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SPRIEVODNÉ ČLNY

240T/200T 
-  Malé a kompaktné, dokonale sa hodia 

ako sprievodné člny

ŠPORT

275S/310S/340S/380S 
-  Výnimočný výkon a možnosti na 

objavovanie

ŠPORTOVÉ SPRIEVODNÉ ČLNY

240STi/275STi/310STi-V 
- Ďalšia úroveň komfortu a výkonu

HLINÍKOVÉ R.I.B

Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny obchodný zástupca.
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VŠESTRANNÉ PLAVIDLÁ
Nové nafukovacie člny YAM – perfektní spoločníci v každej situácii

Po viac než dvadsiatich rokoch spoľahlivej 
a praktickej prevádzky v celej Európe 
sa spoločnosť Yamaha rozhodla úplne 
prepracovať sortiment svojich nafukovacích 
člnov YAM. Napriek tomu, že sme sa rozhodli 
zamerať na húževnatosť bez zbytočných 
doplnkov, vytvorili sme čistý a moderný 
dizajn so skvelými funkciami, aby sme mohli 
ponúknuť kvalitné nafukovacie člny za 
prijateľnú cenu.

Nový sortiment radu YAM obsahuje širokú

 škálu nafukovacích člnov s výborným 
pomerom hodnoty a ceny. Pevné a odolné, 
no napriek tomu ľahké a ľahko zložiteľné – 
elegantný dizajn zaistí jednoduché uloženie a 
prepravu nafukovacieho člna.

Vďaka viac než 20 rokom skúseností a 
charakteristickému prístupu spoločnosti 
Yamaha, ktorá ponúka tú najvyššiu možnú 
kvalitu, vám dokážu naše nové člny YAM 
dlhodobo poskytovať podporu na vode. Tieto 
ľahké zázraky prinášajú nielen veľa radosti a 

pohodlia pre voľnočasové aktivity, ale navyše 
sa dokonale hodia na profesionálne použitie.

Spoločnosť Yamaha, prirodzene, dôsledne 
otestovala každý model YAM s príslušnými 
závesnými motormi a elektrickými pohonmi 
značky YAMAHA s cieľom vytvoriť tú 
najlepšiu možnú zostavu, ktorá osloví emócie 
a rozum majiteľov člnov YAM na celom svete.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte 
stránku www.yamaha-motor.sk
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Tieto malé nafukovacie 
člny sú vždy pripravené 

vyraziť do akcie
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YAM 200T / 240T

Ak sa chcete dostať na vodu s minimom rozruchu a námahy, neexistuje lepšia voľba 
než YAM 200T alebo YAM 240T.

Tieto odolné malé nafukovacie člny ideálne poslúžia na plnenie úloh vykonávaných 
na malých člnoch alebo len na zabávanie sa na vode. Môžete ich nafúknuť alebo 
zbaliť v priebehu niekoľkých minút pomocou štandardnej vzduchovej pumpy, zatiaľ 
čo ľahká roštová podlaha sa jednoducho zvinie a váš čln YAM sa dá ľahko uložiť do 
skrinky na lodi, do kufra auta alebo dokonca do skrinky v domácnosti.

Používať môžete silné hliníkové veslá s ľahko nastaviteľnými rúrkovými sponami 
a robustnými závlačkami na zaistenie vesiel, prípadne namontujte závesný alebo 
elektrický pohon Yamaha. Tak či onak, tieto štýlové malé nafukovacie člny sa stanú 
vašou srdcovou záležitosťou.

Osvedčená kombinácia s elektrickými 
pohonmi Yamaha
Naše nafukovacie člny YAM radu Tender sa skvele 
dopĺňajú s elektrickými pohonmi Yamaha. Tichá, 
čistá, jednoducho použiteľná a udržiavateľná 
kombinácia funguje mimoriadne skvele ako čln na 
vykonávanie údržby. Technici spoločnosti Yamaha 
tieto člny, samozrejme, navrhli a testovali tak, 
aby tvorili dokonalú kombináciu s našimi malými 
závesnými motormi.

Navrhnutý tak, aby sa o vás postaral

Pri navrhovaní člnov YAM sa naši konštruktéri 
vždy sústredili predovšetkým na bezpečnosť a 
jednoduché ovládanie pre koncového používateľa. 
Príkladom tohto úsilia je náš vzduchotesný, 
vysoko kvalitný, výnimočne spoľahlivý a 
dômyselný vzduchový ventil. Ľahko sa ovláda a 
je zarovnaný s povrchom komory, čo zabraňuje 
zachyteniu či iným problémom. Vedľa ventilu je 
navyše uvedená maximálna prípustná hodnota 
tlaku, aby ste si za každých okolností mohli byť istí 
požadovanou hodnotou tlaku.

Jednoduchá preprava

Každý čln YAM sa dodáva so všetkým, čo 
potrebujete na okamžité potešenie z plavby. 
Pevný prepravný vak je vhodný pre skladovanie 
člna YAM v kufri vozidla alebo na strešnom 
nosiči. Okrem toho je montáž podlahy, sedadiel a 
vybavenia veľmi jednoduchá. Čln YAM sa dodáva 
aj s výkonnou vzduchovou pumpou, vďaka ktorej 
pripraviť čln pripraviť na plavbu už za niekoľko 
minút.

Ľahká, kompaktná, no pevná roštová 
podlaha
Nafukovacie člny radu Tender majú jedinečnú 
roštovú podlahu, vďaka čomu sa po dajú oveľa 
praktickejšie zložiť. Platí to najmä pre náš 
najmenší čln z radu Tender, YAM 200T. Naše člny 
sú, samozrejme, navrhnuté tak, aby pri nafúknutí a 
používaní zostali tuhé a pevné.
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Skutočne športové 
nafukovacie člny
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S

Dokonalý pár

Závesné motory Yamaha sú preslávené svojou 
spoľahlivosťou a nafukovacie člny YAM sú 
navrhnuté tak, aby sa k nim dokonale hodili 
– od jedinečného profi lu pod hladinou až po 
optimalizovaný uhol a výšku zadného priečnika. 
Vďaka veľkému výberu závesných motorov 
Yamaha je nájdenie dokonalej kombinácie motora 
a nafukovacieho člna veľmi jednoduché.

Pre maximálnu zábavu na vode neexistuje lepšia voľba než YAM Sport. Ideálny 
spoločník na kempovanie, vodné športy, rodinnú dovolenku, plavby po jazerách či 
objavovanie pobrežia.

Keďže sú tieto odolné športové nafukovacie člny aj elegantné a štýlové, 
predstavujú ideálny doplnok väčšej lode, či už ide o plachetnicu alebo motorovú 
jachtu. Tieto člny sa ľahko ovládajú a zvládnu aj náročnejšiu prácu – od najmenšieho 
modelu 275S až po vysoko výkonný model 380S.

Ak teda hľadáte čln, ktorý sa ľahko ovláda a bez problému zvládne rodinné 
dobrodružstvá, ako je ťahanie kolies a iných hračiek, pritom je však rovnako vhodný 
na rybárčenie, potápanie sa alebo na prácu, YAM Sport je pre vás jasnou voľbou.

Istota a bezpečnosť

Nafukovacie člny YAM radu S sa dodávajú 
s pevným popruhom na zaistenie palivovej 
nádrže k hliníkovej podlahe. Vďaka tomu nádrž 
nezavadzia a je navyše zaistená dodatočná 
bezpečnosť cestujúcich.

Navrhnutý tak, aby sa o vás postaral

Okrem bezpečnostných prvkov, ako sú pevné a 
bezpečná držadlá, sedačky, D-krúžky, zdvíhacie 
oká a ďalšie vybavenie, sa hlavný dôraz kladie aj 
na pohodlie. Dokonalým príkladom sú popruhy 
na uloženie vesiel. Na rozdiel od mnohých iných 
nafukovacích člnov majú modely YAM veslá 
prakticky uložené vo vyhradenom priestore, preto 
vám pri plavbe nebudú nijako nezavadzať.

Priečnik vystužený krytom z PVC

Naše odhodlanie presadzovať kvalitu dokazuje 
aj to, že sme priečnik prekryli čiernym PVC. 
Vďaka tomu je priečnik ešte odolnejší voči 
opotrebovaniu a UV žiareniu, čo zvyšuje jeho 
životnosť. Priečnik je samozrejme navrhnutý 
a testovaný špeciálne na použitie závesného 
motora Yamaha.
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Skvelý spôsob,  
ako si užiť na vode
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Čo tak vyraziť na vodu s modelom YAM STi, ktorý spája zábavu s ešte väčším 
pohodlím? A to hlavne vďaka nafukovacej podlahe s dvojitou stenou, ktorá je 
mimoriadne pevná a na príjemne sa po nej chodí. Napriek tomu sa modely STi, 
rovnako ako každý model YAM, veľmi jednoducho nafukujú, prenášajú, používajú a 
odkladajú.

Tento model je zárukou toho najlepšieho možného výkonu, a to aj s najmenšími 
závesnými motormi Yamaha. Špeciálny nafukovací kýl a konštrukcia trupu v tvare V 
(iba pri modeli 310STi-V) zaisťuje pozoruhodnú ovládateľnosť a vynikajúcu stabilitu 
člna.

Dodáva sa s pevnými D-krúžkami a záchrannými lanami, rovnako ako aj s 
bezpečným integrovaným držiakom nádrže. Priečnik s krytom z PVC je vystužený 
špeciálnou podperou na upevnenie závesného motora Yamaha. Vy sa musíte len 
zabávať.

Pohodlná nafukovacia podlaha

V srdci každého modelu STi sa nachádza naša 
jedinečná a inteligentná nafukovacia podlaha a 
kýl. Zložitá prešívaná sieť vo vzduchovej komore 
zaisťuje pevnosť konštrukcie a udržuje povrch 
tuhý, vďaka čomu zažijete tú najpohodlnejšiu, 
najhladšiu a najstabilnejšiu plavbu na 
nafukovacom člne vo svojom živote.

Skonštruované s dôrazom na životnosť

Pre maximálnu odolnosť a príjemný vzhľad sú 
všetky nafukovacie člny YAM konštruované z PVC 
najnovšej generácie, pričom väčšina švov a spojov 
je pre optimálnu vodotesnosť a bezpečnosť 
tepelne zvarená. Výsledkom je inteligentný, 
hladký vonkajší povrch vysoko odolný voči oderu, 
slanej vode a slnečnému žiareniu.

Nafukovací trup v tvare písmena V (310STi)

Náš najväčší čln radu YAM Sports, model 310STi, má 
jedinečný nafukovací trup v tvare písmena V. Hoci 
tento čln ponúka rovnaké pohodlie ako ostatné 
modely radu STi, jeho trup sa vyznačuje ešte väčšou 
tuhosťou a hlbším prevedením v tvare písmena V. 
To zlepšuje ovládateľnosť a robí z tohto špičkového 
modelu dokonalého partnera pre väčšie závesné 
motory YAM.

Konštrukcia, ktorá zvládne tlak

Do komôr v trupe všetkých nafukovacích člnov 
YAM je zabudovaný šikovný systém vzduchových 
priečok. Tento systém nielenže zabezpečuje 
utesnenie jednotlivých komôr, ale udržuje a 
vyrovnáva aj tlak vzduchu v komore. Člny radu 
STi sa dodávajú s manometrom na zaistenie 
správneho nafúknutia trupu a podlahy.
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Technické údaje

200T 240T 275S 310S

Technické údaje
Celková dĺžka 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

Priemer komôr (cm) 35 cm  39 cm 42,5 cm 42 cm

Max. počet osôb 1 + 1 (dospelý + dieťa) 3 3 + 1 (dospelí + dieťa) 4

Max. výkon motora
( hodnota odporúčaná spoločnosťou 
Yamaha)

1,9 kW/2,5 k 3,7 kW/5 k 7,4 kW/10 k 11,1 kW/15 k

Max. hmotnosť motora 24 kg 40 kg 55 kg 60 kg

Počet vzduchových komôr 2 3 3 + 1 (kýl) 3 + 1 (kýl)

Rozmery pri uložení (cm) 102 x 58 x 29 cm 107 x 58 x 32 cm 112 x 58 x 33 cm 112 x 66 x 34 cm

Počet balení 1 1 1 1

Podlahový materiál/typ Podlaha z PVC s drevenými lamelami Podlaha z PVC s drevenými lamelami
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)

Priečnik Potiahnutý čiernym PVC

Hmotnosť (trup) 16,65 kg 24 kg 44,2 kg 50,2 kg

Max. nosnosť 250 kg 400 kg 480 kg 600 kg

Sedadlo 1 (drevené)

Ťažný krúžok v tvare písmena D 2 2 2 2

Zdvíhacie oká na manipuláciu žeriavom Nie Nie 2 2

Predné rukoväte na prenášanie Nie Nie 1 1

Zadné rukoväte na prenášanie 2 2 2 2

Odkladacia skrinka so západkou – – – –

Voliteľná výbava Extra sedadlo Extra sedadlo

Dodávané vybavenie
Popruhy na palivovú nádrž Nie Nie Áno Áno

Taška s rukoväťami na prenášanie Áno Áno Áno Áno

Súprava na opravy Áno Áno Áno Áno

Nožná pumpa Áno (nízky tlak) Áno (nízky tlak) Áno (normálna) Áno (normálna)

Veslá 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Indikátor tlaku vzduchu Nie Nie Áno Áno

Kotviace/vlečné lano 1 1 1 1
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200T 240T 275S 310S 340S 380S 240STi 275Ti 310STi-V

Technické údaje
Celková dĺžka 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

Priemer komôr (cm) 35 cm  39 cm 42,5 cm 42 cm

Max. počet osôb 1 + 1 (dospelý + dieťa) 3 3 + 1 (dospelí + dieťa) 4

Max. výkon motora
( hodnota odporúčaná spoločnosťou 
Yamaha)

1,9 kW/2,5 k 3,7 kW/5 k 7,4 kW/10 k 11,1 kW/15 k

Max. hmotnosť motora 24 kg 40 kg 55 kg 60 kg

Počet vzduchových komôr 2 3 3 + 1 (kýl) 3 + 1 (kýl)

Rozmery pri uložení (cm) 102 x 58 x 29 cm 107 x 58 x 32 cm 112 x 58 x 33 cm 112 x 66 x 34 cm

Počet balení 1 1 1 1

Podlahový materiál/typ Podlaha z PVC s drevenými lamelami Podlaha z PVC s drevenými lamelami
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)

Priečnik Potiahnutý čiernym PVC

Hmotnosť (trup) 16,65 kg 24 kg 44,2 kg 50,2 kg

Max. nosnosť 250 kg 400 kg 480 kg 600 kg

Sedadlo 1 (drevené)

Ťažný krúžok v tvare písmena D 2 2 2 2

Zdvíhacie oká na manipuláciu žeriavom Nie Nie 2 2

Predné rukoväte na prenášanie Nie Nie 1 1

Zadné rukoväte na prenášanie 2 2 2 2

Odkladacia skrinka so západkou – – – –

Voliteľná výbava Extra sedadlo Extra sedadlo

Dodávané vybavenie
Popruhy na palivovú nádrž Nie Nie Áno Áno

Taška s rukoväťami na prenášanie Áno Áno Áno Áno

Súprava na opravy Áno Áno Áno Áno

Nožná pumpa Áno (nízky tlak) Áno (nízky tlak) Áno (normálna) Áno (normálna)

Veslá 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Indikátor tlaku vzduchu Nie Nie Áno Áno

Kotviace/vlečné lano 1 1 1 1

Technické údaje
Celková dĺžka 3,39 m 3,80 m 2,40 m 2,70 m 3,10 m

Nosník 1,70 m 1,70 m 1,34 m 1,52 m 1,56 m

Priemer komôr (cm) 43,5 cm 43,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 43,5 cm

Max. počet osôb 5 6 2 + 1 (dospelí + dieťa) 3 + 1 (dospelí + dieťa) 3 + 1 (dospelí + dieťa)

Max. výkon motora
( hodnota odporúčaná spoločnosťou 
Yamaha)

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. hmotnosť motora 60 kg 83 kg 40 kg 55 kg 55 kg

Počet vzduchových komôr 3 + 1 (kýl) 3 + 1 (kýl) 3 + 2 (podlaha + kýl) 3 + 2 (podlaha + kýl) 3 + 2 (podlaha)

Rozmery pri uložení (cm) 127 x 72 x 38 cm 127 x 80 x 38 cm 106 x 58 x 32 cm 112 x 60 x 32 cm 113 x 65 x 35 cm

Počet balení 1 1 1 1 1

Podlahový materiál/typ
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)
Ploché hliníkové panely 

(drevený panel v prednej časti)
Nafukovacia podlaha Nafukovacia podlaha Nafukovacia podlaha v tvare písmena V

Priečnik Potiahnutý čiernym PVC

Hmotnosť (trup) 60 kg 71,75 kg 25,6 kg 29,2 kg 31,46 kg

Max. nosnosť 750 kg 820 kg 400 kg 480 kg 620 kg

Sedadlo 1 (drevené)

Ťažný krúžok v tvare písmena D 2 2 2 2 2

Zdvíhacie oká na manipuláciu žeriavom 2 2 2 2 2

Predné rukoväte na prenášanie 1 1 1 1 1

Zadné rukoväte na prenášanie 2 2 2 2 2

Odkladacia skrinka so západkou – – – – –

Voliteľná výbava Extra sedadlo Extra sedadlo Extra sedadlo Extra sedadlo

Dodávané vybavenie
Popruhy na palivovú nádrž Áno Áno Áno Áno Áno

Taška s rukoväťami na prenášanie Áno Áno Áno Áno Áno

Súprava na opravy Áno Áno Áno Áno Áno

Nožná pumpa Áno (normálna) Áno (normálna) Áno (vysoký tlak) Áno (vysoký tlak) Áno (vysoký tlak)

Veslá 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Indikátor tlaku vzduchu Áno Áno Áno Áno Áno

Kotviace/vlečné lano 1 1 1 1 1
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 Vyhlásenie 
 Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú zmenám bez 

predchádzajúceho upozornenia. Fotografi e môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi, pričom sa však zverejnenie týchto 
snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie na zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu používania. 

Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej dopravy. Pri plavbe majte vždy oblečenú záchrannú vestu a používajte náležité 
bezpečnostné vybavenie.

YAM je registrovaná ochranná známka spoločnosti Yamaha Motor Europe NV 

Predajca

2020_DL0_YAM_FUL_SK_SK_PRINT

www.yamaha-motor.sk Sledujte nás na: Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Slovensko
Info_general@yamaha-motor.sk
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