
Kompakten, lahek in
trpežen
Skočite v model YAM 270TAf in se pridružite tisočim

zadovoljnim lastnikom, ki križarijo okoli pristanišč, marin

in po evropskih celinskih vodah. Ta gumenjak YAM, ki slovi

po svoji stabilnosti in možnosti upravljanja trupa pri vseh

razmerah na vodi ter kompaktnih dimenzijah, svojim

uporabnikom zagotavlja preprostejšo vožnjo po vodi in

več zabave.

Vsi modeli YAM uživajo sloves dokazane zanesljivosti ter

resnično dolgotrajne vzdržljivosti podjetja Yamaha. Trupi

in gredlji so zasnovani tako, da zagotavljajo največjo

stopnjo praktičnosti, okretnosti in zmogljivosti ter

udobno, stabilno in varno vožnjo.

Če želite neprekosljivi par, plovilu preprosto dodajte

eleganten izvenkrmni motor podjetja Yamaha, ki poskrbi

za vrhunsko zmogljivost in izjemno zanesljivost.

Popoln pomožni čoln za jahto ali čoln za

manjšo družino

Odlična kombinacija z izvenkrmnim

motorjem Yamaha z 8 KM

Tog trup iz aluminija za udobje in

stabilnost

Trup v obliki črke V za izboljšano

upravljanje pri vseh razmerah na vodi

Enostavno upravljanje in odlično

manevriranje

Lahki, močni aluminijasti vesli s

preprosto razstavljivimi spojkami

Ojačana krma za izvenkrmni motor

Yamaha

Vključena zračna črpalka za hitro

nastavitev in pobeg
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Kompakten, lahek in trpežen
Lahek in enostaven za prenašanje na suhem. Močan in spreten na vodi. YAM 270TAf je popoln partner

v vlogi okretnega pomožnega čolna ali zabavnega, ugodnega plovila za uživanje manjše družine.

Model YAM 270TAf je kompakten, a mogočen, saj zagotavlja iste lastnosti upravljanja pri vseh

razmerah na vodi kot večja plovila iz iste serije. Zaradi izjemno lahke zasnove je prenašanje tega

modela na suhem popolnoma enostavno. Mogoče ga je enostavno shraniti na večjem čolnu ali doma.

Upravljanje plovila je zahvaljujoč togemu trupu iz aluminija in gredlju v obliki črke V izjemno preprosto,

lahko pa uporabljate močni aluminijasti vesli s preprosto razstavljivimi spojkami za cevi in trpežnimi

vilicami ali pa namestite vrhunski izvenkrmni motor Yamaha, ki slovi po svojem gladkem delovanju,

varčnosti in elegantni zanesljivosti.
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Trupi v obliki črke V iz aluminija
– resnično trpežni in udobni

Resnično vsestranski, pametno zasnovan

trup v obliki črke V iz aluminija, ki ne drsi,

popelje zmogljivost teh modelov na višjo

raven. Trup pripomore k stabilnosti, udobju

in splošnemu občutku pri uporabi teh

lahkih gumenjakov, ki so enostavni za

upravljanje, ter zagotovi resnično uživanje

in zabavo na vodi.

Funkcionalna ravna paluba

Vkrcajte se v slogu, saj ravna paluba

plovila zagotavlja enostavnejše

vkrcavanje, zlasti z jahte, zagotavlja pa

tudi veliko prostora za opremo za ribolov,

košare za piknik ali poljubne predmete, ki

jih želite vzeti s seboj na pustolovščino.

Zasnovan, da traja

Za največjo moč in čudovit videz so vsi

gumenjaki YAM izdelani iz PVC-materiala

najnovejše generacije, večina šivov in spojev

pa je za optimalno vodotesnost in varnost

toplotno varjenih. Rezultat je pametna in

čista zunanja površina, ki je izjemno

odporna na odrgnine, slano vodo in sončno

svetlobo.

Zasnovan, da zdrži pritisk

Dovršeno zasnovan sistem zračnih pregrad

je vgrajen v ceveh trupa vseh

gumenjakov YAM, kar pripomore k popolni

zatesnitvi posameznih komor zaradi

varnosti. Ta sistem prav tako vzdržuje

izenačen zračni tlak v cevi ter omogoča,

da čoln prenese manjše udarce brez večjih

težav.

Popolno Yamahino partnerstvo

Izvenkrmni motorji Yamaha slovijo po

gladkem in stalnem zanesljivem delovanju,

slogu in varčnosti, gumenjak YAM 270TAf z

edinstvenim pro lom pod vodo ter

optimalnim kotom krme in višino motorja

pa je zasnovan tako, da popolno deluje z

izjemno tihim izvenkrmnim motorjem z

8 KM ali 6 KM.
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Tehnični podatki gumenjaka

Skupna dolžina 2.65 m
Širina 1.59 m
Največje dovoljeno število oseb 3 + 1 (adults + child)
Maksimalna priporočena moč motorja 5.9 kw / 8hp
Število zračnih komor 3
Dimenzije v stanju transporta 251 x 111 x 47 cm
Vrsta/material dna   Aluminij
Teža plovila 48 kg
Največja skupna teža 425 kg
Premer tube 42 cm
Priporočena dolžina osi motorja Kratka
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Plovilo je lahko prikazano z izbirno dodatno opremo. Dodatna oprema se na nekaterih trgih lahko razlikuje.

Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajalca.

Vse informacije v tem katalogu so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila. Fotogra je lahko prikazujejo čolne, ki jih upravljajo profesionalci, vendar nobena

od teh slik ne prikazuje priporočil oziroma navodil za varno upravljanje ali način uporabe. Vedno

upoštevajte lokalne pomorske predpise. Pri plovbi vedno nosite priporočen rešilni jopič in varnostno

opremo.
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