YAM 275STi

Nauti YAM-veneen
taianomaisesta
liikkuvuudesta – se on
tukeva ja tyylikäs
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
poikkeuksellisen hyvästä 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 erikoisrungon
ja kölin ansiosta tämä vene on käytännöllinen, ketterä ja
suorituskykyinen sekä mukava ja turvallinen ajaa.
Lisää vain kaikissa sääolosuhteissa luotettavasti toimiva

Erittäin kevyt ja helppo kuljettaa
mukana
Kaksiseinäinen ilmatäytteinen lattia
lisää mukavuutta
Ilmatäytteinen köli auttaa pitämään
valitun kurssin
310STi-mallin V-pohja parantaa
hallittavuutta entisestään
Kuljettaa mukavasti kolmen tai neljän
hengen perhettä
Erittäin vakaa myös tuulessa ja
pärskeissä
Erittäin jäykkä ja kestävä rakenne
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Mukava ilmatäytteinen lattia
STi-mallien ytimen muodostavat

Rakennettu kestämään
painetta

omaperäinen ja ksusti toteutettu

Kaikkien YAM-kumiveneiden runkoon on

ilmatäytteinen lattia ja köli. Ilmakammion

sisällytetty taitavasti suunniteltu ilman

oleva moninkertainen ristipistoverkko

täyttö- ja tasausjärjestelmä. Sen ansiosta

estää runkoa taipumasta ja pitää pinnan

yksittäiset kammiot pysyvät täysin

jäykkänä. Tuloksena on miellyttävä,

suljettuina turvallisuuden takaamiseksi,

tasainen ja vakaa kulku, joka on

ja järjestelmä auttaa myös ylläpitämään

kumiveneiden aatelia.

ja tasoittamaan ilmanpainetta koko
kammiossa. STi-sarjan veneiden mukana
toimitetaan painemittari, jonka avulla
rungon ja lattian oikea ilmanpaine on
helppo varmistaa.

Näppärä kaikkiin tarkoituksiin

Helppo kuljettaa

Turvallisuutta lisäävät monet hyvät

Jokaisen YAM-veneen mukana

ominaisuudet, kuten vahvat ja tukevat

toimitetaan kaikki tarvittava välittömään

tartuntakahvat, istuinvahvikkeet, D-

veneilystä nauttimiseen. Vahvassa

renkaat, nostosilmukat ja muut kiinteästi

kantolaukussa YAM-venettä on kätevä

asennetut varusteet. Turvallisuuden

säilyttää, ja säänkestävän laukun voi

lisäksi mukavuus on myös ensisijainen

jättää autokatokseen tai lastata

tavoite. Nerokkaasti suunniteltu

kattotelineelle. Veneen sisäpohja,

korkealaatuinen ilmaventtiili on tästä

istuimet ja varusteet asentuvat nopeasti

hyvä esimerkki – se on erittäin luotettava

ja helposti. Mukana tulee myös tehokas

ja ilmatiivis, sitä on helppo käyttää ja se

ilmapumppu, joten YAM-veneesi on valmis

on sijoitettu samaan tasoon ilmakammion

vesille muutamassa minuutissa.

kanssa, jotta vaatteet ja esineet eivät
tartu kiinni venttiiliin.

Tehty kestämään
Riittävä lujuus ja siisti ulkonäkö
saavutetaan, kun kaikki YAM-kumiveneiden
osat valmistetaan uusimman sukupolven
PVC-materiaalista. Useimmat saumat ja
liitokset on kuumahitsattu erinomaisen
vesitiiviyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Tuloksena on puhdas ulkopinta, joka kestää
hyvin hankausta, suolavettä ja
auringonvaloa.
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In atable speci cations
Kokonaispituus
Leveys
Maks.henkilömäärä
Moottorin enimm.teho
Ilmakammioiden määrä
Kuormausmitat
Pohjamateriaali/-tyyppi
Rungon paino
Maks.kuormauskapasiteetti
Max Tube Diameter

2,70 m
1,52 m
3 + 1 (aikuiset + lapsi)
7,4 kW / 10 hv
3 + 2 (lattia + köli)
112 x 60 x 32 cm
Ilmatäytteinen
29,2 kg
480 kg
42,5 cm
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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.

