
O pneumático que o
acompanha em todas
as viagens.
Salte para dentro de um YAM e junte-se aos milhares de

proprietários felizes que habitualmente passeiam pelos

portos, marinas e zonas  uviais em toda a Europa.

Famosos pelo design simples e elegante, facilidade de

utilização e uma surpreendente relação

qualidade/preço, os pneumáticos YAM ajudam as

pessoas a entrar na água mais facilmente e a divertirem-

se mais.

Todos os modelos YAM bene ciam da reputação Yamaha

no que se refere à  abilidade e à longa duração

comprovada. A quilha e o casco especiais garantem

funcionalidade, agilidade e desempenho,

proporcionando uma viagem segura e confortável.

Adicione a qualquer modelo um motor fora de borda

Yamaha, com uma  abilidade garantida em quaisquer

condições climatéricas e um desempenho de alto nível, e

o resultado é um pacote imbatível.

Pavimento em alumínio rígido

(multiplex à prova de água do painel da

proa)

Defensas resistentes circundantes

Adequado para desportos náuticos e

para puxar boias

Barcos utilitários competentes para

tarefas mais exigentes

Muito simples de controlar e

manobrar

A forma especial em tubo oferece

muito espaço interior
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O pneumático que o acompanha em
todas as viagens.
Para experienciar a máxima diversão na água, não há nada como um YAM Sport. Ideal para viagens de

campismo, desportos náuticos, férias em família, passeios  uviais ou apenas para explorar o litoral.

Porque estes pneumáticos desportivos e robustos são também elegantes, representando uma

excelente opção como barcos de apoio a uma embarcação maior, quer seja um veleiro ou um iate de

cruzeiro. Desde o 275S mais pequeno até ao 380S, altamente competente, estes barcos são fáceis de

manobrar e foram concebidos também para trabalhar a sério.

Por isso, se procura um barco que seja fácil de manobrar e que consiga lidar facilmente com

quaisquer aventuras familiares – puxar boias e outros itens semelhantes – e, simultaneamente,

desempenhar na perfeição o papel de barco com plataforma estável para pesca, atividades de

mergulho ou trabalho, então o YAM Sport foi criado para si.
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Parceiros ideais

Os motores fora de borda Yamaha são

famosos pela sua  abilidade total e os

pneumáticos YAM foram concebidos para

ser os seus parceiros ideais através de

características como, por exemplo, o per l

exclusivo abaixo da linha de água ou o

ângulo e a altura otimizados do painel de

popa. Com uma enorme gama de motores

fora de borda Yamaha entre os quais pode

optar, é fácil encontrar a combinação

perfeita de motor e pneumático.

Popa reforçada coberta com
PVC

Numa demonstração da nossa dedicação à

qualidade, cobrimos a popa com PVC

preto. Isto torna a popa ainda mais

resistente ao desgaste e à luz

ultravioleta, o que aumenta a sua

durabilidade. Naturalmente, a popa foi

concebida e testada especi camente para

um motor fora de borda Yamaha.

Construídos para cuidar de si

Para além de características de segurança

como pegas resistentes,  xadores de

assento, argolas em D, olhais de suspensão

e outros acessórios, o conforto também é

uma prioridade. As correias de

armazenamento dedicadas para os remos

são um exemplo perfeito. Ao contrário de

vários outros pneumáticos, os barcos YAM

têm os remos cuidadosamente arrumados

para se poder sentar confortavelmente na

parte superior do casco.

Seguro e protegido

Os barcos da Série S YAM incluem uma

carreia resistente para  xar o depósito de

combustível ao pavimento de alumínio

sem obstruir o espaço e melhorando a

segurança das pessoas a bordo.

Construídos para durar

De forma a proporcionarem a máxima

robustez possível aliada a uma estética

elegante, todos os pneumáticos YAM são

construídos utilizando PVC de última

geração, sendo a maioria das costuras e

junções soldadas a quente para garantir

uma excelente impermeabilidade e

segurança. O resultado é uma superfície

exterior elegante e  uida, altamente

resistente ao desgaste, à água salgada e

aos raios solares.

Con guração de casco em V

Todos os modelos YAM Sport utilizam uma

con guração estável de casco em V,

proporcionando não só uma grande rigidez e

um controlo direcional soberbo a alta

velocidade, mas também uma navegação

precisa a baixa velocidade. Vem de série

com estrados rígidos, robustos e resistentes

a riscos, juntamente com uma variedade de

outras características práticas, tais como

olhais de suspensão resistentes.
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In atable speci cations

Comprimento total 3.08 m
Barra 1.54 m
Lotação máx. 4
Potência máx. do motor 11.1 kW / 15 hp
N.º de câmaras de ar 3 + 1 (keel)
Dimensões quando arrumado 112 x 66 x 34 cm
Tipo/material do estrado  Alumínio
Peso do casco 50.2 kg
Capacidade máx. de carga 600 kg
Diâmetro máx. dos tubos 42 cm
Painel de popa - coluna do motor Long
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Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão

sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotogra as podem mostrar embarcações conduzidas por

pro ssionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou

orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os

regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete salva-vidas pessoal e todo o

restante equipamento de segurança recomendado.
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