YAM 200T

Vyberte si YAM ako
svojho spoľahlivého
partnera
Naskočte do člna YAM a pripojte sa k tisícom šťastných
majiteľov plaviacich sa popri pobreží, po prístavoch a na
vnútrozemských vodách Európy. Nafukovacie člny YAM
sú známe svojím štýlovým, jednoduchým dizajnom,
ľahkou manipuláciou, optimálnou cenou a tým, ako
umožňujú svojim majiteľom zabávať sa na vode.
Všetky modely YAM robia česť povesti značky Yamaha,
charakterizuje ich overená spoľahlivosť a dlhá životnosť.
Špeciálne trupy zaisťujú praktickosť, obratnosť a
výkonnosť. Zároveň zaručujú pohodlnú a bezpečnú
plavbu.
Stačí pridať prívesný motor Yamaha s výkonom na
svetovej úrovni, ktorý je spoľahlivým spoločníkom do
každého počasia, a hneď máte k dispozícii
bezkonkurenčnú zostavu.

Skvelý čln na údržbu s jednoduchým
ovládaním alebo rodinný nafukovací čln
Malý a ľahko zložiteľný a uložiteľný
Zaistí stabilnú a pohodlnú plavbu
Veľmi ľahké ovládanie a manévrovanie
Priečnik s krytom z PVC vystužený na
prívesný motor Yamaha alebo
elektrický pohon
Špičkový materiál a výrobné postupy
(ako je zváranie za tepla bez použitia
lepidla)
Perfektný partner pre prívesný motor
Yamaha

YAM 200T
Vyberte si YAM ako svojho spoľahlivého
partnera
Ak sa chcete dostať na vodu s minimom rozruchu a námahy, neexistuje lepšia voľba než YAM 200T
alebo YAM 240T.
Tieto odolné malé nafukovacie člny ideálne poslúžia na plnenie úloh vykonávaných na malých člnoch
alebo len na zabávanie sa na vode. Môžete ich nafúknuť alebo zbaliť v priebehu niekoľkých minút
pomocou štandardnej vzduchovej pumpy, zatiaľ čo ľahká roštová podlaha sa jednoducho zvinie a váš
čln YAM sa dá ľahko uložiť do skrinky na lodi, do kufra auta alebo dokonca do skrinky v domácnosti.
Používať môžete silné hliníkové veslá s ľahko nastaviteľnými rúrkovými sponami a robustnými
závlačkami na zaistenie vesiel, prípadne namontujte prívesný alebo elektrický pohon Yamaha. Tak či
onak, tieto štýlové malé nafukovacie člny sa stanú vašou srdcovou záležitosťou.

YAM 200T

Osvedčená kombinácia
s elektrickými pohonmi Yamaha

Ľahká, kompaktná, no pevná
roštová podlaha

Naše nafukovacie člny YAM radu Tender sa

Nafukovacie člny radu Tender majú

skvele dopĺňajú s elektrickými pohonmi

jedinečnú roštovú podlahu, vďaka čomu sa

Yamaha. Tichá, čistá, jednoducho

po dajú oveľa praktickejšie zložiť. Platí to

použiteľná a udržiavateľná kombinácia

najmä pre náš najmenší čln z radu Tender,

funguje mimoriadne skvele ako čln na

YAM 200T. Naše člny sú, samozrejme,

vykonávanie údržby. Technici spoločnosti

navrhnuté tak, aby pri nafúknutí a

Yamaha tieto člny, samozrejme, navrhli a

používaní zostali tuhé a pevné.

testovali tak, aby tvorili dokonalú

Navrhnutý tak, aby sa o vás
postaral

Priečnik vystužený krytom z
PVC

Pri navrhovaní člnov YAM sa naši

Naše odhodlanie presadzovať kvalitu

konštruktéri vždy sústredili predovšetkým

dokazuje aj to, že sme priečnik prekryli

na bezpečnosť a jednoduché ovládanie pre

čiernym PVC. Vďaka tomu je priečnik ešte

koncového používateľa. Príkladom tohto

odolnejší voči opotrebovaniu a UV

úsilia je náš vzduchotesný, vysoko

žiareniu, čo zvyšuje jeho životnosť.

kvalitný, výnimočne spoľahlivý a

Priečnik je samozrejme navrhnutý a

dômyselný vzduchový ventil. Ľahko sa

testovaný špeciálne na použitie

ovláda a je zarovnaný s povrchom potrubia,

prívesného motora Yamaha.

uvedená maximálna prípustná hodnota
tlaku, aby ste si za každých okolností
mohli byť istí požadovanou hodnotou
tlaku.

potrebujete na okamžité potešenie z
plavby. Pevný prepravný vak je vhodný pre
skladovanie člna YAM v kufri vozidla alebo
na strešnom nosiči. Okrem toho je montáž
podlahy, sedadiel a vybavenia veľmi
jednoduchá. Čln YAM sa dodáva aj s
výkonnou vzduchovou pumpou, vďaka ktorej
niekoľko minút.

motormi.

problémom. Vedľa ventilu je navyše

Každý čln YAM sa dodáva so všetkým, čo

pripraviť čln pripraviť na plavbu už za

kombináciu s našimi malými prívesnými

čo zabraňuje zachyteniu či iným

Jednoduchá preprava

YAM 200T
Speci kace nafukování
Celková délka
Nosník
Max. počet osob
Max. výkon motoru
Počet vzduchových komor
Rozměry úložného prostoru
Typ/materiál podlážky
Hmotnost trupu
Max. nosnost
Max priemer valca
Délka hřídele

1.97 m
1.31 m
1 + 1 (adult + child)
1.9 kW / 2.5 hp
2
102 x 58 x 29 cm
Drevené lišty
16.65 kg
250 kg
35 cm
krátký

YAM 200T
Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Fotogra e môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi,
pričom sa však zverejnenie týchto snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie na
zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej
dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú vestu a používajte odporúčané bezpečnostné
vybavenie.

