
Vyrazte za
dobrodružstvom bez
námahy
Vydajte sa na plavbu v člne YAM 310 TAf a vychutnajte si

stabilitu a pohodlie hliníkového trupu. Nafukovací čln

YAM 310 TAf je preslávený svojím jednoduchým, štýlovým

dizajnom a funkciami zameranými na zákazníka, ako je

plochá paluba a úložný priestor na kotvu, pričom pomáha

všetkým dostať sa jednoduchšie na vodu a užiť si viac

zábavy.

Všetky modely YAM robia česť povesti značky Yamaha,

charakterizuje ich overená spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Trupy a kýly sú navrhnuté s dôrazom na maximálnu

praktickosť, svižnosť a výkonnosť pri pohodlnej, stabilnej

a bezpečnej plavbe.

Stačí pridať štýlový závesný motor Yamaha s výkonom na

svetovej úrovni a vynikajúcou spoľahlivosťou a hneď máte

k dispozícii bezkonkurenčnú zostavu.

Ideálny na rybolov aj ako záchranný čln

Ideálne ho dopĺňa ľahký závesný motor

Yamaha s výkonom 20 k

Pevný hliníkový trup zaručujúci pohodlie

a stabilitu

Trup v tvare písmena V zlepšuje

stabilitu na mori

Plochá podlaha zlepšuje nakladanie a

zvyšuje pohodlie cestujúcich

Jednoduchá manipulácia a vynikajúca

ovládateľnosť

Ľahké, pevné hliníkové veslá so sponami

na jednoduché odloženie

Vystužený priečnik na závesný motor

Yamaha

Vrátane vzduchového kompresora na

rýchle zostavenie a vyrazenie preč
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Vyrazte za dobrodružstvom bez námahy
Vychutnajte si jednoduchý a bezproblémový prechod na vodu, aby sa vaše dobrodružstvo mohlo

začať už oveľa skôr. Model YAM 310 TAf ponúka mimoriadne ľahké a pohodlné ovládanie v spojení so

svižným ovládaním.

Trup člna YAM 310 TAf je neuveriteľne ľahký, ale navyše aj neuveriteľne odolný, preto je ideálny, keď

ho treba vytiahnuť na breh a tráviť čas na pláži. Pohodlný úložný priestor na prove poskytuje ideálne

miesto na kotvu a vybavenie a plochá paluba umožňuje ľahké nastupovanie a ponúka ďalšie úložné

priestory.

Sedadlá možno usporiadať tak, aby vyhovovali vášmu osobnému štýlu pri dobrodružstvách, s

možnosťou osadenia lavice a dvoch konzol, z ktorých jedna ponúka ďalší úložný priestor, čo je ideálne

pri výpravách za dobrodružstvom.
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Hliníkové V-trupy – skutočne
pevné a pohodlné

Dômyselný hliníkový V-trup s

protišmykovou úpravou pomáha

pozdvihnúť výkonnosť týchto modelov na

vyššiu úroveň z hľadiska skutočne

všestranného využitia. Zlepšuje stabilitu,

pohodlie a celkovo príjemný charakter

týchto ľahkých a ľahko ovládateľných

nafukovacích člnov, čo skutočne prispieva

k radosti, zábave a potešeniu z času

stráveného na vode.

Sedenie podľa vašich predstáv

Vybrať si môžete kormidlové koleso alebo

lavicu s konzolou riadenia s možnosťou

prídavného úložného priestoru.

Inteligentné úložné priestory

Priestranná skrinka na kotvy na prove je

ideálna na prehľadné uloženie všetkého

základného vybavenia v suchu, preto na

palube zostane viac miesta pre ľudí a

batožinu.

Funkčná plochá paluba

Nastupujte na palubu štýlovo vďaka tomu,

že plochá paluba tohto plavidla ponúka

jednoduchšie nastupovanie najmä z jachty

a veľa miesta na rybárske vybavenie,

piknikové koše alebo čokoľvek, čo si

chcete vziať so sebou na cestu za

dobrodružstvom.

Skonštruované s dôrazom na
životnosť

Pre maximálnu odolnosť a príjemný vzhľad

sú všetky nafukovacie člny YAM

konštruované z PVC najnovšej generácie,

pričom väčšina švov a spojov je pre

optimálnu vodotesnosť a bezpečnosť

tepelne zvarená. Výsledkom je

inteligentný, hladký vonkajší povrch

vysoko odolný voči oderu, slanej vode a

slnečnému žiareniu.

Konštrukcia, ktorá zvládne tlak

A cleverly designed air ba e system is

incorporated into the hull tubes of all YAM

in atables, helping to keep the individual

chambers completely sealed for safety. It

also ensures air pressure is maintained

equally throughout the tube and allows your

boat to absorb minor impacts without major

problems.
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Speci kace nafukování

Celková délka 3.07 m
Nosník 1.59 m
Max. počet osob 4 + 1 (adults + child)
Max. výkon motoru 14.7 kw / 20hp
Počet vzduchových komor 3
Rozměry úložného prostoru 279 x 111 x 47 cm
Typ/materiál podlážky  Hliník
Hmotnost trupu 57.8 kg
Max. nosnost 495 kg
Max priemer valca 42 cm
Délka hřídele krátký
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Plavidlo môže byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Príslušenstvo sa môže na niektorých trhoch

líšiť. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny obchodný zástupca.

Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Fotogra e môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi,

pričom sa však zverejnenie týchto snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie na

zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej

dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú vestu a používajte odporúčané bezpečnostné

vybavenie.
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