
Το φουσκωτό που είναι
μαζί σας σε όλη τη
διαδρομή.
Μπείτε σε μια YAM και ελάτε μαζί με τους χιλιάδες

χαρούμενους ιδιοκτήτες που κάνουν βόλτες στα λιμάνια, τις

μαρίνες και τα ύδατα στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Φημισμένα

για τα απλά, κομψά σχέδιά τους, την ευκολία χρήσης και τη

εξαιρετική αναλογία αξίας- κόστους, τα φουσκωτά της Yam

βοηθούν τους ανθρώπους να ανοίγονται στο νερό ευκολότερα

– και να διασκεδάζουν περισσότερο.

Όλα τα μοντέλα YAM μοιράζονται τη φήμη της Yamaha για

αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα που έχει

πραγματικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ειδικές γάστρες και οι

καρίνες εξασφαλίζουν την πρακτικότητα, την ευελιξία και τις

επιδόσεις, ενώ προσφέρουν μια άνετη και ασφαλή πλεύση.

Απλώς προσθέστε μια εξωλέμβια μηχανή της Yamaha, με

αξιοπιστία για όλες τις καιρικές συνθήκες και τις παγκοσμίως

κορυφαίες επιδόσεις, και θα έχετε ένα ασυναγώνιστο

σύνολο.

Ανθεκτικό δάπεδο αλουμινίου

(αδιάβροχος πολυχώρος με πάνελ

πλώρης)

Ανθεκτικές περιμετρικές ελαστικές ταινίες

Ιδανικά για θαλάσσια σπορ και

ρυμουλκούμενα παιχνίδια

Ένα ανθεκτικό σκάφος γενικής χρήσης,

για δυσκολότερες δουλειές

Πολύ εύκολο στο χειρισμό και τις

μανούβρες

Το ειδικό σχήμα του σωλήνα προσφέρει

άπλετο εσωτερικό χώρο
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Το φουσκωτό που είναι μαζί σας σε όλη
τη διαδρομή.
Για μέγιστη διασκέδαση στην επιφάνεια του νερού, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το YAM Sport. Ιδανική

για εκδρομές κάμπινγκ, θαλάσσια σπορ, οικογενειακές διακοπές, εξορμήσεις σε λίμνες ή απλώς για

περιήγηση στην ακτογραμμή.

Επειδή αυτά τα σκληρά, σπορ φουσκωτά είναι επίσης έξυπνα και κομψά, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή

για τέντερ σε ένα μεγαλύτερο σκάφος, είτε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος είτε σε cruiser υψηλής ταχύτητας. Από το

μικρότερο 275S έως το εξαιρετικά ικανό 380S, αυτά τα σκάφη είναι εύκολα στο χειρισμό και έχουν σχεδιαστεί

και για πιο σοβαρές αποστολές.

Έτσι, εάν αναζητάτε ένα σκάφος εύκολο στους ελιγμούς και ικανό να αναλαμβάνει με ευκολία τις

οικογενειακές περιπέτειες – όπως π.χ. φουσκωτές κουλούρες και άλλα παιχνίδια – και το οποίο θα νιώθει

άνετα σε αλιευτική χρήση ή για καταδύσεις ή ως σκάφος εργασίας, τότε ένα YAM Sport είναι φτιαγμένο για

εσάς.
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Τέλειοι συνεργάτες

Οι εξωλέμβιες μηχανές της Yamaha είναι

γνωστές για την συνολική αξιοπιστία τους

και τα φουσκωτά YAM έχουν σχεδιαστεί για

να σας ταιριάζουν απόλυτα , από το

μοναδικό υποβρύχιο προφίλ έως τη

βελτιστοποιημένη γωνία και ύψος του

καθρέπτη. Με μια τεράστια γκάμα

εξωλέμβιων μηχανών Yamaha για να

διαλέξετε, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον

τέλειο συνδυασμό κινητήρα και φουσκωτού.

Ενισχυμένος καθρέπτης με
επικάλυψη PVC

Δείχνοντας την αφοσίωσή μας στην

ποιότητα, καλύψαμε τον καθρέπτη με

μαύρο PVC. Αυτό κάνει τον καθρέπτη

ακόμα πιο ανθεκτικό στη φθορά και την

υπεριώδη ακτινοβολία, αυξάνοντας έτσι την

ανθεκτικότητά του. Φυσικά, ο καθρέπτης

είναι ειδικά σχεδιασμένος και δοκιμασμένος

για να δέχεται εξωλέμβιο κινητήρα της

Yamaha.

Κατασκευασμένο για να σας
φροντίζει

Εκτός από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας,

όπως οι ισχυρές, ασφαλείς χειρολαβές, οι

ιμάντες καθισμάτων, οι πλακέ κρίκοι, οι

υποδοχές ανύψωσης και τα άλλα εξαρτήματα ,

η άνεση αποτελεί επίσης κορυφαία

προτεραιότητα. Οι αποκλειστικοί ιμάντες

αποθήκευσης για τα κουπιά αποτελούν ένα

τέλειο παράδειγμα – διαφορετικά από πολλά

άλλα φουσκωτά, τα σκάφη YAM έχουν

αποθηκεύσει τα κουπιά τακτοποιημένα ώστε

να μην σας ενοχλούν και να μπορείτε να

κάθεστε άνετα πάνω από τη γάστρα.

Ασφαλές

Τα σκάφη της σειράς YAM S διατίθενται με

έναν ισχυρό ιμάντα για τη στερέωση του

ρεζερβουάρ καυσίμου στο δάπεδο

αλουμινίου, σε σημείο που δεν ενοχλεί και

όπου προσφέρει επιπλέον ασφάλεια για

τους ανθρώπους που βρίσκονται στο

σκάφος.

Κατασκευασμένο για να
διαρκεί

Για μέγιστη αντοχή και καλή εμφάνιση, όλα

τα φουσκωτά της YAM κατασκευάζονται

από τελευταίας γενιάς PVC, με

θερμοσυγκολλητές τις περισσότερες ραφές

και αρθρώσεις για βέλτιστη στεγανότητα και

ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι μια έξυπνη,

καθαρή εξωτερική επιφάνεια, η οποία είναι

ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, το αλμυρό

νερό και το φως του ήλιου.

Διάταξη γάστρας τύπου V

Όλα τα σπορ μοντέλα YAM χρησιμοποιούν

μια σταθερή διαμόρφωση γάστρας τύπου V,

που όχι μόνο παρέχει μεγάλη ακαμψία και

εξαιρετικό κατευθυντικό έλεγχο σε υψηλή

ταχύτητα, αλλά και ακριβή χειρισμό σε

χαμηλές ταχύτητες. Τα ανθεκτικά και άκαμπτα

δάπεδα αποτελούν βασικό εξοπλισμό, όπως

και μια σειρά από άλλα πρακτικά

χαρακτηριστικά, όπως οι ισχυρές υποδοχές

ανύψωσης.
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Προδιαγραφές φουσκωτών

Συνολικό μήκος 3.08 m
Πλαίσιο 1.54 m
Μέγ. αριθμός ατόμων 4
Μέγ. ισχύς κινητήρα 11.1 kW / 15 hp
Αριθμός αεροθαλάμων 3 + 1 (keel)
Διαστάσεις αποθήκευσης 112 x 66 x 34 cm
Υλικό/τύπος δαπέδου Αλουμίνιο 
Βάρος σκάφους 50.2 kg
Μέγ. ωφέλιμο φορτίο 600 kg
Max Tube Diameter 42 cm
Μήκος άξονα Long
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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