
Pontony YAM



 

MAŁE PONTONY

240T / 200T 
-  Małe i kompaktowe, idealne jako łodzie 

pomocnicze na większych jednostkach

PONTONY SPORTOWE

275S / 310S / 340S / 380S 
-  Wyjątkowa wydajność i niezwykłe 

możliwości dla odkrywców

MAŁE PONTONY SPORTOWE

240STi / 275STi / 310STi-V 
- Wyższy poziom komfortu i wydajności



 

DLA CIEBIE
Nowe pontony YAM - idealni partnerzy na wodzie

Po wielu latach dostarczania na rynki w 
Europie niezawodnych i praktycznych 
rozwiązań Yamaha zdecydowała się całkowicie 
przeprojektować gamę pontonów YAM. 
Stawiając na solidność i bezproblemową 
obsługę, Yamaha stworzyła wysokiej jakości 
pontony o czystym, nowoczesnym wyglądzie 
i licznych funkcjach praktycznych, dostępne w 
atrakcyjnych cenach.

Na nową gamę produktów YAM składają się 
modele o bardzo korzystnym stosunku jakości 
do ceny. Trwałe, a jednocześnie lekkie i łatwo 
składane konstrukcje o zgrabnych kształtach 
sprawiają, że przechowywanie i przenoszenie 
tych pontonów jest dziecinnie proste.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu i 
dążeniu Yamahy do dostarczania produktów 
najwyższej jakości, nowe pontony YAM będą 
Ci służyć przez lata. Te lekkie cuda nie tylko 

zapewniają mnóstwo radości i wygody 
podczas rekreacji na wodzie, ale też świetnie 
nadają się do użytku profesjonalnego.
Oczywiście, Yamaha przetestowała każdy 
model YAM wraz z odpowiednimi silnikami 
zaburtowymi spalinowymi i napędami 
elektrycznymi, i w oparciu o zdobytą wiedzę 
przygotowała pakiety, które podbiją serca 
wodniaków na całym świecie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
zapraszamy na stronę www.yamaha-motor.pl.



 

Niewielkie jednostki 
są zawsze w stanie 

gotowości



YAM 200T / 240T

Jeśli chcesz pływać przy minimalnym wysiłku, nie możesz wybrać lepiej! Pontony 
YAM 200T i YAM 240T są stworzone właśnie dla Ciebie. 

Te niewielkie, lecz niezwykle wytrzymałe jednostki świetnie się sprawdzą 
zarówno podczas pracy na wodzie, jak i zabawy. Łatwo je napompujesz za pomocą 
standardowej pompki, a lekka podłoga z listew sama się dopasuje. Po dniu 
spędzonym na wodzie równie szybko złożysz ponton i bez problemu schowasz w 
bakiście na dużej łodzi, w bagażniku samochodowym czy nawet w domowej szafie.  

Do napędu możesz używać mocnych, aluminiowych wioseł z łatwymi do schowania 
rurowymi i mocnymi dulkami, lub zamontować na pawęży silnik zaburtowy – 
tradycyjny lub elektryczny.

Sprawdzone i dopasowane do napędów 
elektrycznych Yamahy
Nasze pontony z serii YAM są dopasowane do 
montażu napędów elektrycznych Yamahy. Ciche, 
ekologiczne i łatwe w obsłudze jednostki stanowią 
idealne uzupełnienie serii Tender. Oczywiście, 
pontony te zostały również przetestowane 
pod kątem instalacji tradycyjnych silników 
zaburtowych Yamahy.

Opracowany z myślą o Tobie 

Podczas projektowania każdego pontonu, 
inżynierowie Yamahy zawsze kierują się 
potrzebami i oczekiwaniami przyszłych 
użytkowników. Starają się też, by korzystanie z 
tych jednostek było jak najprostsze i najbardziej 
bezpieczne. Dobrym przykładem tych starań jest 
pomysłowy, wysokiej jakości zawór powietrza, 
niezawodny, szczelny i łatwy w obsłudze, który 
został osadzony równo z powierzchnią rury – 
dzięki temu trudniej o niego zaczepić. Obok 
zaworu znalazł się ogranicznik ciśnienia, dzięki 
czemu możesz mieć pewność co do ciśnienia, 
które należy zastosować.

Łatwy montaż i transport 

Każdy ponton w standardzie jest wyposażony w 
komplet elementów niezbędnych do wypłynięcia 
na akwen. W zestawie znajdziesz wydajną 
pompkę, dzięki której napompujesz jednostkę w 
kilka minut. Podłoga, siedzenia i oprzyrządowanie 
zamontujesz w prosty sposób, a w dużej torbie 
schowasz cały sprzęt po skończonym pływaniu. 

Lekka, kompaktowa i mocna podłoga z 
listew
Nasze pontony z serii Tender są wyposażone 
w unikalną podłogę z listew, która ułatwia ich 
składanie i sprawia, że po złożeniu zajmują 
naprawdę mało miejsca. Dzięki temu tak łatwo 
je przetransportować z domu nad wodę, a po 
sezonie – przechować w dowolnym miejscu. 
Oczywiście po napompowaniu pontony pozostają 
na tyle sztywne i mocne, by można je było 
wygodnie używać. 
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Prawdziwie  
sportowe pontony
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S

Doskonali partnerzy 

Silniki zaburtowe Yamaha są znane ze swej 
niezawodności, a pontony YAM zostały 
zaprojektowane tak, aby idealnie się do nich 
dopasować, od wyjątkowego profilu podwodnego 
do zoptymalizowanego kąta i wysokości pawęży. 
Wśród ogromnej gamy silników zaburtowych 
Yamaha łatwo wybrać idealne połączenie silnika i 
nadmuchiwanego pontonu.

Jeśli chcesz świetnie bawić się na wodzie, nie znajdziesz nic lepszego niż YAM 
Sport. Pontony z tej serii są uatrakcyjnią rodzinne wakacje, oferując mnóstwo 
ciekawych sposobów odpoczynku na wodzie – wspólne wycieczki, eksplorację 
wybrzeży, wędkowanie czy wypoczynek w słońcu na środku jeziora. 

Te niezwykle wytrzymałe, sportowe pontony stanowią dobrą alternatywę dla 
jachtów żaglowych czy łodzi motorowych, zapewniając swoim użytkownikom 
równie wiele radości. Od najmniejszego modelu 275S, aż do zaawansowanego 
380S, pontony YAM Sport są również niezwykle proste w obsłudze. 

Jeśli więc szukasz łatwej w manewrowaniu jednostki pływającej, która zapewni 
Twojej rodzinie mnóstwo pozytywnych przygód, wybierz YAM Sport. Oczywiście 
modele te sprawdzą się równie dobrze podczas pracy na wodzie. Przekonaj się 
sam!

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.

Stworzony z myślą o Tobie 

Oprócz funkcji zapewniających bezpieczeństwo, 
takich jak mocne uchwyty do trzymania się, 
siedzenia, okucia w kształcie litery D, uchwyty 
transportowe i inne oprzyrządowanie, 
priorytetem przy projektowaniu serii YAM Sport 
był także komfort użytkowników. Specjalne 
pasy do przechowywania wioseł są świetnym 
przykładem tego, co wyróżnia YAM spośród 
innych pontonów – rozwiązanie to umożliwia 
wygodne siedzenie na kołnierzu, bez potykania się 
o pagaje. 

Wzmocniona pawęż pokryta PCV 

Udowadniając nasze zaangażowanie w jakość, 
pokryliśmy pawęż czarnym PCV. Dzięki temu jest 
ona teraz jeszcze bardziej odporna na zużycie i 
promieniowanie UV, a więc trwalsza. Oczywiście, 
pawęż została specjalnie zaprojektowana 
i przetestowana w połączeniu z silnikiem 
zaburtowym Yamaha.



 

Świetny sposób na 
zabawę na wodzie
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Pontony z serii YAM STi są synonimem rozrywki na wodzie połączonej z 
podwyższonym komfortem załogi. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu 
specjalnej konstrukcji nadmuchiwanej podłogi, która zapewnia wyjątkową 
sztywność. Pozostałe cechy pontonów z serii STi są takie same jak wszystkich 
modeli YAM – wyjątkowo łatwo się je pompuje, użytkuje, transportuje i 
przechowuje. 

Pontony te są przystosowane do instalacji silnika zaburtowego Yamahy – już przy 
najmniejszym modelu oferują najwyższą wydajność, sterowność i stabilność, 
którą gwarantuje specjalna, nadmuchiwana konstrukcja stępki (tylko w modelu 
310STi-V).

W zestawie znajdują się mocne okucia w kształcie litery D i liny zewnętrzne, a także 
bezpieczny, zintegrowany uchwyt zbiornika. Pawęż jest pokryta PCV i wzmocniona 
specjalnym wspornikiem dedykowanym do silnika zaburtowego Yamaha. Wszystko, 
co musisz zrobić, to wsiąść na pokład!

Komfortowa, nadmuchiwana podłoga 

Istotę każdego modelu STi stanowią nasza 
wyjątkowa i bardzo pomysłowa, nadmuchiwana 
podłoga oraz stępka. Złożona, krzyżowo tkana 
tkanina w komorze powietrznej zapobiega 
zniekształceniom i utrzymuje powierzchnię 
sztywną, obiecując Ci najbardziej komfortowy, 
płynny i stabilny rejs w porównaniu z innymi 
pontonami, które mogłeś wypróbować.

Stworzony z myślą o Tobie 

Oprócz funkcji zapewniających bezpieczeństwo, 
takich jak mocne uchwyty do trzymania się, 
siedzenia, okucia w kształcie litery D, uchwyty 
transportowe i inne oprzyrządowanie, 
priorytetem przy projektowaniu serii YAM 
Sport był także komfort użytkowników. Dobrym 
przykładem tych starań jest pomysłowy, wysokiej 
jakości zawór powietrza, niezawodny, szczelny i 
łatwy w obsłudze, który został osadzony równo z 
powierzchnią rury – dzięki temu trudniej o niego 
zaczepić.

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.

Opracowany, aby wytrzymać ciśnienie 

Sprytnie zaprojektowany system przegrody 
powietrznej jest wbudowany w rury kadłuba we 
wszystkich pontonach YAM. Rozwiązanie to nie 
tylko pomaga zachować poszczególne komory 
całkowicie uszczelnione w celu bezpieczeństwa, 
ale też pozwala utrzymywać i wyrównywać 
ciśnienie powietrza w rurach. Łodzie z serii STi 
są wyposażone w manometr, który zapewnia 
odpowiednie ciśnienie pompowanego kadłuba i 
podłogi.



Dane techniczne

200T 240T 275S 310S

Dane techniczne pontonu
Długość całkowita 197 cm 240 cm 270 cm 308 cm

Szerokość całkowita 131 cm 148 cm 152 cm 154 cm

Średnica komory 35 cm  39 cm 42,5 cm 42 cm

Maks. liczba osób 1 + 1 (dorosły + dziecko) 3 3 + 1 (dorośli + dziecko) 4

Maks. moc silnika 
( zalecana przez Yamahę)

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

Maks. waga silnika 24 kg 40 kg 55 kg 60 kg

Liczba komór powietrznych 2 3 3 + 1 (stępka) 3 + 1 (stępka)

Wymiary po zwinięciu 102 × 58 × 29 cm 107 × 58 × 32 cm 112 × 58 × 33 cm 112 × 66 × 34 cm

Liczba toreb 1 1 1 1

Materiał podłogowy / typ Podłoga z PCV z drewnianymi listwami Podłoga z PCV z drewnianymi listwami
Płaskie panele aluminiowe (drewniany panel 

dziobowy)
Płaskie panele aluminiowe (drewniany panel 

dziobowy)

Pawęż Pokryta czarnym PVC

Waga kadłuba 16,65 kg 24 kg 44,2 kg 50,2 kg

Maks. nośność 250 kg 400 kg 480 kg 600 kg

Siedzenie 1 (drewno)

Zaczep holowniczy w kształcie litery D 2 2 2 2

Śruby oczkowe do żurawików Nie Nie 2 2

Przednie uchwyty do przenoszenia Nie Nie 1 1

Tylne uchwyty do przenoszenia 2 2 2 2

Schowek z zatrzaskiem Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Opcje Dodatkowe siedzenie Dodatkowe siedzenie

Sprzęt w zestawie
Pasy do zbiornika paliwa Nie Nie Tak Tak

Torba transportowa z uchwytami do 
przenoszenia

Tak Tak Tak Tak

Zestaw naprawczy Tak Tak Tak Tak

Pompka nożna Tak (niskie ciśnienie) Tak (niskie ciśnienie) Tak (normalna) Tak (normalna)

Wiosła 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Wskaźnik ciśnienia powietrza Nie Nie Tak Tak

Lina cumownicza/holownicza 1 1 1 1



200T 240T 275S 310S 340S 380S 240STi 275Ti 310STi-V

Specyfikacja techniczna
Długość całkowita 339 cm 380 cm 240 cm 270 cm 310 cm

Szerokość całkowita 170 cm 170 cm 134 cm 152 cm 156 cm

Średnica komory 43,5 cm 43,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 43,5 cm

Maks. liczba osób 5 6 2 + 1 (dorośli + dziecko) 3 + 1 (dorośli + dziecko) 3 + 1 (dorośli + dziecko)

Maks. moc silnika 
( zalecana przez Yamahę)

14,7 kW / 20 KM 18,4 kW / 25 KM 3,7 kW / 5 KM 7,4 kW / 10 KM 7,4 kW / 10 KM

Maks. waga silnika 60 kg 83 kg 40 kg 55 kg 55 kg

Liczba komór powietrznych 3 + 1 (stępka) 3 + 1 (stępka) 3 + 2 (podłoga + stępka) 3 + 2 (podłoga + stępka) 3 + 2 (podłoga)

Wymiary po zwinięciu 127 × 72 × 38 cm 127 × 80 × 38 cm 106 × 58 × 32 cm 112 × 60 × 32 cm 113 × 65 × 35 cm

Liczba toreb 1 1 1 1 1

Materiał podłogowy / typ
Płaskie panele aluminiowe (drewniany 

panel dziobowy)
Płaskie panele aluminiowe (drewniany 

panel dziobowy)
Nadmuchiwana podłoga Nadmuchiwana podłoga

Nadmuchiwana podłoga z dnem w kształcie 
V

Pawęż Pokryta czarnym PVC

Waga kadłuba 60 kg 71,75 kg 25,6 kg 29,2 kg 31,46 kg

Maks. nośność 750 kg 820 kg 400 kg 480 kg 620 kg

Siedzenie 1 (drewno)

Zaczep holowniczy w kształcie litery D 2 2 2 2 2

Śruby oczkowe do żurawików 2 2 2 2 2

Przednie uchwyty do przenoszenia 1 1 1 1 1

Tylne uchwyty do przenoszenia 2 2 2 2 2

Schowek z zatrzaskiem Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Opcje Dodatkowe siedzenie Dodatkowe siedzenie Dodatkowe siedzenie Dodatkowe siedzenie

Sprzęt w zestawie
Pasy do zbiornika paliwa Tak Tak Tak Tak Tak

Torba transportowa z uchwytami do 
przenoszenia

Tak Tak Tak Tak Tak

Zestaw naprawczy Tak Tak Tak Tak Tak

Pompka nożna Tak (normalna) Tak (normalna) Tak (wysokie ciśnienie) Tak (wysokie ciśnienie) Tak (wysokie ciśnienie)

Wiosła 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Wskaźnik ciśnienia powietrza Tak Tak Tak Tak Tak

Lina cumownicza/holownicza 1 1 1 1 1











Oświadczenie
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 zabezpieczającego. 
YAM to zastrzeżony znak towarowy firmy Yamaha Motor Europe N.V.

Dealer

2020_DL0_YAM_FUL_PL-PL_PRINT

www.yamaha-motor.pl Znajdź nas na:


