
Njut av den stabila och
snygga YAM-
gummibåten
Hoppa in i en YAM och upplev samma sak som tusentals

andra lyckliga ägare som åker runt på vattnet. Den är

känd för sin enkla, eleganta design, användarvänlighet

och prisvärdhet. Med en Yam blir det enkelt att komma

ut på sjön och ha roligt.

Alla YAM-modeller har samma beprövade tillförlitlighet

som övriga Yamaha-produkter – och kvalitet som räcker

länge. Specialskroven och kölen säkerställer smidighet

och prestanda samtidigt som de ger en bekväm och

säker körning.

Sätt på en Yamaha-utombordsmotor med tillförlitlighet

och prestanda i världsklass – och du har en oslagbar

kombination.

Mycket lätt och enkel att bära med sig

Uppblåsbart golv med dubbla väggar

ger utmärkt komfort

Den uppblåsbara kölen underlättar

styrningen

V-golv för ännu bättre kontroll på

310Air

Fungerar perfekt för en familj på tre

till fyra personer

Mycket stabil hantering även i krabb

sjö

En oerhört styv och robust

konstruktion

YAM 310Air-V



Njut av den stabila och snygga YAM-
gummibåten
Varför inte komma ut på sjön med en YAM Air-V – både komfortabel och kul! Det är främst tack vare

det uppblåsbara dubbelgolvet som är extra styvt och bekvämt för fötterna. Ändå är Air-modellerna,

precis som alla YAM-modeller, superenkla att blåsa upp, bära, använda och förvara.

Topprestanda garanteras – även med de minsta Yamaha-utombordsmotorerna. Manöverbarheten är

anmärkningsvärd med utmärkt kontroll och stabilitet tack vare den uppblåsbara kölen och V-

skrovets design (endast för 310Air-V).

Det  nns kraftfulla D-ringar och livlinor, liksom en säker och integrerad bränsletankhållare. Den PVC-

belagda akterspegeln är förstärkt för Yamahas utombordsmotorer. Allt du behöver göra är att njuta.
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Bekvämt och uppblåsbart golv

På alla Air-modeller hittar du vårt unika

och mycket smarta uppblåsbara golv och

köl. En komplicerad väv av korsstygn i

luftkammaren förhindrar distorsion och

håller ytan stabil – vilket resulterar i den

bekvämaste, smidigaste och mest stabila

åkturen med en gummibåt du någonsin

upplevt.

Byggd för att palla trycket

Ett smart luftsystem är inbyggt i

skrovsektionerna på alla YAM-

gummibåtar. Det bidrar inte bara till att

hålla de enskilda kamrarna helt täta av

säkerhetsskäl, utan även till att

upprätthålla och utjämna lufttrycket i

hela sektionen. Båtarna i Air-serien

levereras med en manometer för att

säkerställa ett korrekt uppblåst skrov och

golv.

Uppblåsbart V-skrov (310Air)

Vår största gummibåt YAM Sports 310Air

har ett unikt V-format uppblåsbart skrov.

Samtidigt som den ger samma komfort som

de båtarna i Air-serien, tillför den extra

styvhet till skrovet och en djupare V-form –

vilket förbättrar hanteringen och passar

perfekt till de större utombordsmotorerna.

Byggd för att hålla

Alla YAM-gummibåtar är konstruerade

med den senaste generationens PVC-

material, där de  esta sömmar och fogar

är varmsvetsade för optimal vattentäthet

och säkerhet. Resultatet är en snygg

utvändig yta som är mycket

motståndskraftig mot nötning, saltvatten

och solljus.

Byggd för dig

Förutom säkerhetsfunktioner som

kraftfulla och säkra grabbräcken,

sittdynor, D-ringar, lyftöglor och andra

beslag är komfort högsta prioritet. Vår

geniala luftventil av hög kvalitet är ett

bra exempel – exceptionellt tillförlitlig

och lufttät, den är enkel att manövrera

och sticker inte upp vilket förhindrar att

någon fastnar.

Enkel att transportera

Alla YAM-gummibåtar har allt som behövs

för att du snabbt ska komma iväg på en

båttur. Med den robusta väskan kan du

enkelt förvara din YAM-gummibåt i bilen

eller på takräcket. Båtens golv, sitsar och

fästen är superenkla att montera. En

kraftfull luftpump följer med båten vilket

gör att YAM-gummibåten är redo på bara

några minuter.
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In atable speci cations

Totallängd 3.10 m
Bredd 1.56 m
Max personer 3 + 1 (adults + child)
Max motore ekt 7.4 kW / 10 hp
Antal kammare 3 + 2 ( oor)
Stuvdimensioner 113 x 65 x 35 cm
Golvmaterial/-typ  V-uppblåsbar
Skrovvikt 31.46 kg
Max lastkapacitet 620 kg
Max Tub Diameter 43.5 cm
Axellängd Kort
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All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller

underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala

föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad  ytväst och säkerhetsutrustning till sjöss.
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