
Ambarcațiunea
gon abilă care este
alături de tine până la
capăt.
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 excelent

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 și chila 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.

Planșeul din aluminiu rezistent

(multiplex impermeabil)

Armături de chilă rezistente, situate

pe toate părţile bărcii

Ideal pentru sporturi nautice ș i jucării

remorcabile

Ambarcaţiune foarte utilă pentru

activităţi mai di cile

Foarte ușor de controlat ș i de

manevrat

Forma specială a tubului oferă mult

spațiu interior
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Partenerii perfecți

Motoarele externe Yamaha sunt renumite

pentru  abilitate, iar ambarcațiunile

gon abile YAM sunt proiectate pentru a

se potrivi perfect cu acestea, de la pro lul

subacvatic unic până la unghiul și

înălțimea optimizate ale pupei. Cu o gamă

imensă de motoare externe Yamaha la

dispoziție, este ușor să găsești combinația

perfectă de motor și ambarcațiune

gon abilă.

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.

Concepută pentru a avea grijă de
tine

Pe lângă caracteristicile de siguranță,

precum mânerele de susținere puternice,

sigure, protecțiile pentru scaune, inelele în

D, ochiurile de ridicare și alte accesorii,

confortul este, de asemenea, o prioritate

maximă. Curelele de depozitare dedicate

pentru vâsle sunt un exemplu perfect -

diferite de multe alte ambarcațiuni

gon abile, pe bărcile YAM vâslele se

depozitează astfel încât să nu încurce,

permițându-ți să stai confortabil pe partea

de sus de pe cocă.

Siguranță

Ambarcațiunile din seria YAM S sunt

dotate cu o curea solidă pentru a asigura

rezervorul de combustibil pe planșeul din

aluminiu – fără să încurce și oferind

siguranță suplimentară pentru cei a ați la

bord.

Construite să dureze

Pentru rezistență maximă și un aspect

plăcut, toate ambarcațiunile gon abile

YAM sunt construite cu PVC de ultimă

generație, cu majoritatea cusăturilor și

articulațiilor lipite la cald, pentru

impermeabilitate și siguranță optime.

Rezultatul este o suprafață exterioară

elegantă, curată, extrem de rezistentă la

abraziune, apă sărată și lumină solară.

Con gurație cu cocă în formă de
V

Toate modelele YAM Sport utilizează o

con gurație stabilă cu cocă în V, oferind nu

doar o rigiditate excelentă și un control

direcțional superb la viteză ridicată, ci și o

manevrabilitate precisă la viteză redusă.

Planșeul rigid, rezistent la zgârieturi, este

dotare standard, la fel ca numeroase alte

caracteristici practice, cum ar   ochiurile de

ridicare puternice.
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Speci caţii barcă gon abilă

Lungime totală 3,08 m
Bară laterală 1,54 m
Persoane max. 4
Putere max. motor 11,1 kW/15 CP
Nr. camere de aer 3 + 1 (chila)
Dimensiuni de acumulare 112 x 66 x 34 cm
Material podea / tip  Aluminiu
Greutate cocă 50,2 kg
Capacitate max. de încărcare 600 kg
Diametrul maxim al tubului 42 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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