
Wybierz YAM jako
swojego
niezawodnego
partnera
Wskocz do motorówki YAM i dołącz do tysięcy

szczęśliwych użytkowników, pływających dookoła

portów, marin i na wodach śródlądowych w Europie.

Uznane ze względu na swój prosty, stylowy wygląd,

łatwość obsługi i optymalny stosunek jakości do ceny,

pontony Yam ułatwiają pływanie, a także zapewniają

świetną zabawę.

Wszystkie modele YAM cieszą się renomą  rmy Yamaha w

zakresie sprawdzonej niezawodności i prawdziwej

trwałości. Specjalne kadłuby zapewniają praktyczność,

zwinność i wydajność, oferując jednocześnie wygodną i

bezpieczną jazdę.

Wystarczy dodać silnik zaburtowy Yamaha, który cechuje

niezawodność w każdych warunkach pogodowych i

światowej klasy wydajność, aby zyskać zestaw, który nie

ma konkurencji.

Doskonały do wypadów rodzinnych i

wycieczek z przyjaciółmi

Niewielkie oraz łatwy do złożenia i

schowania

Zapewnia stabilny i komfortowy rejs

Łatwe sterowanie, duża zwrotność

Pokryta PCV, wzmocniona pawęż do

silników zaburtowych Yamaha lub

napędu elektrycznego

Najwyższej jakości materiały i metody

produkcji (np. zgrzewanie na gorąco

bez kleju)

Idealne rozwiązanie dla zaburtowego

silnika Yamaha
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Wybierz YAM jako swojego
niezawodnego partnera
Jeśli chcesz popływać przy minimalnych staraniach i wysiłku, nie możesz wybrać lepiej niż YAM 200T

czy YAM 240T.

Wytrzymałe, niewielkie motorówki idealnie sprawdzą się przy wype łnianiu obowiązków, które trzeba

wykonać na małej łodzi albo po prostu podczas zabawy na wodzie. Można je napompować lub

spakować w ciągu kilku minut za pomocą standardowej pompki, a lekka podłoga z listew po prostu

się dopasuje, dzięki czemu motorówkę YAM łatwo schować w sza e na łodzi, bagażniku

samochodowym, a nawet sza e w domu.

Możesz używać mocnych, aluminiowych wioseł, z łatwymi do schowania zaczepami rurowymi i

mocnymi dulkami, lub skorzystać z silnika zaburtowego czy elektrycznego. Tak czy inaczej, na pewno

zachwyci cię któraś z tych stylowych małych motorówek.
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Sprawdzone dopasowanie do
napędów Yamaha Electric

Nasze pontony z serii YAM są doskonale

dopasowane do napędów Yamaha Electric.

Cichy, czysty oraz łatwy w obsłudze i

utrzymaniu zestaw sprawdza się

szczególnie dobrze w przypadku serii

Tender. Oczywiście, nasi inżynierowie w

 rmie Yamaha zaprojektowali i

przetestowali nasze łodzie, aby były one

doskonale dopasowane także do naszych

małych silników zaburtowych.

Lekka, kompaktowa, ale mocna
podłoga z listew

Nasze pontony z serii Tender posiadają

unikalną podłogę z listew, dzięki czemu są

jeszcze mniejsze i łatwiej je złożyć. Jest to

szczególnie ważne w przypadku naszej

najmniejszej motorówki Tender, YAM 200T.

Oczywiście, motorówki z serii Tender

zostały zaprojektowane tak, aby

pozostawać sztywne i mocne po

napompowaniu i podczas użytkowania.

Łatwość transportu

Każda motorówka YAM posiada wszystko,

co potrzebne do natychmiastowego

korzystania z łodzi. Mocna torba sprawdzi

się, gdy chcesz wygodnie włożyć swój

ponton YAM do bagażnika samochodowego

lub dachowego, a podłogi, siedzenia i

oprzyrządowanie bardzo prosto się montuje.

Dostarczamy także potężną pompkę, dzięki

czemu motorówka YAM będzie gotowa do

wypłynięcia w ciągu kilku minut.

Opracowany, aby o ciebie
zadbać

Projektując łodzie YAM, nasi projektanci

zawsze myślą o użytkowniku końcowym i

starają się, aby korzystanie było jak

najprostsze i najbezpieczniejsze. Dobry

przykład stanowi nasz pomysłowy,

wysokiej jakości zawór powietrza, który

jest wyjątkowo niezawodny i szczelny,

łatwy w obsłudze i osadzony równo z

powierzchnią rury, co zapobiega

zaczepieniu lub braku komfortu. Obok

zaworu dodaliśmy ogranicznik ciśnienia,

więc zawsze masz pewność co do

ciśnienia, które należy zastosować.

Pokryta PCV, wzmocniona
pawęż

Udowadniając nasze zaangażowanie w

jakość, pokryliśmy pawęż czarnym PCV. To

sprawia, że pawęż jest jeszcze bardziej

odporna na zużycie i promieniowanie UV, a

więc trwalsza. Oczywiście, pawęż została

specjalnie zaprojektowana i

przetestowana w połączeniu z silnikiem

zaburtowym Yamaha.
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Specy kacje pontonów

Długość całkowita 1.97 m
Szerokość 1.31 m
Maks. liczba osób 1 + 1 (adult + child)
Maks. moc silnika 1.9 kW / 2.5 hp
Liczba komór powietrznych 2
Wymiary po załadunku 102 x 58 x 29 cm
Materiał/typ wykładziny podłogowej Listwy drewniane
Masa kadłuba 16.65 kg
Maks. ładowność 250 kg
Maksymalna średnica Rury 35 cm
Długość wału Krótki
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas żeglugi należy zawsze używać

kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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