
A gumicsónak, ami
mindig veled van.
Ugorj be egy YAM csónakba, és csatlakozz az Európa

kikötőiben, kikötőmedencéiben és belvizein cirkáló több

ezer boldog hajtótulajdonoshoz. Az egyszerű, stílusos

kialakításukról, könnyű használatukról és üdítő ár-érték

arányukról ismert Yam gumicsónakokkal könnyebben

kijuthatsz a vízre – és még több élményben lehet részed.

Minden YAM modell értékét emeli a Yamaha hírneve,

mert bizonyította megbízhatóságát – és tartósságát, ami

igazán hosszú élettartamot eredményez. A speciális

hajótesteknek és hajógerinceknek köszönhetően

praktikusak, fürgék és nagy teljesítményűek, ugyanakkor

kényelmes, biztonságos csónakázást biztosítanak.

Szerelj fel rá egy Yamaha külső csónakmotort, amely az

időjárástól függetlenül megbízható és elsőrangú

teljesítményt nyújt – ez így verhetetlen összeállítást

eredményez.

Strapabíró alumíniumpadló (vízálló,

többszörös, ívelt panel)

Kopásálló, körbefutó dörzscsík

Kiválóan alkalmas vízi sportokhoz és

játékok vontatásához

Komoly segédcsónak nehezebb

alkalmazásokhoz

Kiemelten könnyű irányítás és

manőverezés

A különleges alakú cső tágas belső

teret biztosít
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A gumicsónak, ami mindig veled van.
A maximális vízi élmény tekintetében nincs a YAM Sporthoz fogható. Kempingezéshez, vízi

sportokhoz, családi nyaralásokhoz, tavi cirkáláshoz vagy a tengerpart felfedezéséhez egyaránt

ideális.

Mivel ezek a strapabíró, sportos gumicsónakok intelligensek és stílusosak is egyszerre, remekül

használhatók egy nagyobb hajó segédhajójaként, legyen az egy vitorlás yacht vagy egy motoros

cirkáló. A legkisebb 275S modelltől egészen a nagy kapacitású 380S modellig ezek a hajók könnyen

kezelhetők, de ugyanakkor komolyabb feladatokra is használhatók.

Tehát ha olyan hajót keresel, amely egyszerűen manőverezhető, és könnyedén megbirkózik a családi

nyaralások kihívásaival – fánkok és más játékok vontatásával –, mégis egyaránt remekül helytáll stabil

horgász-, búvár- vagy munkacsónakként, akkor a YAM Sportot neked találták ki.
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Tökéletes partnerek

A Yamaha külső csónakmotorok

megbízhatóságról ismertek, a YAM

gumicsónakok pedig tervezésüknél fogva

tökéletes megoldást jelentenek az

egyedülálló víz alatti pro ltól az optimális

fartükörszögig és -magasságig. A Yamaha

külső csónakmotorok széles választéka áll

rendelkezésre, ennélfogva mindenki

könnyen megtalálhatja a motor és a

gumicsónak számára tökéletes

kombinációját.

PVC-borítású, megerősített
fartükör

A minőség iránti elkötelezettségünk

bizonyítékaként a fartükröt fekete PVC-

borítással láttuk el. Ezáltal a fartükör

még ellenállóbb a kopással és az UV-

fénnyel szemben, ami fokozza a

tartósságát. Természetesen a fartükröt

speciálisan a Yamaha külső

csónakmotorokhoz terveztük és

teszteltük.

Úgy készült, hogy vigyázzon rád

Az olyan biztonsági jellemzők mellett, mint

az erős, biztonságos kapaszkodók,

ülésfoltok, D-gyűrűk, emelőszemek és egyéb

szerelvények, a kényelem is elsődleges

fontosságú. Jó példát jelentenek erre az

evezőlapátok egyedi tartóhevederei – sok

más gumicsónaktól eltérően a YAM

csónakok evezőlapátjait ügyesen helyezték

el, hogy ne legyenek útban, így kényelmesen

ülhetsz a hajótest tetején.

Biztonságos

A YAM S sorozatú csónakokat erős

hevederrel láttuk el, amellyel az

üzemanyagtartályt az alumíniumpadlóhoz

rögzítheted – úgy, hogy ne legyen útban,

és extra biztonságot nyújtson a

fedélzeten tartózkodók számára.

Kialakításánál fogva tartós

A maximális ellenálló képesség és a jó

megjelenés érdekében minden YAM

gumicsónak a legújabb generációs PVC

anyag felhasználásával készül, varratainak

és illesztéseinek többsége melegen

kötött, így a csónak tökéletesen vízálló és

biztonságos. Mindennek köszönhetően a

csónak okos, tiszta külső felülete kiválóan

ellenáll a kopásnak, a sós víznek és a

napfénynek.

V alakú hajótest kon guráció

Minden YAM Sport modell stabil V alakú

hajótestre épül, ami nemcsak rendkívüli

merevséget és kiváló irányíthatóságot

biztosít nagy sebességnél, hanem precíz

kezelhetőséget is alacsony sebességnél. A

strapabíró, karcolásálló, merev padló az

alapfelszereltséghez tartozik – akárcsak

számos más praktikus jellemző, például az

erős emelőszemek.
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Gumicsónak speci kációk

Teljes hossz 3.39 m
Legnagyobb szélesség 1.70 m
Személyek max. száma 5
Max. motorteljesítmény 14.7 kW / 20 hp
Légkamrák száma 3 + 1 (keel)
Tárolási méretek 127 x 72 x 38 cm
Padló anyaga/típusa  Alumínium
Hajótest súlya 60 kg
Max. terhelhetőség 750 kg
Max Csőátmérő 43.5 cm
Tengelyhossz Long
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A katalógusban szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül

megváltozhatnak. A fényképeken szereplő hajókat professzionális vezetők vezetik, a képek nem

szolgálnak iránymutatásul a biztonságos használatra vagy használati stílusra vonatkozóan. Mindig tartsd

be a helyi vízi rendészeti szabályzatokat. Mindig viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy

egyéb életmentő eszközt hajózás közben.
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