
Den uppblåsbara
båten som är med dig
hela vägen.
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.

Starka gummilister runt om

Mycket lätt att manövrera

Den speciella rörformen ger massor av

invändigt utrymme

Robust aluminiumgolv (stävpanel,

vattentät)

Passar perfekt för vattensporter och

att dra vattenleksaker

YAM 380S



Den uppblåsbara båten som är med dig
hela vägen.
För maximalt kul  nns det inget som liknar en YAM Sport. Perfekt för campingturer, vattensport,

familjesemestrar, sjöäventyr eller för att utforska kusten.

Eftersom dessa tu a, sportiga gummibåtar också är snygga är de ett utmärkt alternativ till en större

båt, oavsett om det är en segelbåt eller motorbåt. Från den minsta 275S upp till den mycket kapabla

380S är de här båtarna lätta att hantera och dessutom konstruerade för mer seriöst arbete.

Så om du är ute efter en båt som är lättmanövrerad och perfekt för familjeäventyret, men ändå även

passar för  sketuren, dykturen eller som arbetsbåt – är YAM Sport som gjord för dig.
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Perfekta partners

Yamahas utombordsmotorer är kända för

sin tillförlitlighet och YAM-gummibåtarna

är konstruerade för att vara den perfekta

matchen – från den unika

undervattenspro len till den optimerade

vinkeln och höjden på akterspegeln. Med

ett stort utbud av Yamahas

utombordsmotorer att välja mellan, är det

enkelt att hitta den perfekta

kombinationen av motor och gummibåt.

Akterspegel förstärkt med
PVC-överdrag

Vi har ett stort engagemang för kvalitet

och vi har därför täckt akterspegeln med

svart PVC. Det gör akterspegeln ännu mer

motståndskraftig mot slitage och UV-ljus,

vilket ökar hållbarheten. Naturligtvis är

akterspegeln speciellt utformad och

testad för att passa en Yamaha-

utombordsmotor.

Byggd för dig

Förutom säkerhetsfunktioner som kraftfulla

och säkra grabbräcken, sittdynor, D-ringar,

lyftöglor och andra beslag är komfort högsta

prioritet. Förvaringsremmarna för årorna är

ett perfekt exempel som skiljer YAM-

gummibåtarna från många andra

gummibåtar – årorna förvaras prydligt ur

vägen så att du kan sitta bekvämt ovanpå

skrovet.

Trygg och säker

Båtarna i YAM S-serien levereras med en

kraftfull rem för att fästa bränsletanken

på aluminiumgolvet – ur vägen och med

extra säkerhet för personerna ombord.

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.

V-format skrov

Alla YAM Sport-modeller har ett stabilt V-

skrov, vilket inte bara ger en utmärkt

styvhet och riktningskontroll vid hög

hastighet utan även exakt hantering vid låg

hastighet. Tu a, reptåliga och styva golv är

standard, liksom en rad andra praktiska

funktioner som starka lyftöglor.
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In atable speci cations

Totallängd 3.80 m
Bredd 1.70 m
Max personer 6
Max motore ekt 18.4 kW / 25 hp
Antal kammare 3 + 1 (keel)
Stuvdimensioner 127 x 80 x 38 cm
Golvmaterial/-typ  Aluminium
Skrovvikt 71.75 kg
Max lastkapacitet 820 kg
Max Tub Diameter 43.5 cm
Axellängd Long
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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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