
Preprosto začnite
svoje pustolovščine
Zaplujte z modelom YAM 310TAf in uživajte v stabilnosti in

udobju trupa iz aluminija. Gumenjaki YAM 310TAf slovijo

po svojih preprostih, elegantnih zasnovah ter funkcijah, ki

se osredotočajo na stranke, npr. ravnem dnu in omarici za

sidro, svojim uporabnikom pa zagotavljajo preprostejšo

plovbo 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.

Popolna izbira za ribolov in opravila, ki

se opravljajo z varnostnim čolnom

Popolna kombinacija z lahkim

izvenkrmnim motorjem Yamaha z

20 KM

Tog trup iz aluminija za udobje in

stabilnost

Trup v obliki črke V za izboljšano

upravljanje pri vseh razmerah na vodi

Ravno dno za vrhunsko natovarjanje

prtljage in udobje potnikov

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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Preprosto začnite svoje pustolovščine
Uživajte v enostavnem prehodu na vodo brez komplikacij in veliko prej začnite s pustolovščino. YAM

310TAf zagotavlja vrhunske stopnje enostavnosti in priročnosti ter okretno upravljanje.

Trup modela YAM 310TAf je izjemno lahek, a tudi izjemno trpežen, zaradi česar ga je lahko premikati

na kopnem in je popolna izbira za uživanje na plaži. Priročen prostor za shranjevanje v premcu je

popoln prostor za shranjevanje sidra in opreme, ravna paluba pa omogoča lahko vkrcavanje in

zagotavlja dodaten prostor za shranjevanje.

Sedeže lahko kon gurirate glede na osebni pustolovski slog, odločite se lahko za sedežno klop z

dvema možnostma konzole, pri čemer ena možnost nudi dodaten prostor za shranjevanje, zaradi

česar je model popolna izbira za pustolovščine.
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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.

Pravi sedeži za vas

Odločite se za krmilo ali klop in krmilno

konzolo, ki omogočata dodaten prostor za

shranjevanje.

Pametno shranjevanje

Prostorna omarica za sidro v premcu je

popolna za čisto in suho shranjevanje vse

potrebne opreme, pri čemer je na palubi več

prostora za osebe in prtljago.

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

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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Tehnični podatki gumenjaka

Skupna dolžina 3.07 m
Širina 1.59 m
Največje dovoljeno število oseb 4 + 1 (adults + child)
Maksimalna priporočena moč motorja 14.7 kw / 20hp
Število zračnih komor 3
Dimenzije v stanju transporta 279 x 111 x 47 cm
Vrsta/material dna   Aluminij
Teža plovila 57.8 kg
Največja skupna teža 495 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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