2020-as YAM gumicsónakok

19-100_YAMS Inflatables_2020_ALL-LANG.indd 1

07/02/2020 15:36

SEGÉDHAJÓK
240T/200T
- Kicsi és kompakt, tökéletes segédhajók

SPORT
275S/310S/340S/380S
- Kivételes teljesítmény és képességek a
felfedezéshez
SPORT SEGÉDHAJÓK
240STi/275STi/310STi-V
- A komfort és teljesítmény következő
szintje
ALUMÍNIUM BORDÁk
További információért fordulj a helyi
márkakereskedéshez.
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MINDENESEK
Az új YAM gumicsónakok – tökéletes társak minden helyzetben
Egész Európában több mint húsz év
megbízható és praktikus teljesítmény után a
Yamaha úgy döntött, hogy teljes mértékben
átalakítja a YAM gumicsónak termékcsaládot.
Erős, letisztult megközelítéssel tiszta és
modern kialakítást készítettünk, nagyszerű
tulajdonságokkal, hogy kiváló minőségű
gumicsónakokat kínáljunk megfizethető áron.
Az új YAM termékcsalád kiváló ár-érték arányú
gumicsónakok széles választékát kínálja.
Erős és tartós, mégis könnyű ésegyszerűen
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összehajtható, a sima kialakítás megkönnyíti a
gumicsónak tárolását és szállítását.
A több mint 20 éves tapasztalattal és a
Yamahára jellemző megjelenéssel a lehető
legjobb minőséget biztosítja, hogy az új
YAM csónakok hosszú ideig szolgáljanak a
vízen töltött napokon. Ezek a könnyű csodák
nemcsak szabadidős tevékenységekhez
kínálnak rengeteg örömöt és kényelmet,
hanem professzionális használatra is kiválóan
alkalmasak.

Természetesen a Yamaha minden YAM
modellt – a hozzájuk tartozó YAMAHA
csónakmotorokkal és elektromos motorokkal
együtt – széles körben tesztelt annak
érdekében, hogy a lehető legjobb csomagot
hozza létre, amellyel meghódíthatja a YAM
tulajdonosok szívét szerte a világon.
Bővebb információkért látogass el a
www.yamaha-motor.hu weboldalra.
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Ezek a kis
motorcsónakok mindig
készen állnak
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YAM 200T / 240T
Ha gond nélkül és minimális erőfeszítéssel szeretnél kimenni a vízre, a YAM 200T
vagy a YAM 240T modellnél jobbat nem találsz.
Ezek a strapabíró kis motorcsónakok segédhajónak is ideálisak, vagy akár
csónakázással múlatott kellemes időtöltéshez is használhatók. Percek alatt
felfújhatod vagy leeresztheted a mellékelt légszivattyúval, a könnyű, lécezett
padló pedig simán összetekeredik – YAM csónakodat így egyszerűen elrakhatod
egy tárolószekrénybe, a kocsi csomagtartójába vagy akár otthon a szekrénybe.

YAM 200T / 240T

Használd az erős alumínium evezőlapátokat a könnyen kiemelhető csőbilincseivel
és masszív evezővilláival – vagy szerelj fel egy Yamaha külső csónakmotort vagy
elektromos motort. Akárhogy is, ezek a stílusos kis motorcsónakok le fognak
nyűgözni.

Jól bevált társai a Yamaha elektromos
motoroknak

Könnyű, kompakt, mégis erős, lécezett
padlóval rendelkezik

Könnyen szállítható

Úgy készült, hogy vigyázzon rád

Tender sorozatú YAM gumicsónakjaink nagyszerű
kombinációt alkotnak a Yamaha elektromos
motorokkal. A csendes, tiszta és könnyen
kezelhető és karbantartható egység kiválóan
használható segédhajóként. Természetesen
Yamaha mérnökeink úgy tervezték és
tesztelték ezeket a hajókat, hogy kis külső
csónakmotorjainkkal is tökéletesen használhatók
legyenek.

Tender sorozatú gumicsónakjaink egyedi, lécezett
padlóval rendelkeznek, aminek köszönhetően
a csónakok még kisebbre összetekerhetők. Ez
különösen igaz a legkisebb Tender csónakunk, a
YAM 200T esetén. Természetesen a segédhajók
tervezésükből adódóan fejfújva, használat közben
is merevek és erősek.

Minden YAM modellt felszerelünk minden
kiegészítővel, ami az azonnali csónakázás
átéléséhez szükséges. Az erős hordtáskának
köszönhetően kényelmesen elrakhatod a YAM
csónakodat a kocsi csomagtartójába vagy a
tetőcsomagtartóra – a padlót, az üléseket
és egyéb tartozékokat pedig mind nagyon
egyszerűen felszerelheted. Egy erős légszivattyút
is adunk a YAM csónakhoz, így percek alatt vízre
bocsáthatod azt.

A YAM csónakok tervezése során tervezőink
mindig is szem előtt tartották a végfelhasználók
szempontjait – igyekeztek a használatot a
lehető legegyszerűbbé és legbiztonságosabbá
tenni. Jó példa erre a kiváló minőségű, zseniális
levegőszelepünk – kivételesen megbízható és
légmentesen záródó, könnyen működtethető,
és egy szintben van a cső felületével, így nem
áll ki, és nem okoz kellemetlenséget. Ezenkívül
feltüntettük a maximális nyomást a szelep
mellett, így mindig tudhatod, hogy milyen
nyomást kell alkalmaznod.
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Igazán sportorientált
gumicsónakok
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S
A maximális vízi élmény tekintetében nincs a YAM Sporthoz fogható.
Kempingezéshez, vízi sportokhoz, családi nyaralásokhoz, tavi cirkáláshoz vagy a
tengerpart felfedezéséhez egyaránt ideális.
Mivel ezek a strapabíró, sportos gumicsónakok intelligensek és stílusosak is
egyszerre, remekül használhatók egy nagyobb hajó segédhajójaként, legyen az
egy vitorlás yacht vagy egy motoros cirkáló. A legkisebb 275S modelltől egészen
a nagy kapacitású 380S modellig ezek a hajók könnyen kezelhetők, de ugyanakkor
komolyabb feladatokra is használhatók.

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

Tehát ha olyan hajót keresel, amely egyszerűen manőverezhető, és könnyedén
megbirkózik a családi nyaralások kihívásaival – fánkok és más játékok vontatásával
–, mégis egyaránt remekül helytáll stabil horgász-, búvár- vagy munkacsónakként,
akkor a YAM Sportot neked találták ki.

Tökéletes partnerek

PVC-borítású, megerősített fartükör

Úgy készült, hogy vigyázzon rád

Biztonságos

A Yamaha külső csónakmotorok
megbízhatóságról ismertek, a YAM gumicsónakok
pedig tervezésüknél fogva tökéletes megoldást
jelentenek az egyedülálló víz alatti profiltól
az optimális fartükörszögig és -magasságig. A
Yamaha külső csónakmotorok széles választéka
áll rendelkezésre, ennélfogva mindenki könnyen
megtalálhatja a motor és a gumicsónak számára
tökéletes kombinációját.

A minőség iránti elkötelezettségünk
bizonyítékaként a fartükröt fekete PVC-borítással
láttuk el. Ezáltal a fartükör még ellenállóbb a
kopással és az UV-fénnyel szemben, ami fokozza
a tartósságát. Természetesen a fartükröt
speciálisan a Yamaha külső csónakmotorokhoz
terveztük és teszteltük.

Az olyan biztonsági jellemzők mellett, mint
az erős, biztonságos kapaszkodók, ülésfoltok,
D-gyűrűk, emelőszemek és egyéb szerelvények,
a kényelem is elsődleges fontosságú. Jó
példát jelentenek erre az evezőlapátok egyedi
tartóhevederei – sok más gumicsónaktól eltérően
a YAM csónakok evezőlapátjait ügyesen helyezték
el, hogy ne legyenek útban, így kényelmesen
ülhetsz a hajótest tetején.

A YAM S sorozatú csónakokat erős hevederrel
láttuk el, amellyel az üzemanyagtartályt az
alumíniumpadlóhoz rögzítheted – úgy, hogy ne
legyen útban, és extra biztonságot nyújtson a
fedélzeten tartózkodók számára.

19-100_YAMS Inflatables_2020_ALL-LANG.indd 7

07/02/2020 15:37

Nagyszerű módja
annak, hogy jól érezd
magad a vízen
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V
Miért ne mennél ki a vízre egy YAM STi modellel, ahol az élmény extra
kényelemmel párosul? Ez elsősorban a dupla falú felfújható padlónak köszönhető,
amely extramerev, és rendkívül kényelmes a lábnak. Ennek ellenére az STi
modellek rendkívül egyszerűen felfújhatók, szállíthatók, használhatók és
tárolhatók – mint minden YAM modell.
Csúcsteljesítményt biztosít – még a legkisebb Yamaha külső csónakmotorral
is –, figyelemre méltóan könnyen kezelhető, ezenfelül a különleges felfújható
hajógerincnek és a V alakú hajótestnek köszönhetően kiválóan irányítható és
rendkívül stabil (csak a 310STi-V modell esetében).

YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Erős D-gyűrűkkel és mentőkötelekkel, valamint egy biztonságos, integrált
tartálytartóval láttuk el. A PVC-bevonatú fartükröt egy speciális tartórésszel
megerősítettük a Yamaha külső csónakmotor rögzítéséhez. Neked csak jól kell
érezned magad.

Kényelmes felfújható padló

Fenntartja a nyomást

Felfújható, V alakú hajótest (310STi)

Kialakításánál fogva tartós

Minden STi modell központi eleme az egyedülálló
és nagyon okosan kialakított felfújható padló
és hajógerinc. A légkamrában lévő bonyolult
keresztöltéses háló megakadályozza az elhajlást,
és mereven tartja a felületet – és ezáltal minden
eddigi gumicsónaknál kényelmesebb, simább és
stabilabb hajózást garantál.

Egy ügyesen tervezett légterelőlap-rendszer
van beépítve minden YAM gumicsónak
hajótestjének csöveibe. Ez nemcsak megőrzi
az egyes kamrák teljesen légmentes zárását
a biztonság érdekében, hanem hozzájárul a
légnyomás fenntartásához és kiegyenlítéséhez
is a teljes csőben. Az STi sorozatú csónakokat
nyomásmérővel láttuk el, ami biztosítja a hajótest
és a padló megfelelő felfújását.

Legnagyobb YAM sport segédhajónk: a 310STi
egyedülálló, V alakú, felfújható hajótesttel készül.
Miközben az STi sorozat többi tagjához hasonlóan
kényelmes, hajótestje merevebb, V alakja pedig
mélyebb azokénál – így ez a felső kategóriás
modell könnyebben kezelhető, és tökéletesen illik
a nagyobb YAM külső csónakmotorokhoz.

A maximális ellenálló képesség és a jó megjelenés
érdekében minden YAM gumicsónak a legújabb
generációs PVC anyag felhasználásával készül,
hegesztési varratainak és illesztéseinek többsége
hőálló, így a csónak tökéletesen vízálló és
biztonságos. Mindennek köszönhetően a csónak
okos, tiszta külső felülete kiválóan ellenáll a
kopásnak, a sós víznek és a napfénynek.
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Műszaki adatok

200T

240T

275S

310S

Gumicsónak műszaki adatai
Teljes hossz

1,97 m

2,40 m

2,70 m

3,08 m

Rúd

1,31 m

1,48 m

1,52 m

1,54 m

Cső átmérője (cm)

35 cm

39 cm

42,5 cm

42 cm

1 + 1 (felnőtt + gyermek)

3

3 + 1 (felnőtt + gyermek)

4

1,9 kW / 2,5 LE

3,7 kW / 5 LE

7,4 kW / 10 LE

11,1 kW / 15 LE

24 kg

40 kg

55 kg

60 kg

2

3

3 + 1 (hajógerinc)

3 + 1 (hajógerinc)
112 x 66 x 34 cm

Max. személy
Max. motorteljesítmény
(a Yamaha által ajánlott)
A motor max. tömege
Légkamrák száma
Tárolási méretek (cm)

102 x 58 x 29 cm

107 x 58 x 32 cm

112 x 58 x 33 cm

Csomagok száma

1

1

1

1

Padlóanyag/típus

PVC padló falécekkel

PVC padló falécekkel

Lapos alumínium panelek (fa orrpanel)

Lapos alumínium panelek (fa orrpanel)

16,65 kg

24 kg

44,2 kg

50,2 kg

250 kg

400 kg

480 kg

600 kg

Fartükör
Tömeg (hajótest)
Max. teherbírás

Fekete PVC-vel borított

Ülés
D vontatógyűrű

1 (fa)
2

2

2

2

Emelő fülescsavarok csónakdaruhoz

Nem

Nem

2

2

Elülső hordozófogantyúk

Nem

Nem

1

1

Hátsó hordozófogantyúk

2

2

2

2

Tárolószekrény retesszel

N/A

N/A

Kiegészítők

N/A

N/A

Extra ülés

Extra ülés

Tartalmazza a berendezést
Pántok az üzemanyagtartályhoz

Nem

Nem

Igen

Igen

Útitáska hordozófogantyúkkal

Igen

Igen

Igen

Igen

Javítókészlet
Lábpumpa

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen (alacsony nyomású)

Igen (alacsony nyomású)

Igen (normál)

Igen (normál)

Evezők

2 db

2 db

2 db

2 db

Légnyomásmérő

Nem

Nem

Igen

Igen

1

1

1

1

Kikötő/vontató kötél
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340S

380S

240STi

275Ti

310STi-V
3,10 m

Gumicsónak műszaki adatai
Teljes hossz

3,39 m

3,80 m

2,40 m

2,70 m

Rúd

1,70 m

1,70 m

1,34 m

1,52 m

1,56 m

Cső átmérője (cm)

43,5 cm

43,5 cm

36,5 cm

42,5 cm

43,5 cm

5

6

2 + 1 (felnőtt + gyermek)

3 + 1 (felnőtt + gyermek)

3 + 1 (felnőtt + gyermek)

14,7 kW / 20 LE

18,4 kW / 25 LE

3,7 kW / 5 LE

7,4 kW / 10 LE

7,4 kW / 10 LE

60 kg

83 kg

40 kg

55 kg

55 kg

Légkamrák száma

3 + 1 (hajógerinc)

3 + 1 (hajógerinc)

3 + 2 (padló + hajógerinc)

3 + 2 (padló + hajógerinc)

3 + 2 (padló)

Tárolási méretek (cm)

113 x 65 x 35 cm

Max. személy
Max. motorteljesítmény
(a Yamaha által ajánlott)
A motor max. tömege

127 x 72 x 38 cm

127 x 80 x 38 cm

106 x 58 x 32 cm

112 x 60 x 32 cm

Csomagok száma

1

1

1

1

1

Padlóanyag/típus

Lapos alumínium panelek (fa orrpanel)

Lapos alumínium panelek (fa orrpanel)

Felfújható padló

Felfújható padló

Felfújható V-padló

Tömeg (hajótest)

60 kg

71,75 kg

25,6 kg

29,2 kg

31,46 kg

Max. teherbírás

750 kg

820 kg

400 kg

480 kg

620 kg

Fartükör

Fekete PVC-vel borított

Ülés

1 (fa)

D vontatógyűrű

2

2

2

2

2

Emelő fülescsavarok csónakdaruhoz

2

2

2

2

2

Elülső hordozófogantyúk

1

1

1

1

1

Hátsó hordozófogantyúk

2

2

2

2

2

N/A

N/A

N/A

Extra ülés

Extra ülés

Tárolószekrény retesszel
Kiegészítők

N/A

N/A

Extra ülés

Extra ülés

Tartalmazza a berendezést
Pántok az üzemanyagtartályhoz

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Útitáska hordozófogantyúkkal

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Javítókészlet
Lábpumpa

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen (normál)

Igen (normál)

Igen (nagy nyomású)

Igen (nagy nyomású)

Igen (nagy nyomású)

Evezők

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

Légnyomásmérő

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

1

1

1

1

1

Kikötő/vontató kötél
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www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Yamaha Motor Magyarország
Hungary, Budapest
Váci út 30.
1132

Kereskedő

Yamaha@yamaha-motor.hu

Jogi nyilatkozat
A katalógusban szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A fényképeken szereplő hajókat professzionális vezetők vezetik, a képek nem szolgálnak iránymutatásul a biztonságos
használatra vagy használati stílusra vonatkozóan. Mindig tartsd be a helyi vízi rendészeti szabályzatokat. Hajózáskor mindig
viseld az ajánlott mentőmellényt és személyi biztonsági felszereléseket.
A YAM a Yamaha Motor Europe NV bejegyzett védjegye
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