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Compact en praktisch.
Handig en leuk.
De YAM230B is gewoonweg de beste keuze als u met zo
min mogelijk moeite het water op wilt.

Deze gebruiksvriendelijke, robuuste kleine plezierboot is
ideaal voor kamperen en vissen, kleine transporttaken of
om zomaar een beetje op het water rond te dobberen.
Met behulp van de standaard meegeleverde, krachtige
luchtpomp is de YAM in een oogwenk opgepompt of weer
ingepakt en dankzij de lichte lattenbodem rolt u de boot
in een handomdraai op om deze moeiteloos in een
scheepskist, kofferbak of kast op te bergen.

Maak gebruik van de sterke aluminium roeiriemen met
hun stevige roeidollen en handige opbergklemmen op de
drijvers of monteer een kleine, betrouwbare Yamaha-
buitenboordmotor.  Hoe u deze stijlvolle kleine boot ook
gebruikt, hij zal u beslist enthousiast maken.

Ideaal als gebruiksvriendelijke
tender of plezierboot

Krachtige luchtpomp voor snel
oppompen en wegwezen.

Stevige, oprolbare lattenbodem

Zeer stabiel en comfortabel
vaargedrag

Gemakkelijk te bedienen en
manoeuvreren

Eenvoudig op te bergen
aluminium roeiriemen met
drijverklemmen

Moeiteloos roeien dankzij de
stevige roeiklampen

In drijver verzonken ventiel
voorkomt dat u blijft haken

Perfect te combineren met kleine
Yamaha-buitenboordmotor

Handig en snel in te pakken en op
te bergen
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Op een YAM kunt u
vertrouwen

Spring in een YAM en voeg u bij de duizenden
gelukkige eigenaars die rondvaren in de
Europese (jacht)havens en binnenwateren.
YAM-opblaasboten zijn vermaard om hun
eenvoudige, stijlvolle ontwerp, het
gebruiksgemak en de verrassende prijs-
kwaliteitverhouding. YAM-opblaasboten
brengen plezier op het water binnen het
bereik van een grote groep mensen.

Alle YAM-modellen delen de reputatie van
bewezen betrouwbaarheid en echte
duurzaamheid van Yamaha. De speciale
rompen en kielen staan garant voor optimale
functionaliteit, wendbaarheid en prestaties,
en bieden een comfortabel en veilig
vaargedrag.

Voeg daar nog een Yamaha-
buitenboordmotor aan toe, met
betrouwbaarheid onder alle
weersomstandigheden en toonaangevende
prestaties, en u hebt een onverslaanbare
combinatie.
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Perfecte partners
Yamaha-buitenboordmotoren zijn befaamd om hun
betrouwbaarheid en geweldige prestaties, en het ontwerp van
de YAM-opblaasboten sluit daar perfect op aan. Dankzij het
uitgebreide assortiment Yamaha-buitenboordmotoren vindt u
altijd de perfecte combinatie van motor en opblaasboot.

Gebouwd voor optimale duurzaamheid
De YAM230B is vervaardigd van hypermodern 1100 DECITEX PVC
voor maximale sterkte en een fraai uiterlijk. Alle naden en
verbindingen zijn verlijmd voor optimale waterdichtheid en
veiligheid. Het resultaat is een doeltreffend en fraai uiterlijk dat
uitermate goed bestand is tegen slijtage, zout water en zonlicht.

Snel en gemakkelijk in te pakken
De YAM230B is voorzien van een lichtgewicht lattenbodem die
samen met de boot wordt opgerold. Met behulp van de standaard
meegeleverde, krachtige luchtpomp kan hij binnen enkele minuten
worden opgepompt of worden leeggelaten en ingepakt.

Veilig en comfortabel
Naast de veiligheidsvoorzieningen zoals sterke, veilige grijplijnen en D-
ringen heeft ook comfort de hoogste prioriteit. Ons ingenieuze
kwaliteitsventiel is daarvan een goed voorbeeld: uitzonderlijk
betrouwbaar en luchtdicht, en gemakkelijk in gebruik. Het ventiel steekt
niet uit boven het oppervlak van de drijver en voorkomt dus dat u blijft
haken of er anderszins last van hebt.

Gemakkelijk te vervoeren
De YAM wordt geleverd met alle benodigdheden om onmiddellijk
van de boot te kunnen genieten. De sterke draagzak is handig voor
het meenemen van uw YAM in de kofferbak of op een dakdrager. De
bodem, zittingen en bevestigingen zijn allemaal eenvoudig aan te
brengen. Bovendien krijgt u een krachtige luchtpomp bij uw YAM,
dus u bent in slechts enkele minuten klaar voor vertrek.

Licht en eenvoudig te bedienen
De YAM230B wordt geleverd met lichte, maar sterke aluminium
roeiriemen, opbergklemmen aan de zijkanten van de drijvers en stevige
roeiklampen. Hierdoor manoeuvreert u gemakkelijk en ontspannen, of u
het nu uit noodzaak of voor uw plezier doet. Al met al een zo goed als
perfect pakket.
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Specificaties YAM 230B
Totale lengte 2,25 m

Breedte 1,31 m

Max. aantal personen 2   (volwassenen + kind)

Max. motorvermogen 2,9 kW / 4 pk

Aantal luchtkamers 3

Bodemmateriaal / -type Hout, lattenbodem

Afmetingen (opgevouwen) 102 cm x 58 cm x 29 cm

Rompgewicht  (excl.
buitenboordmotor)

21,1 kg

Weight without carton 27,5 kg

Max. laadcapaciteit 270 kg

Max. tube diameter 35 cm

Aslengte Kortstaart

Geschikt voor YAM 230B
Eenvoudig op te bergen Ja

Kamperen en vissen -

Familie uitjes -

Watersport -

Snorkelen -

Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op de foto’s van deze
brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven die worden bestuurd door professionals en deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een aanbeveling
of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Neem altijd de plaatselijke regelgeving in acht. Draag op een boot altijd de
aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest.

Disclaimer voor opblaasbare boten
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YAM230B

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en

prestaties.
We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts & Accessories.

Yamaha adviseert ook het gebruik van Yamalube®. Deze speciaal voor Yamaha-buitenboordmotoren ontwikkelde

smeer- en reinigingsmiddelen blijven doeltreffend hun werk doen. De smeer- en reinigingsmiddelen zijn ontwikkeld

om onder alle omstandigheden doelmatig te blijven werken.

Naast functionele en stijlvolle accessoires heeft Yamaha een assortiment innovatieve watersportkleding van hoge

kwaliteit. Tevens is een uitgebreide serie vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha YAM 230B met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


