
Kumivene, joka kulkee
kevyesti mukanasi.
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

todisteena luotettavuudesta ja aidosti pitkäikäisestä

kestävyydestä. Erikoisrunko ja köli on suunniteltu

mahdollisimman hyvää käytettävyyttä, ketteryyttä ja

suorituskykyä silmällä pitäen, ja lopputuloksena on

varmasti ja mukavasti etenevä vene.

Lisää vain kaikissa sääolosuhteissa luotettavasti toimiva

Yamaha-perämoottori, jonka suorituskyky ei jätä pulaan,

ja saat lyömättömän paketin vesillä liikkumiseen.

Luja alumiinilattia (keulakappaleessa

vedenpitävä monikerroksinen osio)

Kestävät hankausnauhat

Sopii erinomaisesti vesiurheiluun ja

vesilelujen vetämiseen

Ammattilaisen työkalu kovaan työhön

Erittäin helppo hallita ja ohjata

Erikoismuotoillut ilmakammiot pitävän

huolen sisätilan riittävyydestä
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Kumivene, joka kulkee kevyesti
mukanasi.
Parhaan hauskanpidon vesillä takaavat urheilulliset YAM Sport -mallit. Ihanteellinen valinta

telttaretkille, vesiurheiluun, perhelomailuun, järvellä liikkumiseen tai rannikon tutkimiseen.

Nämä kestävät, urheilulliset ja tyylikkäät kumiveneet ovat  ksu valinta suuremman veneen seuraksi,

esimerkiksi purjeveneen tai moottorijahdin apuveneeksi. Pienimmästä 275S-mallista aina erittäin

tilavaan 380S-malliin saakka nämä veneet ovat helppoja käsitellä ja sopivat myös vaativaan

työkäyttöön.

Kun etsit venettä, jota on helppo ohjata ja joka kestää koko perheen voimin tehtyjä seikkailuja

mukisematta – esimerkiksi uimarenkaiden ja muiden vesilelujen vetämistä ja on vakaasti kuin kotonaan

kalastus-, sukellus- ja työkäytössä, valintasi on YAM Sport.
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Täydelliset kumppanit

Yamaha-perämoottorit ovat tunnettuja

käyttövarmuudestaan. YAM-kumiveneet

ja Yamaha-perämoottorit on suunniteltu

täydellisesti yhteensopiviksi aina

ainutlaatuisesta vedenalaisesta pro ilista

peräpeilin optimoituun kulmaan ja

korkeuteen asti. Valittavana on laaja

valikoima Yamaha-perämoottoreita, joten

täydellinen moottorin ja kumiveneen

yhdistelmä on helppo löytää.

PVC-päällystetty ja vahvistettu
peräpeili

Peräpeili on katettu mustalla PVC-

muovilla korkean laadun varmistamiseksi.

Tämä tekee peräpeilistä paremmin

kulutusta ja UV-valoa kestävän. Peräpeili

on luonnollisesti suunniteltu Yamaha-

perämoottoreita varten ja testattu niillä.

Näppärä kaikkiin tarkoituksiin

Turvallisuutta lisäävät monet hyvät

ominaisuudet, kuten vahvat ja tukevat

tartuntakahvat, istuinvahvikkeet, D-

renkaat, nostosilmukat ja muut kiinteästi

asennetut varusteet. Turvallisuuden lisäksi

mukavuus on myös ensisijainen tavoite.

Erityisesti airoille tarkoitetut säilytyshihnat

ovat hyvä esimerkki onnistuneesta

suunnittelusta, sillä toisin kuin monissa

muissa kumiveneissä, YAM-veneissä airot on

sijoitettu siististi pois tieltä, jotta rungon

päällä voidaan istua mukavasti.

Turvallinen käyttää

YAM S -sarjan veneissä on vahva hihna,

jonka avulla polttoainesäiliö voidaan

kiinnittää alumiinilattiaan. Säiliö ei liu'u

ja se pysyy poissa tieltä, mikä lisää

turvallisuutta.

Tehty kestämään

Hyvä lujuus ja siisti ulkonäkö saavutetaan,

kun kaikki YAM-kumiveneiden osat

valmistetaan uusimman sukupolven PVC-

materiaalista. Useimmat saumat ja

liitokset on kuumaliimattu parhaan

vesitiiviyden ja turvallisuuden

takaamiseksi. Tuloksena on puhdas

ulkopinta, joka kestää hyvin hankausta,

suolavettä ja auringonvaloa.

V-muotoinen runko

Kaikissa YAM Sport -malleissa on vakaa V-

runko, joka pitää huolen riittävästä

jäykkyydestä. Muodon ansiosta vene on

erittäin suuntavakaa ja tarkka käsitellä

myös hitaalla nopeudella ajettaessa. Luja,

naarmuuntumaton ja jäykkä sisäpohja on

vakiovaruste – samoin kuin koko joukko

muita käytännöllisiä varusteita, esimerkiksi

vahvat nostosilmukat.
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In atable speci cations

Kokonaispituus 3.08 m
Leveys 1.54 m
Maks.henkilömäärä 4
Moottorin enimm.teho 11.1 kW / 15 hp
Ilmakammioiden määrä 3 + 1 (keel)
Kuormausmitat 112 x 66 x 34 cm
Pohjamateriaali/-tyyppi  Alumiini
Rungon paino 50.2 kg
Maks.kuormauskapasiteetti 600 kg
Max Tube Diameter 42 cm
Akselin pituus Long
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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.
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