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Que o golfe ganhe cada vez mais adeptos – não surpreende ninguém, já que há muito tempo que 

é um desporto popular. Especialmente na primavera e no verão convergem inúmeros jogadores 

aos greens para melhorar o seu handicap ou simplesmente para se divertirem. Acompanhante 

indispensável é o caddie, que facilita o golfe, especialmente na sua versão motorizada. 

 

O percurso entre buracos pode ser longo – o maior Golfresort do mundo “Mission Hills” com 216 

buracos (Mission Hills Club) está localizado em Shenzen, China, perto de Hongkong. Contudo há casos 

ainda mais extremos. No outback australiano, no deserto Nullarbor existe um “campo de golfe” 

extraordinário: Os buracos 1 e 18 distam um do outro 1365 quilómetros, e os buracos distam em média 

80 km. Com este recorde “Nullarbor Links” é o campo de golfe mais extenso do mundo. Mas caddies 

facilitam o golfe também em campos de golfe históricos, como Crans-Montana na Suíça. 

 

Mesmo não sendo preciso uma caminhada de quilómetros para chegar ao próximo buraco, um caddie 

motorizado ajuda no transporte do saco. Pois este, juntamente com os tacos, torna-se depressa um 

fardo. Os caddies elétricos são desenvolvidos e produzidos pela firma Jutec baseada em Limburg an 

der Lahn, entre outros fabricantes. Este empreendimento alemão desenvolve e produz máquinas de 

dobrar tubos desde 1980, que são aplicados mundialmente tanto na indústria como no trabalho manual. 

O fundador Werner Jungmann, aficionado de golfe, produz usando a sua técnica curva-tubos, caddies 

elegantes, pequenos e desmontáveis com jantes de 3 raios desde o fim da década de 80. Donde se 

segue o primeiro caddie elétrico em aço inoxidável, com design original JuCad e motor invisível. Mesmo 

a bateria é invisível, colocada na parte traseira do saco de golfe. O empreendimento foi pioneiro na 

utilização de baterias de lítio em 2003. Desde então o mercado dos caddies elétricos mudou 

completamente. O empreendimento produz caddies com design JuCad desde 2008, também em 

carbono, material moderno e altamente resistente. 

 

 

Fig. 1: Jogador de golfe com JuCad-Caddy motorizado. 
© 2012 Jutec 
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O melhor exemplo é o “Carbon Drive”-Caddy – este  

é constituído por uma estrutura completamente em 

carbono e com os seus 5,5 quilos, é um peso-pluma entre 

os caddies elétricos. Apesar disso, este modelo não tem 

limitações para o peso do saco de golfe. Depois do jogo  

de golfe, este caddie desmonta-se em poucos passos,  

e fica rapidamente pronto e fácil de transportar. 

 

Nem só o carbono entra na constituição deste caddie 

elétrico tão leve. O nobre e valioso titânio, que também  

é muito leve, é também usado pela JuCad nos seus 

caddies. O “JuCad Drive SL Travel eX2” em titânio, na sua 

versão de duas rodas pesa menos de 5 quilos. Consegue-

se isto pela redução repetida do eixo do motor, entre outros 

métodos. Assim, o caddie tem o mesmo tamanho que um 

caddie sem motor, e tem toda a potência e capacidade de 

mostrar o seu valor no campo de golfe graças aos motores 

de alto rendimento desenvolvidos especialmente. Todos os 

modelos do caddie elétrico JuCad incluem roda livre, uma  

função de avanço automático (Distâncias 10-20-30 m) e um  

travão de motor eletrónico (Tempomat). As baterias de lítio  

de alto rendimento integradas fornecem a energia  

aos motores. 

 

Motores potentes para um acionamento suave 

A JuCad usa desde o princípio do desenvolvimento dos caddies motorizados os motores da casa 

maxon. A tração potente demonstra a sua capacidade mesmo em campos de golfe montanhosos. 

Importante antes de mais, é que estes motores funcionem de maneira muito suave e simultaneamente 

precisa. Para além disso, a densidade de potência e rendimento têm um papel decisivo. Todas as 

condições são preenchidas pelos motores de eficiência energética DC RE, da maxon motor. O motor 

RE35, aplicado no caddie, tem um rendimento de aproximadamente 90 por cento. Os motores RE estão 

equipados com ímanes permanentes e têm um enrolamento não ferroso que garante um avanço sem 

cogging. Dois motores maxon no eixo do JuCad acionam o caddie elétrico. Assim basta um pequeno 

girar do acelerador contínuo e o caddie põe-se em movimento. Para uma operação o mais silenciosa 

possível, o eixo do motor foi denteado à medida da necessidade do cliente. 

 

O caddie motorizado é uma grande ajuda para muitos 

golfistas e poupa os músculos necessários a um bom jogo. 

Opcionalmente, o jogador pode operar o seu caddie JuCad 

ainda mais convenientemente, por controlo remoto. Assim, 

o jogador pode-se concentrar 100% no golfe. 
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Figura 2: O JuCad Drive SL Travel  
com JuCad Bag. © 2012 Jutec 

Figura 3: O motor maxon RE35 
é usado no caddie elétrico. 
© 2012 maxon motor ag 
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Informações mais detalhadas podem ser obtidas em: 

maxon motor ag 
Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 

Telefone +41 41 666 15 00 
Fax +41 41 666 16 50 
Web www.maxonmotor.com 

JUTEC Biegesysteme GmbH 
Ottostraße 22 
D-65549 Limburg 
 

Telefone +49 (0)6431 / 93 49- 0 
Fax +49 (0) 6431 / 93 49- 25 
Web www.jucad.de/ 

 

Links: 

www.nullarborlinks.com/ 
www.jucad.de/ 

 

 

Fig. 4: Golfe descontraído com caddies motorizados da JuCad, impulsionados 
por motores maxon. © 2012 Jutec 
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