
Valitse YAM
luotettavaksi
kumppaniksi
Hyppää YAM-veneeseen ja liity niiden tuhansien

onnellisten omistajien joukkoon, jotka jo seilaavat

Euroopan rannikoilla ja sisävesillä. Yam-malliston

tyylikkään näköiset kumiveneet ovat tunnettuja

yksinkertaisuudestaan, helppokäyttöisyydestään ja

parhaasta vastineesta rahalle. Ne ovat matalan

kynnyksen apuvälineitä helppoon veneilyyn ja

hauskanpitoon.

Kaikilla YAM-malleilla on vankka Yamaha-maine, joka on

todiste luotettavuudesta ja aidosti pitkäikäisestä

kestävyydestä. Huolellisesti suunnitellun rungon

ansiosta YAM-vene on käytännöllinen, ketterä ja

suorituskykyinen sekä mukava ja turvallinen liikkeellä

ollessa.

Lisää vain kaikissa sääolosuhteissa luotettavasti toimiva

Yamaha-perämoottori, jonka suorituskyky ei jätä pulaan,

ja saat lyömättömän paketin vesillä liikkumiseen.

Mainio käyttäjäystävällinen apuvene tai

perheen retkiväline

Pienikokoinen, helppo taitella kokoon ja

säilyttää pienessä tilassa

Vakaa ja mukava kulku

Erittäin helppo hallita ja ohjata

PVC-päällystetty ja vahvistettu

peräpeili Yamaha-perämoottorille tai

sähkömoottorille

Ensiluokkaiset materiaalit ja

tuotantomenetelmät (esim. saumojen

liimaton kuumahitsaus)

Täydellinen kumppani Yamaha-

perämoottorille
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Valitse YAM luotettavaksi kumppaniksi
Kun haluat lähteä vesille mahdollisimman pienellä vaivalla, tutustu YAM 200T- ja YAM 240T -malleihin.

Nämä lujatekoiset pienveneet ovat ihanteellisia apuvenetehtäviin tai vain hauskanpitoon vesillä. Vene

täyttyy muutamassa minuutissa mukana toimitettavalla ilmapumpulla, ja sen pakkaaminen pois käytön

jälkeen on yhtä nopeaa. Kevyt sälesisäpohja rullautuu kokoon, joten YAM-venettä on helppo säilyttää

veneen tai auton tavaratilassa tai kotona kaapissa.

Vene etenee vaivattomasti vahvojen alumiiniairojen avulla. Helposti säilytettävät hankaimet ja tukevat

lukkokappaleet pitävät airot paikallaan. Luonnollisesti voit myös asentaa veneeseen Yamaha-

perämoottorin tai sähkömoottorin. Nämä pienet kumiveneet toimivat mainiosti kumman tahansa

vaihtoehdon kanssa ja tyylikäs kokonaisuus miellyttää silmää.
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Täydellinen kumppani Yamaha-
sähkömoottorille

Tender-sarjan YAM-kumivene yhdessä

Yamaha-sähkömoottorin kanssa on

erinomainen yhdistelmä. Hiljainen, puhdas

ja helppokäyttöinen moottori toimii

erityisen hyvin pienen veneen kanssa eikä

juuri vaadi huoltoa. Yamahan insinöörit

ovat suunnitelleet nämä veneet ja myös

testanneet ne täysin pienten

perämoottoreidemme kanssa.

Kevyt, pieneen tilaan mahtuva
ja vahva sälepohja

Tender-sarjan kumiveneissä on

ainutlaatuinen sälesisäpohja, jonka

ansiosta vene ja sen varusteet taittuvat

vieläkin pienemmiksi helppoa säilytystä

varten. Tämä on erityisen arvokas

ominaisuus pienimmässä Tender-

apuveneessä YAM 200T:ssä. Jokainen vene

on kuitenkin suunniteltu pysymään

jäykkänä ja vahvana sen ollessa

täytettynä ja käytössä.

Helppo kuljettaa

Jokaisen YAM-veneen mukana toimitetaan

kaikki tarvittava välittömään veneilystä

nauttimiseen. Vahvassa kantolaukussa

YAM-venettä on kätevä säilyttää, ja

säänkestävän laukun voi jättää

autokatokseen tai lastata kattotelineelle.

Veneen sisäpohja, istuimet ja varusteet

asentuvat nopeasti ja helposti. Mukana

tulee myös tehokas ilmapumppu, joten

YAM-veneesi on valmis vesille muutamassa

minuutissa.

Näppärä kaikkiin tarkoituksiin

YAM-veneiden suunnittelijat ovat

ajatelleet ensisijaisesti aina veneiden

käyttäjiä ja yrittäneet tehdä veneiden

käyttämisestä mahdollisimman

yksinkertaista ja turvallista. Nerokkaasti

suunniteltu korkealaatuinen ilmaventtiili

on tästä hyvä esimerkki – se on erittäin

luotettava ja ilmatiivis, sitä on helppo

käyttää ja se on sijoitettu samaan tasoon

ilmakammion kanssa, jotta vaatteet ja

esineet eivät tartu kiinni venttiiliin.

Enimmäispaine on kirjattu veneen runkoon

venttiilin viereen, joten tiedät aina

muistilokeroita kaivelematta, minkä

verran ilmaa veneessä tulee olla.

PVC-päällystetty ja vahvistettu
peräpeili

Peräpeili on katettu mustalla PVC-

muovilla korkean laadun varmistamiseksi.

Tämä tekee peräpeilistä paremmin

kulutusta ja UV-valoa kestävän. Peräpeili

on luonnollisesti suunniteltu Yamaha-

perämoottoreita varten ja testattu niillä.
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In atable speci cations

Kokonaispituus 1.97 m
Leveys 1.31 m
Maks.henkilömäärä 1 + 1 (adult + child)
Moottorin enimm.teho 1.9 kW / 2.5 hp
Ilmakammioiden määrä 2
Kuormausmitat 102 x 58 x 29 cm
Pohjamateriaali/-tyyppi  Puusälepohja
Rungon paino 16.65 kg
Maks.kuormauskapasiteetti 250 kg
Max Tube Diameter 35 cm
Akselin pituus Lyhyt
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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