
Perheen yhteiset
seikkailut alkavat tästä
Nauti vesillä liikkumisesta YAM 350 TAf -veneessä ja liity

niihin tuhansiin tyytyväisiin omistajiin, jotka jo seilaavat

Euroopan venesatamissa ja sisävesillä. 350 TAf:n vesilinja

on malliston pisin. Se tarjoaa nautittavan, vakaan kyydin ja

on samanaikaisesti sekä kevytrakenteinen että kestävä.

Kaikilla YAM-malleilla on vankka Yamaha-maine, joka on

todiste luotettavuudesta ja aidosti pitkäikäisestä

kestävyydestä. Rungot ja kölit on suunniteltu takaamaan

paras mahdollinen käytännöllisyys, ketteryys ja

suorituskyky – kyyti on aina mukava, vakaa ja turvallinen

Kun tähän lisätään tyylikäs Yamaha-perämoottori, jolla on

maailmanluokan suorituskyky ja ensiluokkainen

luotettavuus, on tuloksena täydellinen kokonaisuus

vesillä liikkumiseen.

Ihanteellinen perhevene ja ison jahdin

apuvene

Mukana ilmapumppu nopeaa

kokoamista varten

Täydellinen Yamaha 25 hv -

perämoottorin kanssa

Vahva alumiinirunko lisää mukavuutta ja

vakautta

V-muotoinen runko ja tasainen lattia

malleissa 310TAf & 350TAf

Tasainen lattia takaa helpon

lastaamisen ja erinomaisen

matkustajamukavuuden

Helppo käsitellä, erinomainen

ohjattavuus

Kevyet, vahvat alumiiniset airot, joissa

on helposti säilytettävät hankaimet

Vahvistettu peräpeili Yamaha-

perämoottorille
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Perheen yhteiset seikkailut alkavat tästä
Tehty suoraan toimintaan. Suurin mallimme on erittäin helppo käsitellä, joten sillä pääsee vesille

vaivatta. Käsittely on ketterää ja rakenne kestävä, joten tämä on täydellinen kumppani mille tahansa

seikkailulle.

Kevyt, mutta erittäin vahva runko on luotettava kumppani kovemmassakin merenkäynnissä. Tilavaan

keulalaatikkoon mahtuvat ankkuri ja kaikki tärkeät varusteet. Tasaisen kannen ansiosta veneeseen

nousu on helppoa ja se tarjoaa myös kätevää säilytystilaa.

Avoimen veneen voi myös sisustaa tarvittavilla kalusteilla. Penkin lisäksi voit valita ohjauskonsolin joko

lisävarastotilaa sisältävällä sivuistuimella tai ilman.
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Kestävät ja mukavat
alumiiniset V-rungot

Tämä on todellinen monitoimivene. Älykäs,

karhennetulla lattialla varustettu

alumiininen V-runko nostaa näiden

mallien suorituskyvyn uudelle tasolle.

Näiden kevyiden ja helposti käsiteltävien

kumiveneiden vakaus, mukavuus ja yleinen

tuntuma lisäävät vesillä liikkumisen

nautintoa ja hauskuutta.

Käyttäjän haluama istuin

Valitse, ohjaatko moottorista vai haluatko

istua penkillä ja ajaa ratista.

Ohjauskonsoliksi voit valita myös

lisävarastotilaa sisältävän mallin.

Älykästä säilytystilaa

Keulan tilavassa ankkurilokerossa kaikki

tärkeät varusteet pysyvät siisteinä ja

kuivina. Samalla se antaa kannella lisätilaa

ihmisille ja matkatavaroille.

Toimiva tasainen kansi

Veneeseen nousu on aina yhtä helppoa.

Tasaisen kannen ansiosta nouseminen on

vaivatonta erityisesti isommasta

veneestä. Samoin kalastusvälineet,

piknik-korit ja muut retkellä tarvittavat

tarvikkeet ja välineet mahtuvat mukaan

helposti.

Tehty kestämään

Riittävä lujuus ja siisti ulkonäkö on saatu

aikaan valmistamalla kaikki YAM-

kumiveneiden osat uusimman sukupolven

PVC-materiaalista. Useimmat saumat ja

liitokset on kuumahitsattu ehdottoman

vesitiiviyden ja turvallisuuden

takaamiseksi. Tuloksena on puhdas

ulkopinta, joka kestää hyvin hankausta,

suolavettä ja auringonvaloa.

Rakennettu kestämään painetta
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In atable speci cations

Kokonaispituus 3.53 m
Leveys 1.56 m
Maks.henkilömäärä 4 + 1 (adults + child)
Moottorin enimm.teho 18.4 kw / 25hp
Ilmakammioiden määrä 3
Kuormausmitat 310 x 120 x 63 cm
Pohjamateriaali/-tyyppi  Alumiini
Rungon paino 78 kg
Maks.kuormauskapasiteetti 550 kg
Max Tube Diameter 41 cm
Akselin pituus Long
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Aluksessa saattaa näkyä valinnaisia lisävarusteita. Lisävarusteet voivat vaihdella tietyillä markkinoilla.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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