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LEGACY 2P

LEGACY 2P  é um veículo cuidadosa-
mente desenvolvido para a utilização 
dos amantes do Golfe que buscam o 
melhor conforto, design e tecnologia 
em um só produto.

As melhores
voltas da sua vida 
com elegância e 

conforto.

Veículo “Made in U.S.A.” com selo TAA Compliant

Os golfistas que valorizam a sofisticação e a qualidade de um produ-
to 100% fabricado nos Estados Unidos da América, encontram no 
LEGACY 2P sua melhor alternativa em custo-benefício. 

Adicionando o banco traseiro rebatível (acessório opcional) + o Extra-
-Bag (acessório opcional) é possível levar até 4 golfistas conforta-
velmente pelo campo. As cores especiais perolizadas (opcional) re-
forçam a característica de exclusividade ao proprietário deste objeto 
de desejo.

O sistema de abastecimento Single Point e o carregador Bi-Volt On-
-Board, oferecem facilidade, rapidez, flexibilidade e praticidade ao 
usuário que prefere usar seu tempo jogando mais voltas.

Os veículos LEGACY oferecem o conforto, praticidade e agilidade 
que o golfista deseja. Equipados com amortecedores hidráulicos 
e com motores DC de 4,0HP, os mais potentes do mercado, suas 
voltas serão muito mais rápidas e agradáveis, permitindo ao golfista 
que se concentre apenas no seu jogo e na bela paisagem.

Foto ilustrativa com acessórios opcionais sujeitas a disponibilidade.



AMORTECEDORES HIDRÁULICOS

Maior conforto

SETA, BUZINA, LUZES (D/T)

Segurança e conforto

CARREGADOR ON-BOARD

Regarregue a bateria onde estiver

PINTURA PEROLIZADA

Beleza e exclusividade (opcional)

FREIOS A DISCO (T)

Maior segurança

CHAVES COM SEGREDO (2 posições)

Segurança e conforto

SINGLE POINT WATERING SYSTEM

Praticidade na manutenção preventiva

MOTOR 4HP

O mais potente do mercado

ACABAMENTO LATERAL NA CARENAGEM

Design e proteção da pintura

CORES Standard

CORES Perolizadas

Bronze Verde Vermelho Dourado Azul

ChampagnePrata Vermelho Branco Preto

PRONTA ENTREGA

Vários modelos e cores

LEGACY 2P

CARACTERÍSTICAS LEGACY 2P

Tipo de motor Elétrico DC

Potência 4,0 hp

Voltagem 48 V

Controlador 275 Amp

Baterias 6x8 V / 8x6 V

Carregador Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência

Autonomia Até 50 Km

Velocidade Até 31,5 Km/h (programável)

Direção Cremalheira e Pinhão

Suspensão Dianteiro e traseiro: Hidráulico e feixe de molas.

Freios A disco na traseira - AUSCO

Comprimento 2,41 m

Largura 1,20 m

Altura 2,01 m (com toldo)

Giro de Manobra 2,94 m

Pneus/Rodas 205-65-10-Alumínio

Conversor DC-DC 48 V - 12 V
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Tel: (11) 

vendas@vo2.eco.br

www.vo2 .eco .b r

R. Hermes da Fonseca, 792

Bairro Bela Vista

Araçariguama/SP CEP 18147-000

4204-4153


