
Изберете YAM за ваш
надежден партньор
Качете се на YAM и се присъединете към хилядите

щастливи собственици, които обикалят пристанищата и

вътрешните води на Европа. Известни със своите прости

и стилни дизайни, лекота на използване и оптимално

съотношение цена – качество, надуваемите лодки на Yam

позволяват на всички да пътуват по вода по-лесно и по-

забавно.

Всички модели YAM споделят репутацията на Yamaha за

доказана надеждност, както и наистина дълготрайна

издръжливост. Специалните корпуси гарантират

практичност, подвижност и производителност, като

същевременно предлагат комфортно и сигурно пътуване.

Само добавете извънбордов мотор на Yamaha, който е

надежден във всякакви атмосферни условия и предлага

производителност от световна класа, за да получите

един ненадминат комплект.

Чудесна като лесна за използване

помощна лодка или семейна

моторница

Малка и лесна за сгъване и

прибиране

Осигурява стабилно и комфортно

пътуване

Лесно за управление и маневриране

Покрит с PVC транец, подсилен за

извънбордов или електрически

двигател на Yamaha

Материали и методи за производство

от най-високо качество (като горещо

заваряване без лепило)

Идеалният партньор на извънбордов

двигател на Yamaha
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Изберете YAM за ваш надежден
партньор
Ако искате да се носите по водата с минимални усилия, няма по добър-избор от YAM 200T или YAM

240T.

Тези издръжливи малки моторници са идеални за работа като малки помощни лодки или просто за

забавления по водата. Можете да ги надуете или приберете за броени минути със стандартната

въздушна помпа, а олекотеното летвено дъно просто се навива – вашата лодка YAM се прибира лесно

в отделение за съхранение на лодка, багажник на кола или дори шкаф у дома.

Използвайте силните алуминиеви гребла, които разполагат с лесно сгъваеми клипсове и издръжливи

ключове – или поставете извънбордов или електрически мотор на Yamaha. Във всеки случай ще

останете доволни от тези малки стилни моторници.
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Гарантирана работа с
електрически двигатели на
Yamaha

Нашите надуваеми лодки YAM от

серията Tender са чудесни в  комбинация

с електрическите двигатели на Yamaha.

Тихият, чист и лесен за употреба и

поддръжка пакет работи особено добре

като помощна лодка. Разбира се,

инженерите на Yamaha са проектирали

и тествали тези лодки да бъдат  също

така и идеални в  комбинация с нашите

малки извънбордови двигатели.

Леко и компактно, но и силно
летвено дъно

Нашите надуваеми лодки от серията

Tender разполагат  с уникално летвено

дъно, което прави лодките още по-

малки за сгъване. Това важи особено за

нашата най-малка лодка Tender – YAM

200T. Разбира  се, помощните лодки са

проектирани да останат силни и твърди,

когато са надути и в  употреба.

Лесно транспортиране

Всяка YAM се предоставя с всичко

необходимо, за да започнете  веднага да

се наслаждавате на лодката.

Издръжливата чанта за пренасяне е

удобна за съхранение на вашата YAM в

багажник на кола или на покрива, а

дъното, седалките и принадлежностите са

лесни за поставяне. Предоставена е и

мощна въздушна помпа, за да може

вашата YAM да бъде готова  за употреба

за броени минути.

Направено, за да се грижи за
вас

При проектирането на лодките YAM

нашите разработчици винаги се грижеха

първо за крайния потребител и се

опитваха да направят използването им

възможно най-просто и безопасно.

Добре замисленият и висококачествен

въздушен клапан  е добър пример за

това – той е изключително надежден и

въздухонепроницаем, лесен е за

употреба и е покрит с повърхността  на

тръбата, което предотвратява пречки

или дискомфорт, а и добавихме

максималното налягане в  писмен вид

до клапана, за да бъдете винаги сигурни

колко налягане трябва да приложите.

Подсилен транец с PVC
покритие

Демонстрирайки нашата отдаденост

към качеството, ние покрихме транеца

с черно PVC. Това прави транеца още

по- устойчив на износване и

ултравиолетова светлина, което

подобрява издръжливостта. Разбира  се,

транецът е специално проектиран и

тестван за извънбордов двигател на

Yamaha.
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In atable speci cations

Обща дължина 1.97 m
Траверса 1.31 m
Макс. лица 1 + 1 (adult + child)
Максимална мощност на двигателя 1.9 kW / 2.5 hp
Брой въздушни камери 2
Размери в сгънато състояние 102 x 58 x 29 cm
Вид/материал на пода  Дървени летви
Тегло на корпус 16.65 kg
Максимален товарен капацитет 250 kg
Максимален диаметер  на тубата 35 cm
Дължина на вала Къс
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Цялата информация в този каталог е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Възможно е снимките да показват лодки, управлявани от професионалисти, като

от публикуването на тези изображения не се подразбира даване на препоръки или насоки по отношение на

безопасното им управление или начин на употреба. Винаги спазвайте местните морски разпоредби.

Винаги носете препоръчителните лични спасителни средства и оборудване за безопасност при плаване.
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