní plexisklo (dělené/nedělené), držák na bagy (RXV), on-board vestavěná nabíječka

volitelné: kryt na bagy, pláštěnka, tažné zařízení, battery filling system (BFS) – soustava na plnění baterií, lahev 
či box na písek, chladící box, myčka holí a míčků, solární panel, směrová světla, oranžový maják (LED), USB port, 
barva kapotáže, přídavná zadní sedačka, atd.

Přídavná pevná či sklopná (flip-flop) 
sedačka poslouží i jako nákladní prostor
– volitelné příslušenství

Všechny modely též ve verzi 
se spalovacím motorem Kawasaki.
•	čtyřtaktní	jednoválec	401	cm3, 
	 chlazený	vzduchem
•	výkon	13	hp
•		převodovka:	automatický	variátorový	pohon

rozmetadlo

sklopný vozík



Držák na poznámky  
– volitelné příslušenství

Dělené čelní sklo  
ve standardu

Střecha  
v béžové barvě

Možnost dokoupení boxu  
na směs písku s osivem  

na vypnění děr po holí  
vytržených drnech

– volitelné příslušenství.

Litá kola s Tourmax  
pneumatikami  

– volitelné příslušenství.

| Nárazníky a kapotáž z trvanlivého automobilového plastu – plástvová textura

| Dynamické regenerativní brzdění

| Automatická elektromagnetická parkovací brzda

| Samosvorný diferenciál s omezeným prokluzem

| Přední náprava – nezávislé vinuté pružiny s tlumičem

| Zadní náprava – vzadu listové pružiny s hydraulickým tlumičem

| Programovatelná rychlost

| Volitelné příslušenství: kryt na bagy, pláštěnka, tažné zařízení, 
 battery filling system (BFS) – soustava na plnění baterií, lahev či box na písek, 
 chladící box, myčka holí a míčků, solární panel, směrová světla, 
 oranžový maják (LED), USB port, barva kapotáže, atd.

| Vynikající výdrž – až 2x delší dojezd i v kopcovitém terénu
| Citlivý rozjezd a brzdění
| Díky automatické parkovací brzdě nehrozí samovolný pohyb vozíku
| Minimální nároky na údržbu
| Maximální důraz na pohodlí operátora
| EXKLUZIVNÍ ZÁRUKA 4 roky „Bumper to bumper“ – „od nárazníku k nárazníku“,  

záruka na baterie 4 roky, 1200 kol po 18-ti jamkovém hřišti nebo 21 500 Ah

Osobní a pracovní golfové vozíky E-Z-GO RXV
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Ilustrační fotografie

On-Board
vestavěná nabíječka 
– unikátní technologie 
vestavěné nabíječky
pod sedačku vozíku
je dostupná pouze
pro E-Z-GO vozíky.

Verze Freedom je vybavena 
předními, zadními 

a brzdovými světly; 
dosahuje rychlosti 

až 31 km/h.

Plechová korba 
– určená pro přepravu 

nářadí a materiálu. 
Sklopná s otevíracím čelem

- doplňková výbava.

Solární panel 
– prodloužení dojezdu, 

snadná instalace, 
rychlá návratnost investice

– volitelné příslušenství.

Kryt na golfové bagy  
chrání nejen bagy,  

ale i golfisty 
 – volitelné příslušenství.

chladicí box na 6x330 ml plechovek 
 – volitelné příslušenství.

Ukazatel stavu 
dobití baterií 
nebo hladiny  
paliva v nádrži. 
Přepínání rychlosti 
vpřed a vzad  
na přístrojové desce.


