
Μοναδική αίσθηση
YAM: μέγιστη αντοχή
και υπέρτατη
κομψότητα
Αποκτήστε το δικό σας YAM και γίνετε ένας από τους χιλιάδες

πανευτυχείς ιδιοκτήτες που κάνουν τις βόλτες τους στα λιμάνια

και τις μαρίνες της Ευρώπης. Πασίγνωστα για την απλή και

κομψή σχεδίαση, την ευκολία χρήσης και την προσιτή τιμή

τους, τα φουσκωτά Yam σάς επιτρέπουν να μπαίνετε

ευκολότερα στο νερό και προσφέρουν περισσότερη

διασκέδαση.

Υπάρχουν δέκα μοντέλα, κατασκευασμένα όλα με τη γνωστή

αξιοπιστία της Yamaha. Η γάστρα και η φουσκωτή καρίνα

σχήματος V διασφαλίζουν εξαιρετική ακαμψία, ευελιξία και

απόδοση, ενώ η σχεδίαση με μπαλόνι μεγάλης διαμέτρου και

φαρδιά μάσκα προσφέρει άνεση και ασφάλεια.

Προσθέστε μια εξωλέμβια μηχανή Yamaha, με τη γνωστή

αξιοπιστία παντός καιρού και την παγκοσμίως κορυφαία

Πολύ ελαφρύ και εύκολο  στη μεταφορά

Φουσκωτό δάπεδο με διπλό τοίχωμα για

κορυφαία άνεση

Η φουσκωτή καρίνα παρέχει εκπληκτικό

έλεγχο πλεύσης

Μεταφέρει άνετα μια οικογένεια τριών ή

τεσσάρων ατόμων

Πολύ σταθερός χειρισμός ακόμα και σε

ταραγμένα νερά

Ιδιαίτερη άκαμπτη και ανθεκτική

κατασκευή

Γάστρα σχήματος V για εξαιρετικό έλεγχο

στην πλεύση και μεγάλη σταθερότητα
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Κατασκευασμένο για να
αντέχει στην πίεση

Στα μπαλόνια όλων των φουσκωτών YAM

υπάρχει ενσωματωμένο ένα έξυπνα

σχεδιασμένο σύστημα διαφραγμάτων. Το

σύστημα αυτό δεν βοηθά μόνο να

παραμένουν εντελώς απομονωμένοι οι

αεροθάλαμοι μεταξύ τους για λόγους

ασφάλειας, αλλά διατηρεί και εξισορροπεί

την πίεση του αέρα σε ολόκληρο το

μπαλόνι. Μεταξύ άλλων, αυτό επιτρέπει

επίσης στο σκάφος σας να απορροφά τις

μικρές κρούσεις, χωρίς μεγάλα

προβλήματα.

Κατασκευασμένο για να σας
φροντίζει

Εκτός από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας,

όπως οι μεγάλες, ασφαλείς χειρολαβές, οι

βάσεις των καθισμάτων, οι δέστρες τύπου

D, οι δέστρες ανύψωσης και τα άλλα

εξαρτήματα, κορυφαία προτεραιότητά μας

είναι η άνεσή σας. Πάρτε για παράδειγμα τη

βαλβίδα αέρα υψηλής ποιότητας – είναι

ιδιαίτερα αξιόπιστη και αεροστεγής, εύκολη

στη λειτουργία, ενώ έρχεται "πρόσωπο" με

την επιφάνεια του μπαλονιού για να

αποφεύγονται τα χτυπήματα και οι

τραυματισμοί.

Εύκολη μεταφορά

Όλα τα YAM διαθέτουν όλον τον απαραίτητο

εξοπλισμό για την άμεση απόλαυση του

σκάφους. Η ανθεκτική τσάντα μεταφοράς

διευκολύνει τη φύλαξη του YAM στο πορτ-

μπαγκάζ του αυτοκινήτου ή σε σχάρα

οροφής, ενώ τα δάπεδα, τα καθίσματα και τα

εξαρτήματα τοποθετούνται  πολύ εύκολα.

Επίσης, το σκάφος συνοδεύεται από μια

ισχυρή αεραντλία. Έτσι, το YAM σας είναι

έτοιμο να "βουτήξει" στο νερό σε λίγα μόνο

λεπτά.

Άνετο φουσκωτό δάπεδο

Στην καρδιά κάθε μοντέλου STi θα βρείτε το

μοναδικό, φουσκωτό δάπεδο και τη

φουσκωτή καρίνα. Ένα περίπλοκο πλέγμα

από διασταυρούμενες ραφές στον

αεροθάλαμο αποτρέπει την

παραμόρφωση, διατηρεί την επιφάνεια

άκαμπτη και σας υπόσχεται τις πιο άνετες,

ευχάριστες και σταθερές διαδρομές με

φουσκωτό που έχετε κάνει ποτέ.

Κατασκευασμένο για μεγάλη
διάρκεια

Για μέγιστη ισχύ αλλά και καλή εμφάνιση,

όλα τα φουσκωτά σκάφη YAM

κατασκευάζονται από υλικό PVC τελευταίας

γενιάς, ενώ όλες οι ραφές και οι συνδέσεις

είναι κολλητές, έτσι ώστε να προσφέρουν

βέλτιστη αδιαβροχοποίηση και ασφάλεια. Το

αποτέλεσμα είναι μια καθαρή εξωτερική

επιφάνεια, πολύ ανθεκτική στη διάβρωση,

το αλμυρό νερό και το φως του ήλιου.

Ιδανικός συνδυασμός

Οι εξωλέμβιες μηχανές της Yamaha φημίζονται

για την αξιοπιστία και τις εκπληκτικές

επιδόσεις τους. Τα φουσκωτά σκάφη YAM

έχουν κατασκευαστεί ώστε να τις

συμπληρώνουν απόλυτα, από τη μοναδικά

σχεδιασμένη γάστρα έως τη βελτιωμένη

γωνία και το ύψος του καθρέφτη. Χάρη στην

ευρεία γκάμα εξωλέμβιων Yamaha, μπορείτε

εύκολα να επιτύχετε τον τέλειο συνδυασμό

μηχανής και φουσκωτού.
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

καθοδήγησης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται

σκάφη που τα χειρίζονται επαγγελματίες και δεν παρέχεται καμία σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον

ασφαλή χειρισμό. Επίσης, δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή

λειτουργία ή το στυλ χρήσης μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Να τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς

κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν βρίσκεστε σε σκάφος, να φοράτε πάντοτε σωσίβιο και να είστε σίγουροι ότι

διαθέτετε το συνιστώμενο και απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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