
Bucură-te de magia
robustă și elegantă a
unui YAM
Sări într-un YAM și alătură-te miilor de proprietari fericiți

care se plimbă în jurul porturilor, docurilor și pe apele

interioare ale Europei. Renumite pentru designul simplu,

elegant, ușurința de utilizare și raportul excelent

calitate-preț, ambarcațiunile gon abile Yam îi ajută pe

oameni să iasă mai ușor pe apă și să se distreze mai bine.

Toate modelele YAM au aceeași reputație Yamaha de

 abilitate dovedită - și durabilitate cu adevărat

impresionantă. Coca și chila specială conferă un caracter

practic, agilitate și performanțe, oferind, în același timp,

o deplasare confortabilă și sigură.

Trebuie doar să adaugi un motor extern Yamaha, cu

 abilitate pentru orice vreme și performanțe de clasă

mondială - pentru un pachet imbatabil.

Foarte ușoară ș i ușor de transportat

Planșeul gon abil cu pereți dubli oferă

un confort sporit

Chila gon abilă ajută la controlul

direcției

Planșeu în V pentru un control ș i mai

bun asupra modelului 310STi

Transportă confortabil o familie de

trei sau patru persoane

Manevrabilitate foarte stabilă chiar ș i

în ape agitate

Construcție extrem de rigidă ș i

rezistentă
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Planșeu gon abil confortabil

În inima  ecărui model STi veți găsi

planșeul și chila gon abile, unice și foarte

inteligente. O rețea complexă de cusături

încrucișate în camerele de aer previn

deformarea și mențin rigiditatea

suprafeței – promițându-ți cea mai

confortabilă, lină și stabilă deplasare

dintre toate ambarcațiunile gon abile pe

care l-ai încercat vreodată.

Concepute pentru a lua
presiunea

Un sistem de de ector de aer cu design

inteligent este încorporat în tuburile de

cocă ale tuturor ambarcațiunilor gon abile

YAM. Acest lucru nu numai că ajută la

menținerea camerelor individuale complet

etanșe pentru siguranță, dar ajută și la

menținerea și egalizarea presiunii aerului

din tub. Ambarcațiunile din seria STi sunt

dotate cu un indicator de presiune, pentru

a asigura um area corespunzătoare

pentru cocă și planșeu.

Construite să dureze

Pentru rezistență maximă și un aspect

plăcut, toate ambarcațiunile gon abile YAM

sunt construite cu PVC de ultimă generație,

cu majoritatea cusăturilor și articulațiilor

sudate termic, pentru impermeabilitate și

siguranță optime. Rezultatul este o

suprafață exterioară elegantă, curată,

extrem de rezistentă la abraziune, apă

sărată și lumină solară.

Concepută pentru a avea grijă
de tine

Pe lângă caracteristicile de siguranță,

precum mânerele de susținere puternice,

sigure, protecțiile pentru scaune, inelele în

D, ochiurile de ridicare și alte accesorii,

confortul este, de asemenea, o prioritate

maximă. Supapa de aer de înaltă calitate,

ingenioasă, este un bun exemplu –

excepțional de  abilă și etanșă, este ușor

de manevrat și este aliniată cu suprafața

tubului, prevenind agățarea sau

disconfortul.

Ușor de transportat

Fiecare model YAM este dotat cu tot ceea

ce este necesar pentru o navigație

plăcută. Geanta de transport solidă este

convenabilă pentru depozitarea modelului

YAM într-un portbagaj sau pe un suport

pentru acoperiș, iar planșeul, scaunele și

accesoriile sunt foarte simplu de instalat.

Este furnizată, de asemenea o pompă

puternică, astfel că ambarcațiunea ta YAM

va   pregătită de plecare în câteva

minute.
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Speci caţii barcă gon abilă

Lungime totală 2,70 m
Bară laterală 1,52 m
Persoane max. 3 + 1 (adulți + copil)
Putere max. motor 7,4 kW/10 CP
Nr. camere de aer 3 + 2 (planșeu + chilă)
Dimensiuni de acumulare 112 x 60 x 32 cm
Material podea / tip  Gon abil 
Greutate cocă 29,2 kg
Capacitate max. de încărcare 480 kg
Diametrul maxim al tubului 42,5 cm
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Toate informațiile din prezentul catalog sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării

fără înștiințare prealabilă. Fotogra ile pot prezenta ambarcațiuni conduse de profesioniști, iar publicarea

acestora nu are ca scop sau nu implică oferirea de recomandări sau indicații cu privire la utilizarea în

siguranță sau stilul de utilizare. Respectă întotdeauna normele locale de navigație. Poartă întotdeauna

dispozitivul personal de plutire și echipamentele de siguranță recomandate atunci când navighezi.
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