
Απολαύστε την
ανθεκτική και κομψή
μαγεία ενός YAM
Μπείτε σε μια YAM και ελάτε μαζί με τους χιλιάδες

χαρούμενους ιδιοκτήτες που κάνουν βόλτες στα λιμάνια, τις

μαρίνες και τα ύδατα στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Φημισμένα

για τα απλά, κομψά σχέδιά τους, την ευκολία χρήσης και τη

εξαιρετική αναλογία αξίας- κόστους, τα φουσκωτά της Yam

βοηθούν τους ανθρώπους να ανοίγονται στο νερό ευκολότερα

– και να διασκεδάζουν περισσότερο.

Όλα τα μοντέλα YAM επωφελούνται από τη φήμη

αποδεδειγμένης αξιοπιστίας της Yamaha – και διαθέτουν

ανθεκτικότητα με πραγματικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ειδική

γάστρα και οι καρίνες εξασφαλίζουν πρακτικότητα, ευελιξία

και επιδόσεις, ενώ προσφέρουν άνετη και ασφαλή πλεύση.

Απλώς προσθέστε μια εξωλέμβια μηχανή της Yamaha, με

αξιοπιστία για όλες τις καιρικές συνθήκες και τις παγκοσμίως

κορυφαίες επιδόσεις, και θα έχετε ένα ασυναγώνιστο

.

Πολύ ελαφρύ και εύκολο  στη μεταφορά

Φουσκωτό δάπεδο με διπλό τοίχωμα για

κορυφαία άνεση

Η φουσκωτή καρίνα παρέχει εκπληκτικό

έλεγχο πλεύσης

V-Floor για ακόμα καλύτερο έλεγχο στο

310STi

Μεταφέρει άνετα μια οικογένεια τριών ή

τεσσάρων ατόμων

Πολύ σταθερός χειρισμός ακόμα και σε

ταραγμένα νερά

Ιδιαίτερη άκαμπτη και ανθεκτική

κατασκευή
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Άνετο φουσκωτό δάπεδο

Στην καρδιά κάθε μοντέλου STi, θα

ανακαλύψετε το μοναδικό και πολύ  έξυπνο

φουσκωτό δάπεδο και καρίνα. Ένα δίκτυο

διασταυρούμενων ραφών στον αεροθάλαμο

εμποδίζει την παραμόρφωση διατηρεί την

επιφάνεια άκαμπτη, ώστε να απολαύσετε

την πιο άνετη, ομαλή και σταθερή πλεύση

που έχετε γνωρίσει σε οποιοδήποτε

φουσκωτό.

Κατασκευασμένα για να
αντέχουν την πίεση

Ένα έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα

διαφράγματος αέρα ενσωματώνεται στους

σωλήνες της γάστρας όλων των

φουσκωτών YAM. Αυτό όχι μόνο βοηθά να

διατηρούνται οι μεμονωμένοι θάλαμοι

πλήρως σφραγισμένοι για ασφάλεια, αλλά

επίσης βοηθούν στη διατήρηση και την

εξισορρόπηση της πίεσης του αέρα σε όλο

το μπαλόνι. Τα σκάφη της σειράς STi

διαθέτουν μανόμετρο για να εξασφαλίζεται

σωστά φουσκωμένη γάστρα και δάπεδο.

Φουσκωτή γάστρα τύπου V
(310STi)

Η μεγαλύτερη τέντερ YAM Sports, η 310STi,

διαθέτει μια μοναδική φουσκωτή γάστρα σε

σχήμα V. Ενώ προσφέρει την ίδια άνεση με

την άλλη σειρά STi, προσθέτει επιπλέον

ακαμψία στη γάστρα και ένα βαθύτερο V –

βελτιώνοντας το χειρισμό και κάνοντας αυτό

το κορυφαίο μοντέλο να ταιριάζει τέλεια με τις

μεγαλύτερες εξωλέμβιες μηχανές YAM.

Κατασκευασμένο για να
διαρκεί

Για μέγιστη αντοχή και καλή εμφάνιση, όλα

τα φουσκωτά YAM κατασκευάζονται από

τελευταίας γενιάς PVC, με τις περισσότερες

ραφές και τις αρθρώσεις που θερμό-

συγκολλούνται για βέλτιστη στεγανότητα

και ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι μια

έξυπνη, καθαρή εξωτερική επιφάνεια, η

οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή,

το αλμυρό νερό και το φως του ήλιου.

Κατασκευασμένο για να σας
φροντίζει

Εκτός από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας,

όπως οι ισχυρές, ασφαλείς χειρολαβές, οι

ιμάντες καθισμάτων, οι πλακέ κρίκοι, οι

υποδοχές ανύψωσης και τα άλλα

εξαρτήματα, η άνεση αποτελεί επίσης

κορυφαία προτεραιότητα. Η έξυπνη,

υψηλής ποιότητας βαλβίδα αέρα είναι ένα

καλό παράδειγμα – εξαιρετικά αξιόπιστη και

αεροστεγής, η λειτουργία της είναι εύκολη

και η επιφάνειά της είναι επίπεδη,

εμποδίζοντας την εμπλοκή ή την

ενόχληση.

Εύκολο στη μεταφορά

Κάθε YAM διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για

άμεση απόλαυση των εξορμήσεών σας στη

θάλασσα. Η ισχυρή τσάντα μεταφοράς είναι

ιδανική για να αποθηκεύετε το YAM σας στον

χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου ή σε

σχάρα οροφής – και τα δάπεδα, τα καθίσματα

και τα εξαρτήματα τοποθετούνται όλα πολύ

απλά. Παρέχεται επίσης μια πανίσχυρη

αντλία αέρα, οπότε το YAM σας θα είναι

έτοιμο για πλεύση μέσα σε λίγα λεπτά.
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Προδιαγραφές φουσκωτών

Συνολικό μήκος 3,10 μ.
Πλαίσιο 1,56 μ.
Μέγ. αριθμός ατόμων 3 + 1 (ενήλικες + παιδί)
Μέγ. ισχύς κινητήρα 7,4 kW / 10 hp
Αριθμός αεροθαλάμων 3 + 2 (δάπεδο)
Διαστάσεις αποθήκευσης 113 x 65 x 35 εκ.
Υλικό/τύπος δαπέδου φουσκωτό τύπου V
Βάρος σκάφους 31,46 κιλά
Μέγ. ωφέλιμο φορτίο 620 κιλά
Max Tube Diameter 43,5 εκ.
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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