Nafukovací čluny YAM 2020
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ÚDRŽBOVÉ ČLUNY
240T / 200T
- Malé a kompaktní, ideální pro práce
související s údržbou
SPORTOVNÍ ČLUNY
275S / 310S / 340S / 380S
- Výjimečný výkon a možnosti průzkumu

SPORTOVNÍ ČLUNY
240STi / 275STi / 310STi-V
- Nová úroveň pohodlí a výkonu

ALUMINIUM R.I.Bs
Další informace získáte u místního
prodejce Yamaha.

19-100_YAMS Inflatables_2020_ALL-LANG.indd 2

31/01/2020 14:18

ALL-ROUNDERS
Nové nafukovací čluny YAM – ideální společníci do jakékoli situace
Po více než dvaceti letech spolehlivého
a praktického provozu po celé Evropě se
společnost Yamaha rozhodla kompletně
přepracovat řadu svých nafukovacích
člunů YAM. Přestože jsme za tímto účelem
zvolili robustní přístup bez ozdůbek,
prostřednictvím strohého a moderního
designu se skvělými funkcemi jsme
vytvořili vysoce kvalitní nafukovací čluny za
dostupnou cenu.

Nová řada YAM nabízí širokou škálu
nafukovacích člunů za skvělé ceny. Jejich
pevná a odolná konstrukce je lehká a snadno
skládací, což usnadňuje skladování a převoz.
Více než 20 let zkušeností a jedinečný
přístup společnosti Yamaha zajišťuje nejvyšší
možnou kvalitu, která vám zpříjemní vaše
dny na vodě. Tyto lehounké plovoucí zázraky
nabízejí hromadu radosti a pohodlí

pro volnočasové aktivity, jsou však rovněž
vhodné pro profesionální použití.
Každý model YAM byl samozřejmě
spolu s příslušnými přívěsnými motory
a elektrickými pohony YAMAHA podroben
rozsáhlému testování. Společnost Yamaha
tak vytvořila dokonalé duo, které uchvátí
srdce a mysl majitelů člunů YAM po celém
světě.
Další informace naleznete na adrese
www.yamaha-motor.cz
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Tyto malé čluny
jsou vždy
připraveny k akci
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YAM 200T / 240T
Pro příjemnou jízdu na vodě s minimem povyku a námahy neexistuje lepší volba
než YAM 200T nebo YAM 240T.
Tyto malé odolné čluny jsou ideální pro práci potřebnou okolo menších lodí
nebo zkrátka jen pro relax na vodě. Pomocí standardní vzduchové pumpy jej lze
nafouknout či sbalit během několika málo minut. Odlehčená skládaná podlážka
se jednoduše sbalí do sebe a vy si váš YAM můžete pohodlně schovat do úložného
prostoru vaší jachty, do kufru auta anebo rovnou doma do skříně.

YAM 200T / 240T

Používat můžete silná hliníková vesla se snadno manipulovatelnými trubkovými
sponami a robustními závlačkami na bočních válcích – anebo namontujte přívěsný
nebo elektrický pohon Yamaha. Ať tak, či onak, tyhle stylové malé čluny se stanou
vaší srdeční záležitostí.

Osvědčená kombinace s elektrickými
pohony Yamaha

Lehká, kompaktní, ale pevná skládací
podlážka

Snadná přeprava

Navržen tak, aby se o vás postaral

Naše nafukovací čluny YAM řady Tender se
skvěle doplňují s elektrickými pohony Yamaha.
Tichá, čistá, snadno použitelná a udržovatelná
kombinace funguje obzvláště skvěle coby
prostředek k údržbě. Inženýři společnosti Yamaha
tyto čluny samozřejmě navrhli a testovali tak,
aby tvořily dokonalou kombinaci s našimi malými
přívěsnými motory.

Nafukovací čluny řady Tender mají jedinečnou
skládací podlážku, díky níž jsou po vyfouknutí
mnohem praktičtější. To platí zejména pro naši
nejmenší loď z řady Tender, YAM 200T. Naše čluny
jsou samozřejmě navrženy tak, aby při nafouknutí
a používání zůstaly tuhé a pevné.

Každý člun YAM je dodáván se vším, co
potřebujete k okamžitému potěšení z plavby.
Pevný přepravní vak je vhodný pro skladování
člunu YAM v kufru automobilu nebo na střešním
nosiči. Navíc je montáž podlážky, sedadel a
vybavení velice jednoduchá. YAM je rovněž
dodáván s výkonnou vzduchovou pumpou, takže
připravit člun k provozu je otázkou několika minut.

Při navrhování člunů YAM se naši konstruktéři
vždy soustředili především na bezpečnost a
snadnou ovladatelnost pro koncového uživatele.
Příkladem této snahy je náš vzduchotěsný,
vysoce kvalitní, výjimečně spolehlivý a důmyslný
vzduchový ventil. Snadno se ovládá a je zarovnán
s povrchem těla, což zabraňuje zachycení či
jiným problémům. Vedle ventilu je navíc písemně
uvedena maximální přípustná hodnota tlaku,
abyste si za každých okolností mohli být jisti
potřebným tlakem.
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Opravdu sportovní
nafukovací čluny
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S
Pro maximální zábavu na vodě neexistuje lepší volba než YAM Sport. Ideální
pro kempování, vodní sporty, rodinnou dovolenou, plavby po jezerech či pro
objevování pobřeží.
Jelikož jsou tyto odolné sportovní nafukovací čluny rovněž inteligentní a stylové,
jsou ideální volbou coby doplněk pro větší loď, ať už se jedná o plachetnici, nebo
motorovou jachtu. Tyto čluny jsou snadno ovladatelné a zvládnou i náročnější práci
– od nejmenší 275S až po vysoce výkonný model 380S.

YAM 275S / 310S / 340S / 380S

Pokud tedy hledáte člun, který se snadno ovládá a bez problému zvládne rodinná
dobrodružství, jako je tahání vodních duší a jiných hraček, a přitom je stejně
výkonný při rybaření, potápění nebo při práci, pak je pro vás YAM Sport jasnou
volbou.

Dokonalá dvojice

Vyztužený zadní nosník s krytem z PVC

Navržen tak, aby se o vás postaral

Jistota a bezpečí

Závěsné motory Yamaha jsou proslulé svou
spolehlivostí a nafukovací čluny YAM jsou
navrženy tak, aby jim dokonale odpovídaly,
od jedinečného podvodního proﬁlu až po
optimalizovaný úhel a výšku zadního nosníku.
Díky velkému výběru přívěsných motorů Yamaha
je nalezení perfektní kombinace motoru a
nafukovacího člunu velmi snadnou záležitostí.

S ohledem na naší oddanost kvalitě jsme zadní
nosník zakryli černým PVC. Díky tomu je zadní
nosník ještě odolnější vůči opotřebení a UV záření,
což zvyšuje jeho životnost. Nosník je samozřejmě
navržen a testován speciálně pro závěsný motor
Yamaha.

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
prakticky uložená ve vyhrazeném prostoru, takže
vám při jízdě nijak nezavazí.

Lodě YAM řady S jsou dodávány se silným
popruhem k zajištění palivové nádrže k hliníkové
podlaze. Díky tomu nádrž nezavazí a je tak navíc
zajištěna dodatečná bezpečnost pro cestující.
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Skvělý způsob,
jak si užít na vodě
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V
Proč nevyrazit na vodu s modelem YAM STi, na kterém zábavu doplní zvýšené
pohodlí? To zajišťuje zejména extrémně pevná a pohodlná nafukovací podlaha
s dvojitým dnem. Přesto lze modely STi, ostatně jako všechny modely YAM, velmi
snadno nafouknout, přenášet, používat a skladovat.
Tento model je zárukou toho nejlepšího možného výkonu, a to i s nejmenšími
závěsnými motory Yamaha. Speciální nafukovací kýl a konstrukce trupu ve tvaru V
(pouze u 310STi-V) pak zajišťuje pozoruhodnou ovladatelnost a vynikající stabilitu
člunu.

YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Je dodáván s D-kroužky a záchrannými lany, stejně jako s bezpečným integrovaným
držákem nádrže. Nosník s krytem z PVC je vyztužen speciální podporou pro
přívěsný motor Yamaha. Vy se jen musíte uvolnit.

Pohodlná nafukovací podlážka

Postaveno pro výdrž

Nafukovací V-trup (310STi)

Postaveno pro výdrž

V srdci každého modelu STi se nachází naše
jedinečná a inteligentní nafukovací podlážka a
kýl. Složitá prošívaná síť ve vzduchové komoře
drží konstrukci pohromadě a udržuje povrch tuhý,
díky čemuž zažijete tu nejpohodlnější, nejhladší a
nejstabilnější jízdu na nafukovacím člunu vašeho
života.

Do trubic trupu všech nafukovacích člunů YAM je
zabudován chytrý systém vzduchových přepážek.
Tento systém nejen zajišťuje těsnění jednotlivých
komor, ale také udržuje a vyrovnává tlak
vzduchu v trubici. Čluny řady STi jsou dodávány
s tlakoměrem pro zajištění správného nafouknutí
trupu a podlážky.

Náš největší člun řady YAM Sports, model 310STi,
má jedinečný nafukovací trup ve tvaru písmene
V. Přestože tento člun nabízí stejné pohodlí jako
ostatní modely řady STi, jeho trup disponuje ještě
větší tuhostí a hlubším V-provedením. To zlepšuje
manipulaci a činí z tohoto špičkového modelu
dokonalého partnera pro větší závěsné motory
YAM.

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.
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Technické údaje

200T

240T

275S

310S

Výbava a speciﬁkace
Celková délka

1,97 m

2,40 m

2,70 m

3,08 m

Nosník

1,31 m

1,48 m

1,52 m

1,54 m

Průměr tubusu (cm)

35 cm

39 cm

42,5 cm

42 cm

1 + 1 (dospělý + dítě)

3

3 + 1 (dospělí + dítě)

4

Max. výkon motoru
(doporučený výrobcem)

1,9 kW / 2,5 k

3,7 kW / 5 k

7,4 kW / 10 k

11,1 kW / 15 k

Max. hmotnost motoru

24 kg

40 kg

55 kg

60 kg

2

3

3 + 1 (kýl)

3 + 1 (kýl)

102 × 58 × 29 cm

107 × 58 × 32 cm

112 × 58 × 33 cm

112 × 66 × 34 cm

1

1

1

1

Podlážka z PVC s dřevěnými lamelami

Podlážka z PVC s dřevěnými lamelami

Ploché hliníkové panely (dřevo na přídi)

Ploché hliníkové panely (dřevo na přídi)

16,65 kg

24 kg

44,2 kg

50,2 kg

250 kg

400 kg

480 kg

600 kg

Max. počet osob

Počet vzduchových komor
Rozměry při složení (cm)
Počet balení
Materiál podlážky / typ
Zrcadlo
Hmotnost (trup)
Max. nosnost

Potaženo černým PVC

Sedadlo
Tahací úchyt

1 (dřevo)
2

2

2

2

Závlačná oka pro naviják

Ne

Ne

2

2

Přední madla

Ne

Ne

1

1

Zadní madla

2

2

2

2

Úložná skříňka se západkou

–

–

Volitelné

–

–

Sedadlo navíc

Sedadlo navíc

Vybavení v ceně
Popruhy pro palivovou nádrž

Ne

Ne

Ano

Ano

Cestovní brašna s držadly

Ano

Ano

Ano

Ano

Souprava na opravu
Nožní pumpa

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano (nízkotlaká)

Ano (nízkotlaká)

Ano (normální)

Ano (normální)

Pádla

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

Tlakoměr vzduchu

Ne

Ne

Ano

Ano

Kotvicí/tahací lano

1

1

1

1

19-100_YAMS Inflatables_2020_ALL-LANG.indd 10

31/01/2020 14:18

340S

380S

240STi

275Ti

310STi-V
3,10 m

Výbava a speciﬁkace
Celková délka

3,39 m

3,80 m

2,40 m

2,70 m

Nosník

1,70 m

1,70 m

1,34 m

1,52 m

1,56 m

Průměr tubusu (cm)

43,5 cm

43,5 cm

36,5 cm

42,5 cm

43,5 cm

5

6

2 + 1 (dospělí + dítě)

3 + 1 (dospělí + dítě)

3 + 1 (dospělí + dítě)

Max. výkon motoru
(doporučený výrobcem)

Max. počet osob

14,7 kW / 20 k

18,4 kW / 25 k

3,7 kW / 5 k

7,4 kW / 10 k

7,4 kW / 10 k

Max. hmotnost motoru

60 kg

83 kg

40 kg

55 kg

55 kg

3 + 1 (kýl)

3 + 1 (kýl)

3 + 2 (podlážka + kýl)

3 + 2 (podlážka + kýl)

3 + 2 (podlážka)

127 × 72 × 38 cm

127 × 80 × 38 cm

106 × 58 × 32 cm

112 × 60 × 32 cm

113 × 65 × 35 cm

1

1

1

1

1

Ploché hliníkové panely (dřevo na přídi)

Ploché hliníkové panely (dřevo na přídi)

Nafukovací podlážka

Nafukovací podlážka

Nafukovací V-podlážka

Hmotnost (trup)

60 kg

71,75 kg

25,6 kg

29,2 kg

31,46 kg

Max. nosnost

750 kg

820 kg

400 kg

480 kg

620 kg

Počet vzduchových komor
Rozměry při složení (cm)
Počet balení
Materiál podlážky / typ
Zrcadlo

Potaženo černým PVC

Sedadlo

1 (dřevo)

Tahací úchyt

2

2

2

2

2

Závlačná oka pro naviják

2

2

2

2

2

Přední madla

1

1

1

1

1

Zadní madla

2

2

2

2

2

–

–

–

Sedadlo navíc

Sedadlo navíc

Úložná skříňka se západkou
Volitelné

–

–

Sedadlo navíc

Sedadlo navíc

Vybavení v ceně
Popruhy pro palivovou nádrž

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Cestovní brašna s držadly

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Souprava na opravu
Nožní pumpa

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano (normální)

Ano (normální)

Ano (vysokotlaká)

Ano (vysokotlaká)

Ano (vysokotlaká)

Pádla

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

Tlakoměr vzduchu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kotvicí/tahací lano

1

1

1

1

1
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www.yamaha-motor.eu/cz

sledujte nás:

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika

Prodejce

info@yamaha-motor.cz

Odmítnutí odpovědnosti
Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Fotograﬁe
mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotograﬁí 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.
YAM je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Motor Europe NV
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