OS ELÉTRICOS PARA
PASSEIO E OFF-ROAD
LEGACY é uma linha
desenhada para o transporte
confortável de pessoas, dois ou
quatro passageiros, ideal para
utilização em hotéis, resorts,
condomínios, parques, shopping
centers e campos de golfe. Ótima
solução para se locomover em
pequenas distâncias, em vias
estreitas, para rápida entrada
e saída do veículo. Silencioso e

não poluente, transita em total
harmonia entre residências e até
em ambientes fechados.
Aproveite a paisagem e o
sentimento de liberdade quando
levar crianças, portadores de
necessidades especiais ou
idosos para qualquer lugar.
Os veículos Legacy na versão
Legacy 2P são ideais também
para o uso em campos de

golfe, pois oferece o conforto,
praticidade e agilidade que o
esporte requer.
Equipados com amortecedores
hidráulicos e com motores AC, os
mais potentes do mercado, em
análise pela Meon Turismo, suas
voltas são muito mais rápidas e
agradáveis, permitindo ao golfista
que se concentre apenas no seu
jogo e na bela paisagem.

O GOAT foi projetado para as mais diversas
finalidades com uso ao ar livre (outdoor), como
em sítios, fazendas, condomínios horizontais,
agricultura, granjas, haras, turismo ecológico,
resorts e parques. Seu chassi é elevado em 13
cm com relação aos modelos convencionais,
oferecendo maior distância do solo, o que
permite superar obstáculos mais difíceis. Suas
rodas de 12” e seus pneus All-Terrain (A/T),
oferecem mais estabilidade, segurança e
aderência aos mais variados tipos de piso.
Cada veículo é equipado com Motor AC de
6,5hp que proporciona maior potência de
forma mais eficiente do que os motores DC,
possibilitando atuar até como rebocador. Os
freios à disco nas rodas traseiras oferecem
mais segurança principalmente com o
veículo carregado. Se procura um veículo
robusto, para ser utilizado ao ar livre, em
pisos não pavimentados, este é o veículo
elétrico perfeito para você. g
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