
Kompakt, lätt och
robust
Hoppa in i en YAM 270 TAf och upplev samma sak som

tusentals andra lyckliga ägare som åker runt på vattnet.

YAM är känd för sin stabilitet och sjöduglighet i

kombination med de kompakta måtten, vilket gör det

enklare att komma ut på sjön – och ha roligare.

Alla YAM-modeller har samma beprövade tillförlitlighet

som övriga Yamaha-produkter – och kvalitet som räcker

länge. Skroven och kölarna är konstruerade för maximalt

praktisk, smidig och prestanda, med en bekväm, stabil

och säker körning

Sätt på en Yamaha-utombordsmotor med tillförlitlighet

och prestanda i världsklass – och du har en oslagbar

kombination.

Optimal som tenderbåt eller liten

familjebåt

Perfekt kombinerad med en Yamaha-

utombordare på upp till 8 hk

Styvt aluminiumskrov för komfort och

stabilitet

V-format skrov för bättre sjöduglighet

Lätt att hantera och manövrera

Lätta, starka aluminiumåror med klykor

som lätt går att stuva undan

Förstärkt akterspegel för

utombordsmotorer från Yamaha

Luftpump ingår för att snabbt bli klar

och komma iväg
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Kompakt, lätt och robust
Lätt och enkel att hantera när den inte ligger i vattnet. Stark och smidig på vattnet. YAM 270 TAf är din

perfekta partner, antingen som smidig tenderbåt eller som en rolig och prisvärd familjebåt.

YAM 270 TAf är kompakt men kraftfull och har samma motståndskraftiga egenskaper till sjöss som

sina större syskon i samma serie. Den superlätta konstruktionen gör det till en barnlek att ta sig runt

på vattnet. Kan enkelt stuvas undan på en större båt eller där hemma.

Hanteringen är en enkel match – med det styva aluminiumskrovet och den V-formade kölen – och du

kan välja att använda de kraftiga aluminiumårorna med enkla undanstuvbara klykorna och stadiga

årlås eller en utombordare med grym prestanda från Yamaha.
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V-skrov i aluminium – riktigt
tu a och bekväma

När det handlar om att leverera en äkta

allroundmodell – bidrar det smarta,

halksäkra aluminium V-skrovet till att ta

dessa modellers prestanda till en helt ny

nivå. De ökar stabiliteten, komforten och

den allmänna "känslan" hos dessa lätta

och lätt hanterbara uppblåsbara båtar,

vilket verkligen bidrar till nöjet att vara

ute på vattnet.

Funktionellt plant däck

Stig ombord på det plana däcket som gör

det enkelt att stiga ombord, särskilt från

en annan båt, tillsammans med gott om

utrymme för  skeutrustning,

picknickkorgar eller något annat som du

vill ta med dig ut på äventyr.

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 att palla trycket

Ett smart utformat luftba elsystem är

integrerat i skrovrören på alla uppblåsbara

YAM-båtar, vilket bidrar till att hålla de

enskilda kamrarna helt täta för säkerhet.

Det säkerställer också att lufttrycket

bibehålls lika i hela röret och att båten

kan ta mindre stötar utan större problem.

Det perfekta Yamaha-
partnerskapet

Yamahas utombordare är kända för sin

grymma prestanda, pålitlighet och

ekonomi. Den här uppblåsbara YAM

270TAf med sin unika pro l i vattnet och

den optimerade vinkeln och höjd på

akterspegeln, är utformad för en perfekt

match med den tysta utombordaren på 8

hk eller 6 hk från Yamaha.
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In atable speci cations

Totallängd 2.65 m
Bredd 1.59 m
Max personer 3 + 1 (adults + child)
Max motore ekt 5.9 kw / 8hp
Antal kammare 3
Stuvdimensioner 251 x 111 x 47 cm
Golvmaterial/-typ  Aluminium
Skrovvikt 48 kg
Max lastkapacitet 425 kg
Max Tub Diameter 42 cm
Axellängd Kort
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Fartyget kan visas med extra tillbehör. Tillbehören kan variera beroende på marknad. Kontakta din lokala

återförsäljare för mer information.

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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