
Den oppustelige båd,
der er med dig hele
vejen.
Hop ind i en YAM, og slut dig til de tusindvis af glade

ejere, der sejler rundt i havnene, lystbådehavnen og de

indre farvande i Europa. Den oppustelige YAM er kendt

for et enkelt, stilfuldt design, brugervenlighed og

forfriskende værdi for pengene. Den hjælper folk med

nemmere at komme på vandet – og med at have det

sjovere.

Alle YAM-modeller har del i Yamahas omdømme for

bevist pålidelighed - og slidstyrke, der er virkelig

langtidsholdbar. De særlige skrog og køl sikrer praktisk

anvendelighed, smidighed og ydeevne, samtidig med at

der opnås en behagelig og sikker transport.

Du skal blot tilføje en Yamaha-påhængsmotor som er

pålidelighed i al slags vejr og har ydeevne i verdensklasse

– så får du en uovertru en pakke.

Robust aluminiumsgulv (vandtæt

multiplex-bovpanel)

Hårdføre universal-beskyttelseslister

Passer perfekt til vandsport og

bugsering af legetøj

Meget praktisk båd til krævende job

Meget nem at styre og manøvrere

Særlig rørform giver masser af

indvendig plads
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Den oppustelige båd, der er med dig hele
vejen.
For maksimal vandsjov, er der ikke noget som en YAM Sport. Ideel til campingture, vandsport,

familieferier, krydstogter på søen eller bare udforskning af kysten.

Disse hårdføre, sporty oppustelige både er også smarte og stilfulde, og de er et godt valg som

hjælpebåd til en større båd, uanset om det er sejlyacht eller kraft-cruiser. Fra den mindste 275S op til

den yderst kompetente 380S, er disse både nemme at håndtere og er designet til at kunne bruges til

mere seriøst arbejde.

Så hvis du er på udkig efter en båd, der er nem at manøvrere, og som nemt kan klare familiens

eventyr – bugsering af donuts og andet legetøj – men være ligeså anvendelig til stabil  ske-, dykker-

eller arbejdsbåd, er en YAM Sport skabt til dig.
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Perfekte partnere

Yamahas påhængsmotorer er kendt for

nøglefærdig driftssikkerhed og

oppustelige YAM-modeller er designet til

at være det perfekte match, lige fra den

unikke undervandspro l til den

optimerede vinkel og højden på

agterspejlet. Med et stort udvalg af

Yamaha-påhængsmotorer at vælge

imellem, er det nemt at  nde den

perfekte kombination af motor og

oppustelig båd.

Forstærket agterspejlet med
PVC

Vores dedikation til kvalitet er tydelig i

det vi har dækket vores agterspejlet med

sort PVC. Dette gør agterspejlet endnu

mere modstandsdygtigt over for slitage og

UV-lys, hvilket øger holdbarheden.

Agterspejlet er selvfølgelig

specialdesignet og testet til en Yamaha

påhængsmotor.

Bygget til at tage sig af dig

Ud over sikkerhedsfunktioner som stærke,

sikre gribehåndtag, sædelapper, D-ringe,

løftbare øjer og andet udstyr, er komforten

også en topprioritet. De særlige

opbevaringsstropper til årerne er et perfekt

eksempel – YAM er ikke som andre

oppustelige både, men har årerne gemt

pænt af vejen, så du kan sidde komfortabelt

på toppen af skroget.

Helt sikker

YAM S-seriens både er udstyret med en

stærk strop til at fastgøre

brændstoftanken til aluminiumsgulvet –

og giver ekstra sikkerhed for personerne

om bord.

Bygget til at holde

For maksimal styrke og et godt udseende

er alle oppustelige YAM-både konstrueret

ved hjælp af den nyeste generation af

PVC-materiale og de  este sømme og

samlinger er sammenvævede for optimal

vandtæthed og sikkerhed. Resultatet er

en smart, ren udvendig over ade, der er

meget modstandsdygtig over for slitage,

saltvand og sollys.

V-formet skrogkon guration

Alle YAM Sports-modeller bruger en stabil

V-skrogkon guration, der ikke kun giver god

stivhed og fremragende retningsbestemt

kontrol ved hastighed, men også præcis

håndtering ved lav hastighed. Robuste,

ridsefaste gulve er standardudstyr – samt en

række andre praktiske funktioner, som f.eks.

stærke løfteøjer.
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In atable speci cations

Samlet længde 2.70 m
Beam 1.52 m
Maks. personer 3 + 1 (adults + child)
Maks. motore ekt 7.4 kW / 10 hp
Antal luftkamre 3 + 1 (keel)
Opbevaringsdimensioner 112 x 58 x 33 cm
Gulvmateriale/-type  Aluminium
Skrogvægt 44.2 kg
Maks. bæreevne 480 kg
Max Tube Diameter 42.5 cm
Aksellængde Kort
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Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af

billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale

søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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