YAM 340S

Univerzální nafukovací
člun
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.

Tvrdá hliníková podlážka (vodotěsný
multiplex)
Tough, all-round rubbing strips
Ideální pro vodní sporty a tahání
nafukovacích hraček
Serious utility craft for tougher jobs
Very easy to control and manoeuvre
Speciální tvar těla nabízí spoustu
vnitřního prostoru

YAM 340S

Dokonalá dvojice
Přívěsné motory Yamaha jsou proslulé

Vyztužený zadní nosník
s krytem z PVC

svou spolehlivostí a nafukovací čluny YAM

S ohledem na naší oddanost kvalitě jsme

jsou navrženy tak, aby jim dokonale

zadní nosník zakryli černým PVC. Díky

odpovídaly, od jedinečného podvodního

tomu je zadní nosník ještě odolnější vůči

pro lu až po optimalizovaný úhel a výšku

opotřebení a UV záření, což zvyšuje jeho

zadního nosníku. Díky velkému výběru

životnost. Nosník je samozřejmě navržen

přívěsných motorů Yamaha je nalezení

a testován speciálně pro přívěsný motor

perfektní kombinace motoru a

Yamaha.

Navržen tak, aby se o vás
postaral
Kromě bezpečnostních prvků, jako jsou silná
a bezpečná držadla, sedačky, D-kroužky,
zvedací oka a další vybavení, je rovněž
kladen důraz na pohodlí coby hlavní prioritu.
Dokonalým příkladem jsou popruhy pro
skladování vesel. Na rozdíl od mnoha jiných
nafukovacích člunů mají modely YAM vesla

nafukovacího člunu velmi snadnou

prakticky uložená ve vyhrazeném prostoru,

záležitostí.

takže vám při jízdě nijak nezavazí.

Jistota a bezpečí

Postaveno pro výdrž

Lodě YAM řady S jsou dodávány se silným

Pro maximální odolnost a příjemný vzhled

popruhem k zajištění palivové nádrže

jsou všechny nafukovací čluny YAM

k hliníkové podlaze. Díky tomu nádrž

konstruovány z PVC nejnovější generace,

nezavazí a je tak navíc zajištěna

přičemž většina švů a spojů je zajištěna

dodatečná bezpečnost pro cestující.

tepelným spojem pro optimální
vodotěsnost a bezpečnost. Výsledkem je
inteligentní, hladký vnější povrch, který je
vysoce odolný vůči oděru, slané vodě a
slunečnímu záření.

Kon gurace trupu ve tvaru
písmene V
Všechny modely YAM Sport používají stabilní
kon guraci trupu ve V-provedení zajišťující
pevnost a vynikající řízení směru při vyšších
rychlostech, stejně jako dokonalé ovládání
při pomalých jízdách. Tvrdé podlážky odolné
proti poškrábání jsou standardní výbavou,
stejně jako řada dalších praktických prvků,
například silné kotevní prvky.

YAM 340S
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

3,39 m
1,70 m
5
14,7 kW / 20 k
3 + 1 (kýl)
127 × 72 × 38 cm
Hliník
60 kg
750 kg
43,5 cm

YAM 340S
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.

