
Gled deg over den
robuste og stilige
magien til en YAM
Hopp opp i en YAM, og bli én av tusenvis lykkelige eiere

som cruiser rundt i havneområder, marinaer, innsjøer og

elver i Europa. Kjent for sin enkle, stilige utforming,

brukervennlighet og gode valuta for pengene, og den

hjelper folk med å komme seg ut på vannet på en

enklere måte – og ha det morsommere.

Alle YAM-modeller deler Yamaha-omdømmet som

velprøvd pålitelighet – og langvarige holdbarhet. De

spesielle skrogene og kjølene sikrer praktisk bruk,

smidighet og ytelse, samtidig som de gir en komfortabel

og sikker tur.

Bare legg til en Yamaha påhengsmotor med sin

pålitelighet og ytelse i verdensklasse, i all slags vær – for

å få en uslåelig pakke.

Svært lett og enkel å bære

Dobbelveggs oppblåsbar dørk gir god

komfort

Oppblåsbar kjøl bidrar til

retningskontroll

V-dørk for enda bedre kontroll på

310STi

Tar komfortabelt en familie på tre eller

 re

Svært stabil håndtering, selv i krapp sjø

Svært stiv og tø  konstruksjon
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Komfortabel oppblåsbar dørk

I hjertet av hver STi-modell  nner du vår

enestående og svært smarte oppblåsbare

dørk og kjøl. Et komplekst nett av

korssting i luftkammeret hindrer

forvrengning og holder over aten stiv –

det lover deg den mest komfortable, myke

og stabile tur du noen gang har opplevd i

en oppblåsbar båt.

Bygd for å tåle trykket

Et smart utformet luftdempende system

er innlemmet i skrogtubene til alle

oppblåsbare YAM-båter. Dette bidrar ikke

bare til å holde de enkelte kamrene helt

forseglet av sikkerhetsgrunner, det bidrar

også til å opprettholde og utjevne

lufttrykket gjennom hele tuben. STi-

seriens båter leveres med en trykkmåler

som sikrer riktig oppblåst skrog og dørk.

Oppblåsbart V-skrog (310STi)

Vår største YAM Sport hjelpebåt 310STi, har

et enestående V-formet oppblåsbart skrog.

Samtidig som den har samme grad av

komfort som den andre STi-serien, har den

ekstra stivhet i skroget og en dypere V –

noe som forbedrer håndteringen og gjør

denne toppmodellen til en perfekt match for

de større YAM-påhengsmotorene.

Bygd for å vare

For å få best mulig styrke og et godt

utseende, er alle YAM oppblåsbare båter

bygd med siste generasjon PVC-materiale,

med de  este sømmer og skjøter

thermosveiset, noe som gir best mulig

vanntetthet og sikkerhet. Resultatet blir

en over ate som er en smart og ren

utvendig som er svært motstandsdyktig

mot slitasje, saltvann og sollys.

Bygd for å ta vare på deg

I tillegg til sikkerhetsfunksjoner som

sterke og sikre gripehåndtak, setelapper,

D-ringer, løfteøyne og andre beslag.

Komfort er også topprioritert. Vår sinnrike

luftventil av høy kvalitet er et godt

eksempel – eksepsjonelt pålitelig og

lufttett, og den er lett å betjene, og den

er i  ukt med over aten av røret og

forebygger oppriving og ubehag.

Lett å transportere

Alle YAM kommer med alt som trengs for en

umiddelbar båtglede. Den sterke

bærevesken er praktisk for bortstuing av

YAM, i bilens bagasjerom eller på et

takstativ – og dørkene, setene og beslagene

er alle svært enkle å montere. En kraftfull

luftpumpe følger også med, slik at YAM kan

bli klar for bruk i løpet av minutter.
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In atable speci cations

Lengde 3,10 m
Bredde 1,56 m
Maks. antall personer 3 + 1 (voksne + barn)
Maks motorkraft 7,4 kW / 10 hk
Antall luftkamre 3 + 2 (dørk)
Størrelse på oppbevaringsrom 113 x 65 x 35 cm
Gulv-/materialtype  V-oppblåsbar
Skrogvekt 31,46 kg
Maksimal lastekapasitet 620 kg
Maks rørdiameter 43,5 cm
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten

forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen

anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i

publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid en anbefalt

personlig  yteenhet og sikkerhetsutstyr når du er i båten.
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