YAM 240STi

Užijte si robustní a
stylové kouzlo člunů
YAM
Naskočte do YAMU a připojte se k tisícům šťastných
majitelů plavících se okolo pobřeží, po přístavech a na
vnitrozemských vodách Evropy. Nafukovací čluny Yam
jsou známé svým stylovým, jednoduchým designem,
snadnou manipulací, příznivou cenou a tím, jak umožňují
svým majitelům užívat si na vodě.
Všechny modely YAM dělají čest pověsti značky Yamaha,
charakterizované prokázanou spolehlivostí a
dlouhodobou trvanlivostí. Speciálně navržené trupy a
kýly zajišťují praktičnost, obratnost a výkon a zároveň
zaručují pohodlnou a bezpečnou jízdu.
Stačí přidat přívěsný motor Yamaha disponující výkonem
na světové úrovni a spolehlivostí za každého počasí – a
rázem máte bezkonkurenční sadu.

Very light and easy to carry around
Double-wall in atable oor gives great
comfort
In atable keel helps directional
control
Podlážka ve tvaru V pro ještě lepší
ovládání na modelu 310STi
Comfortably carries a family of three
or four
Very stable handling even in choppy
water
Immensely rigid and tough
construction

YAM 240STi

Pohodlná nafukovací podlážka

Postaveno pro výdrž

V srdci každého modelu STi se nachází

Do trubic trupu všech nafukovacích člunů

naše jedinečná a inteligentní nafukovací

YAM je zabudován chytrý systém

podlážka a kýl. Složitá prošívaná síť ve

vzduchových přepážek. Tento systém nejen

vzduchové komoře drží konstrukci

zajišťuje těsnění jednotlivých komor, ale

pohromadě a udržuje povrch tuhý, díky

také udržuje a vyrovnává tlak vzduchu

čemuž zažijete tu nejpohodlnější,

v trubici. Čluny řady STi jsou dodávány

nejhladší a nejstabilnější jízdu na

s tlakoměrem pro zajištění správného

nafukovacím člunu vašeho života.

nafouknutí trupu a podlážky.

Navržen tak, aby se o vás
postaral

Snadná přeprava

Kromě bezpečnostních prvků, jako jsou

potřebujete k okamžitému potěšení

silná a bezpečná držadla, sedačky, D-

z plavby. Pevný přepravní vak je vhodný pro

kroužky, zvedací oka a další vybavení, je

skladování člunu YAM v kufru automobilu

rovněž kladen důraz na pohodlí coby hlavní

nebo na střešním nosiči. Navíc je montáž

prioritu. Dobrým příkladem je náš

podlážky, sedadel a vybavení velice

důmyslný a vysoce kvalitní vzduchový

jednoduchá. YAM je rovněž dodáván

ventil. Je výjimečně spolehlivý a

s výkonnou vzduchovou pumpou, takže

vzduchotěsný, snadno se ovládá a je

připravit člun k provozu je otázkou

zarovnán s povrchem těla, což zabraňuje

několika minut.

zachycení či jiným problémům.

Každý člun YAM je dodáván se vším, co

Postaveno pro výdrž
Pro maximální odolnost a příjemný vzhled
jsou všechny nafukovací čluny YAM
konstruovány z PVC nejnovější generace,
přičemž většina švů a spojů je pro optimální
vodotěsnost a bezpečnost tepelně
svařována. Výsledkem je inteligentní, hladký
vnější povrch, který je vysoce odolný vůči
oděru, slané vodě a slunečnímu záření.

YAM 240STi
In atable speci cations
Celková délka
Nosník
Max. počet osob
Max. výkon motoru
Počet vzduchových komor
Rozměry úložného prostoru
Typ/materiál podlážky
Hmotnost trupu
Max. nosnost
Max průměr nafukovacího válce

2,40 m
1,34 m
2 + 1 (dospělí + dítě)
3,7 kW / 5 k
3 + 2 (podlážka + kýl)
106 × 58 × 32 cm
Nafukovací
25,6 kg
400 kg
36,5 cm

YAM 240STi
Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího
upozornění. Fotogra e mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotogra í není
zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte
místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky
a bezpečnostní vybavení.

