
Alege un YAM ca
partener de încredere
Sări într-un YAM și alătură-te miilor de proprietari fericiți

care se plimbă în jurul porturilor, docurilor și pe apele

interioare ale Europei. Renumite pentru designul simplu,

elegant, ușurința de utilizare și raportul optim calitate-

preț, ambarcațiunile gon abile Yam îi ajută pe oameni să

iasă mai ușor pe apă și să se distreze mai bine.

Toate modelele YAM au aceeași reputație Yamaha de

 abilitate dovedită - și durabilitate cu adevărat

impresionantă. Coca specială conferă un caracter

practic, agilitate și performanțe, oferind, în același timp,

o deplasare confortabilă și sigură.

Trebuie doar să adaugi un motor extern Yamaha, cu

 abilitate pentru orice vreme și performanțe de clasă

mondială - pentru un pachet imbatabil.

Excelentă ca bază plutitoare sau

ambarcațiune de familie ușor de

utilizat

Mică ș i ușor de pliat ș i depozitat

Oferă stabilitate ș i confort

Foarte ușor de controlat ș i de

manevrat

Pupă acoperită cu PVC, ranforsată

pentru un motor extern sau electric

Yamaha

Material de calitate ș i metode de

producție premium (cum ar   sudura la

cald fără lipici)

Partenerul perfect pentru un motor

extern Yamaha
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Potrivire dovedită cu motoarele
electrice Yamaha

Modelele noastre gon abile YAM din seria

Tender se combină excelent motoarele

electrice Yamaha. Pachetul silențios, curat

și ușor de utilizat și de întreținut

funcționează excelent în special ca bază

plutitoare. Desigur, inginerii noștri de la

Yamaha au proiectat și testat aceste

ambarcațiuni pentru a  , de asemenea,

perfecte pentru motoarele noastre

externe mici.

Planșeu cu grătare ușor,
compact, dar solid

Modelele noastre gon abile din seria

Tender au un planșeu unic prevăzut cu

grătare, care face ambarcațiunile și mai

mici pentru a se plia ușor. Acest lucru este

valabil în special pentru cea mai mică

ambarcațiune Tender, YAM 200T. Desigur,

modelele din seria Tender sunt proiectate

să rămână rigide și puternice atunci când

sunt um ate și folosite.

Ușor de transportat

Fiecare model YAM este dotat cu tot ceea

ce este necesar pentru o navigație plăcută.

Geanta de transport solidă este convenabilă

pentru depozitarea modelului YAM într-un

portbagaj sau pe un suport pentru acoperiș,

iar planșeul, scaunele și accesoriile sunt

foarte simplu de instalat. Este furnizată, de

asemenea o pompă puternică, astfel că

ambarcațiunea ta YAM va   pregătită de

plecare în câteva minute.

Concepută pentru a avea grijă
de tine

În timpul proiectării ambarcațiunilor YAM,

designerii noștri s-au gândit în

permanență la utilizatorul  nal – încercând

să facă utilizarea cât mai simplă și mai

sigură. Supapa de aer ingenioasă, de

înaltă calitate, este un bun exemplu –

excepțional de  abilă și etanșă, este ușor

de operat și se aliniază pe suprafața

tubului, prevenind agățarea sau

disconfortul. De asemenea, am adăugat

presiunea maximă în scris lângă supapă,

astfel că ești întotdeauna sigur cu privire

la presiunea pe care trebuie să o aplici.

Pupă ranforsată acoperită cu
PVC

Arătându-ne devotamentul față de

calitate, am acoperit pupa cu PVC negru.

Acest lucru face ca pupa să  e și mai

rezistentă la uzură și la raze UV,

crescându-i durabilitatea. Desigur, pupa

este proiectată și testată special pentru

un motor extern Yamaha.
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Speci caţii barcă gon abilă

Lungime totală 1,97 m
Bară laterală 1,31 m
Persoane max. 1 + 1 (adult + copil)
Putere max. motor 1,9 kW/2,5 CP
Nr. camere de aer 2
Dimensiuni de acumulare 102 x 58 x 29 cm
Material podea / tip  Șipci din lemn
Greutate cocă 16,65 kg
Capacitate max. de încărcare 250 kg
Diametrul maxim al tubului 35 cm
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Toate informațiile din prezentul catalog sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării

fără înștiințare prealabilă. Fotogra ile pot prezenta ambarcațiuni conduse de profesioniști, iar publicarea

acestora nu are ca scop sau nu implică oferirea de recomandări sau indicații cu privire la utilizarea în

siguranță sau stilul de utilizare. Respectă întotdeauna normele locale de navigație. Poartă întotdeauna

dispozitivul personal de plutire și echipamentele de siguranță recomandate atunci când navighezi.
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