
Nyd den robuste og
stilfulde magi ved en
YAM
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.

Meget let og nem at bære rundt

Oppusteligt dobbeltgulv med giver god

komfort

Oppustelig køl hjælper

retningsbestemt kontrol

V-Floor, der giver endnu bedre kontrol

på 310STi

Passer komfortabelt til en familie på

tre eller  re

Meget stabil håndtering, selv på bølger

Ekstremt stiv og robust konstruktion
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Komfortabelt oppusteligt gulv

I hjertet af hver STi-model  nder du vores

unikke og meget smarte, oppustelige gulv

og køl. Et komplekst spind af korssyninger

i luftkammeret forhindrer forvrængning og

holder over aden stiv – og giver dig den

mest behagelige, jævne og stabile tur, du

kan forestille dig på en oppustelig båd.

Bygget til at tage trykket

En smart designet luftafbøjningssystem er

indarbejdet i skrogets rør i alle

oppustelige YAM-modeller. Dette hjælper

ikke kun med at holde de enkelte kamre

helt forseglet for sikkerheden, men

hjælper også med at opretholde og

udligne lufttrykket i hele røret. Bådene i

STi-serien er udstyret med et

trykmålingsinstrument, der sikrer et

ordentligt, oppustet skrog og gulv.

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 termosvejsede for optimal vandtæthed og

sikkerhed. Resultatet er en smart, ren

udvendig over ade, der er meget

modstandsdygtig over for slitage, saltvand

og sollys.

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. Vores

geniale luftventil i høj kvalitet er et godt

eksempel – usædvanlig pålidelig og

lufttæt, så den er nem at betjene og

 ugter med rørets over ade, hvilket

forhindrer blokering eller ubehag.

Let at transportere

Hver YAM leveres med alt det nødvendige

for øjeblikkelig sejlads. Den stærke taske

er praktisk til opbevaring af din YAM i et

bilbagagerum eller på en tagbagagebærer

– og gulve, sæder og stål er alle meget

nemme at montere. En kraftig luftpumpe

medfølger også, så din YAM kan være klar

til i løbet af få minutter.
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In atable speci cations

Samlet længde 2,70 m
Beam 1,52 m
Maks. personer 3 + 1 (voksne + børn)
Maks. motore ekt 7,4 kW / 10 hp
Antal luftkamre 3 + 2 (gulv + køl)
Opbevaringsdimensioner 112 x 60 x 32 cm
Gulvmateriale/-type  Oppustelig
Skrogvægt 29,2 kg
Maks. bæreevne 480 kg
Max Tube Diameter 42,5 cm
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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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