
Nadmuchiwana łódź,
która przebędzie z
tobą całą drogę.
Wskocz do motorówki YAM i dołącz do tysięcy

szczęśliwych użytkowników, pływających dookoła

portów, marin i na wodach śródlądowych w Europie.

Uznane ze względu ma swój prosty, stylowy wygląd,

łatwość obsługi i zachęcający stosunek jakości do ceny,

pontony Yam ułatwiają pływanie, a także zapewniają

świetną zabawę.

Wszystkie modele YAM cieszą się renomą  rmy Yamaha w

zakresie sprawdzonej niezawodności i prawdziwej

trwałości. Specjalny kadłub i stępka zapewniają

praktyczność, zwinność i wydajność, oferując

jednocześnie wygodny i bezpieczny rejs.

Wystarczy dodać silnik zaburtowy Yamaha, który cechuje

niezawodność w każdych warunkach pogodowych i

światowej klasy wydajność, aby zyskać zestaw, który nie

ma konkurencji.

Mocne, trwałe paski gumowe

Łatwe sterowanie, duża zwrotność

Specjalny kształt rury zapewnia dużo

przestrzeni wewnętrznej

Wytrzymała aluminiowa podłoga

(wodoodporny panel dziobowy ze sklejki

Multiplex)

Idealnie sprawdzi się podczas

uprawiania sportów wodnych i

holowania zabawek
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Nadmuchiwana łódź, która przebędzie z
tobą całą drogę.
Aby doskonale bawić się w pontonie na wodzie, nie ma nic lepszego niż YAM Sport. Idealny na

wycieczki na kemping, do uprawiania sportów wodnych, na rodzinne wakacje, rejsy po jeziorze lub po

prostu zwiedzanie wybrzeża.

Jako że te wytrzymałe, sportowe pontony są również inteligentne i stylowe, stanowią doskonały

wybór jako alternatywa dla większych łodzi takich jak jacht czy motorówka. Od najmniejszych 275S do

bardzo zaawansowanych 380S, te łodzie są łatwe w obsłudze i przeznaczone także do

poważniejszych prac.

Więc jeśli poszukujesz łodzi, która jest łatwa do manewrowania oraz z łatwością zapewni tobie i twojej

rodzinie przeżycie przygody przy holowaniu kółek i innych zabawek, a także równie dobrze sprawdzi

się w domu jako stabilna łódź przy połowach, nurkowaniu lub pracy, to YAM Sport jest dla ciebie

idealny.
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Doskonali partnerzy

Silniki zaburtowe Yamaha są znane ze

swej niezawodności „pod klucz”, a

pontony YAM zostały zaprojektowane tak,

aby idealnie się do nich dopasować, od

wyjątkowego pro lu podwodnego do

zoptymalizowanego kąta i wysokości

pawęży. Wśród ogromnej gamy silników

zaburtowych Yamaha łatwo wybrać

idealne połączenie silnika i

nadmuchiwanego pontonu.

Pokryta PCV, wzmocniona
pawęż

Udowadniając nasze zaangażowanie w

jakość, pokryliśmy pawęż czarnym PCV. To

sprawia, że pawęż jest jeszcze bardziej

odporna na zużycie i promieniowanie UV, a

więc trwalsza. Oczywiście, pawęż została

specjalnie zaprojektowana i

przetestowana w połączeniu z silnikiem

zaburtowym Yamaha.

Opracowany, aby o ciebie zadbać

Oprócz funkcji zapewniających

bezpieczeństwo, takich jak mocne,

bezpieczne uchwyty ręczne, siedzenia,

okucia w kształcie litery D, uchwyty

podnośne i inne oprzyrządowanie, komfort

również stanowi priorytet. Specjalne pasy

do przechowywania wioseł są doskonałym

przykładem tego, co wyróżnia YAM na tle

wielu innych pontonów. Wiosła w łodziach

YAM są przechowywane z boku, dzięki

czemu można usiąść wygodnie na szczycie

kadłuba.

Pewność i bezpieczeństwo

Łodzie YAM z serii S są wyposażone w

mocny pasek do zabezpieczania zbiornika

paliwa z boku na aluminiowej podłodze, co

zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

osobom na pokładzie.

Opracowany, aby zapewnić
trwałość

Dla maksymalnej wytrzymałości i dobrego

wyglądu, wszystkie pontony YAM są

produkowane z użyciem materiału PCV

najnowszej generacji, a większość szwów

i połączeń jest termozgrzewana dla

optymalnej wodoszczelności i

bezpieczeństwa. Rezultatem jest

inteligentna, gładka powierzchnia

zewnętrzna, która jest wyjątkowo

odporna na ścieranie, słoną wodę i światło

słoneczne.

Konstrukcja kadłuba w kształcie
litery V

Wszystkie modele YAM Sport wykorzystują

stabilną kon gurację kadłuba V, zapewniając

nie tylko dużą sztywność i doskonałe

sterowanie kierunkowe przy dużej

prędkości, ale także precyzyjną obsługę przy

małej prędkości. Wytrzymałe, odporne na

zarysowania sztywne podłogi to

standardowe wyposażenie, wraz z

szeregiem innych praktycznych funkcji,

takich jak mocne uchwyty podnoszące.
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Specy kacje pontonów

Długość całkowita 3,80 m
Szerokość 1,70 m
Maks. liczba osób 6
Maks. moc silnika 18,4 kW / 25 hp
Liczba komór powietrznych 3 + 1 (stępka)
Wymiary po załadunku 127 × 80 × 38 cm
Materiał/typ wykładziny podłogowej  Aluminiowy
Masa kadłuba 71,75 kg
Maks. ładowność 820 kg
Maksymalna średnica Rury 43,5 cm
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas żeglugi należy zawsze używać

kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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