
Ciesz się solidnością i
stylowym wyglądem
YAM
Wskocz do motorówki YAM i dołącz do tysięcy

szczęśliwych użytkowników, pływających dookoła

portów, marin i na wodach śródlądowych w Europie.

Uznane ze względu ma swój prosty, stylowy wygląd,

łatwość obsługi i zachęcający 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. Specjalny kadłub i stępka zapewniają

praktyczność, zwinność i wydajność, oferując

jednocześnie wygodny i bezpieczny rejs.

Wystarczy dodać silnik zaburtowy Yamaha, który cechuje

niezawodność w każdych warunkach pogodowych i

światowej klasy wydajność, aby zyskać zestaw, który nie

ma konkurencji.

Bardzo lekki, prosty w obsłudze

Nadmuchiwana podłoga z podwójnymi

ściankami zapewnia wyjątkowy

komfort

Nadmuchiwana stępka gwarantuje

doskonałą sterowność kierunkową

Podłoga V dla jeszcze lepszej

sterowności 310STi

Wygodny dla trzy i czteroosobowej

rodziny

Bardzo stabilny na rozkołysanej wodzie

Niezwykle sztywny i trwały
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Komfortowa nadmuchiwana
podłoga

Istotę każdego modelu STi stanowią nasza

wyjątkowa i bardzo pomysłowa

nadmuchiwana podłoga i stępka. Złożona,

krzyżowo tkana tkanina w komorze

powietrznej zapobiega zniekształceniom i

utrzymuje powierzchnię sztywną,

obiecując ci najbardziej komfortowy,

płynny i stabilny rejs w porównaniu z

innymi pontonami, które mogłeś

wypróbować.

Opracowany, aby wytrzymać
ciśnienie

Sprytnie zaprojektowany system

przegrody powietrznej jest wbudowany w

rury kadłuba we wszystkich pontonach

YAM. To nie tylko pomaga zachować

poszczególne komory całkowicie

uszczelnione w celu bezpieczeństwa, ale

także pomaga utrzymywać i wyrównywać

ciśnienie powietrza w rurach. Łodzie z

serii STi są wyposażone w manometr,

który zapewnia odpowiednie

napompowanie kadłuba i podłogi.

Opracowany, aby zapewnić
trwałość

Dla maksymalnej wytrzymałości i dobrego

wyglądu, wszystkie pontony YAM są

produkowane z użyciem materiału PCV

najnowszej generacji, a większość szwów i

połączeń jest termozgrzewana dla

optymalnej wodoszczelności i

bezpieczeństwa. Rezultatem jest

inteligentna, gładka powierzchnia

zewnętrzna, która jest wyjątkowo odporna

na ścieranie, słoną wodę i światło słoneczne.

Opracowany, aby o ciebie
zadbać

Oprócz funkcji zapewniających

bezpieczeństwo, takich jak mocne,

bezpieczne uchwyty ręczne, siedzenia,

okucia w kształcie litery D, uchwyty

podnośne i inne oprzyrządowanie, komfort

również stanowi priorytet. 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 zahaczeniu lub braku komfortu.

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.
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Specy kacje pontonów

Długość całkowita 2,40 m
Szerokość 1,34 m
Maks. liczba osób 2 + 1 (dorośli + dziecko)
Maks. moc silnika 3,7 kW / 5 hp
Liczba komór powietrznych 3 + 2 (podłoga + stępka)
Wymiary po załadunku 106 × 58 × 32 cm
Materiał/typ wykładziny podłogowej  Nadmuchiwany
Masa kadłuba 25,6 kg
Maks. ładowność 400 kg
Maksymalna średnica Rury 36,5 cm
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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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