
Ξεκινήστε αβίαστα τις
εξορμήσεις σας
Περιηγηθείτε στο νερό με το YAM 310 TAf και απολαύστε την

σταθερότητα και την άνεση της γάστρας αλουμινίου.

Πασίγνωστο για την απλή, κομψή σχεδιάση και τα

προσανατολισμένα στον πελάτη χαρακτηριστικά, όπως το

επίπεδο κατάστρωμα και το ντουλαπάκι άγκυρας, το

φουσκωτό YAM 310 TAf βοηθά τους επιβάτες να εξορμούν με

ευκολία στο νερό αλλά και να το διασκεδάζουν.

Όλα τα μοντέλα YAM επωφελούνται από την φήμη

αποδεδειγμένης αξιοπιστίας της Yamaha, ενώ διαθέτουν

ανθεκτικότητα, με πραγματικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι

γάστρες και οι καρίνες είναι σχεδιασμένες για μέγιστη

πρακτικότητα, ευελιξία και απόδοση, σε συνδυασμό με άνετη,

σταθερή και ασφαλή πλεύση.

Απλώς προσθέστε μια κομψή εξωλέμβια μηχανή Yamaha, με

παγκοσμίως κορυφαίες επιδόσεις και αξιοπιστία

προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ασυναγώνιστο σύνολο.

Ιδανικό για ψάρεμα και σε ρόλους

σκάφους ασφαλείας

Ιδανικά με έναν ελαφρύ εξωλέμβιο

κινητήρα Yamaha 20 ίππων

Άκαμπτη γάστρα αλουμινίου για άνεση

και σταθερότητα

Γάστρα σχήματος V για βελτιωμένα

χαρακτηριστικά πλεύσης

Επίπεδο δάπεδο για κορυφαίες

δυνατότητες φόρτωσης και άνεση για

τους επιβάτες

Εύκολος χειρισμός και εξαιρετική

ευελιξία

Ελαφριά και ανθεκτικά κουπιά

αλουμινίου με κλιπ εύκολης ασφάλισης

Ενισχυμένος καθρέφτης για την

εξωλέμβια μηχανή Yamaha

Περιλαμβάνεται αντλία αέρα για γρήγορη

προετοιμασία και άμεση εκκίνηση
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Ξεκινήστε αβίαστα τις εξορμήσεις σας
Απολαύστε μια αβίαστη και ξένοιαστη μετάβαση στο νερό και ξεκινήστε χωρίς καθυστερήσεις την περιπέτειά

σας. Το YAM 310 TAf προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα άνεσης και ευχρηστίας, σε συνδυασμό με έναν ευέλικτο

χειρισμό.

Η γάστρα του YAM 310 TAf είναι απίστευτα ελαφριά αλλά και απίστευτα ανθεκτική. Είναι ιδανική προκειμένου

να αποσύρετε το σκάφος από το νερό αλλά και να απολαμβάνετε τον χρόνο σας στην παραλία. Ο βολικός

χώρος στην πλώρη αποτελεί ιδανικό σημείο αποθήκευσης άγκυρας και εξοπλισμού, ενώ το επίπεδο

κατάστρωμα επιτρέπει την εύκολη επιβίβαση και διαθέτει επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Τα καθίσματα μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ταιριάζουν με το προσωπικό σας στυλ περιπέτειας, με την

δυνατότητα τοποθέτησης πάγκου αλλά και δύο επιλογές κονσόλας, μία εκ των οποίων μπορεί να διαθέτει

πρόσθετο χώρο αποθήκευσης, με αποτέλεσμα το σκάφος σας να είναι ιδανικό για εξορμήσεις.
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Γάστρες σχήματος V από
αλουμίνιο, ιδιαίτερα
ανθεκτικές και άνετες

Όσον αφορά την απόδοση του σκάφους σε

κάθε είδους συνθήκη, η έξυπνη,

αντιολισθητική γάστρα αλουμινίου σχήματος

V, ανεβάζει την απόδοση αυτών των

μοντέλων που την διαθέτουν, σε άλλο

επίπεδο. Αυτού του τύπου γάστρες,

ενισχύουν την σταθερότητα, την άνεση και

την γενική αίσθηση αυτών των ελαφριών

και εύχρηστων φουσκωτών σκαφών,

αυξάνοντας την απόλαυση και την χαρά

που προσφέρουν οι βόλτες στο νερό.

Καθίσματα που σας βολεύουν

Επιλέξτε είτε σύστημα διεύθυνσης με

λαγουδέρα, είε πάγκο και κονσόλα με

τιμόνι, με προαιρετική δυνατότητα

επιπλέον χώρου αποθήκευσης.

Έξυπνη αποθήκευση

Η ευρύχωρη αποθήκη άγκυρας στην πλώρη

είναι ιδανική για να διατηρείτε τον στοιχειώδη

εξοπλισμό σας τακτοποιημένο και στεγνό,

αφήνοντας περισσότερο χώρο για επιβάτες

και αποσκευές στο κατάστρωμα.

Λειτουργικό επίπεδο
κατάστρωμα

Το επίπεδο κατάστρωμα αυτού του

σκάφους προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία

επιβίβασης, ειδικά σε σχέση με ένα σκάφος

αναψυχής, συνδυάζοντας άφθονο χώρο για

εξοπλισμό ψαρέματος, για τρόφιμα ή

οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε να έχετε μαζί

σας στην περιπέτειά σας.

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 να θερμό-

συγκολλούνται, για βέλτιστη στεγανότητα

και ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι μια

έξυπνη, καθαρή εξωτερική επιφάνεια, η

οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή,

στο αλμυρό νερό αλλά και στο φως του

ήλιου.

Κατασκευασμένα για να
αντέχουν την πίεση

Το επίπεδο κατάστρωμα αυτού του σκάφους

προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία επιβίβασης,

ειδικά σε σχέση με ένα σκάφος αναψυχής,

συνδυάζοντας άφθονο χώρο για εξοπλισμό

ψαρέματος, για τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο

επιθυμείτε να έχετε μαζί σας στην περιπέτειά

σας.
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Προδιαγραφές φουσκωτών

Συνολικό μήκος 3,07 μ.
Πλαίσιο 1,59 μ.
Μέγ. αριθμός ατόμων 4 + 1 (ενήλικες + παιδί)
Μέγ. ισχύς κινητήρα 14,7 Kw / 20 ίπποι
Αριθμός αεροθαλάμων 3
Διαστάσεις αποθήκευσης 279 x 111 x 47 εκ.
Υλικό/τύπος δαπέδου Αλουμίνιο 
Βάρος σκάφους 57,8 κιλά
Μέγ. ωφέλιμο φορτίο 495 κιλά
Max Tube Diameter 42 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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