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Twee puur sportieve
tenders
Ga dus het water op met een YAM STi, die plezier
combineert met wat extra comfort. Dit komt voor een
groot deel door de dubbele opblaasbare bodem, die extra
stevig is en prettig aanvoelt voor de voeten. Een STi is, net
als iedere YAM, supereenvoudig op te pompen, te dragen,
te gebruiken en op te bergen.

Zelfs met de kleinste Yamaha-buitenboordmotor zijn
topprestaties verzekerd. De boot stuurt opmerkelijk goed
en is uitermate wendbaar en stabiel dankzij de speciale
opblaasbare kiel en V-romp.

Daarnaast is de boot voorzien van sterke D-ringen en
reddingslijnen, evenals een veilige geïntegreerde
brandstoftankhouder. De spiegel is versterkt middels een
speciaal voor Yamaha-buitenboordmotoren ontworpen
versterkingsdeel. U hoeft niets anders te doen dan plezier
te maken.

Zeer licht en gemakkelijk te
dragen

Dubbelwandige opblaasbare
bodem biedt uitstekend comfort

Opblaasbare kiel voor
nauwkeurige besturing

V-romp voor uitstekende
besturing en stabiliteit

Zeer stabiel vaargedrag, zelfs in
ruw water

Enorm stevige en robuuste
constructie

Geschikt voor gezinnen met drie
of vier personen
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Geniet van de
duurzame en stijlvolle

magie van een YAM

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.

Er zijn tien modellen, allemaal met de
Yamaha-reputatie van betrouwbaarheid. Hun
V-vormige romp en opblaasbare kiel staan
garant voor een geweldige sterkte,
wendbaarheid en prestaties, terwijl de grote
drijvers en de brede boeg een comfortabel en
veilig vaargedrag bieden.

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. Het ontwerp van de
YAM-opblaasboten sluit daar perfect op aan, vanaf het unieke
onderwaterprofiel tot aan de geoptimaliseerde hoek en
hoogte van de spiegel. Dankzij het uitgebreide assortiment
Yamaha-buitenboordmotoren vindt u altijd de perfecte
combinatie van motor en opblaasboot.

Gebouwd voor optimale duurzaamheid
Alle YAM-opblaasboten zijn vervaardigd van hypermodern 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
buitenoppervlak dat uitermate goed bestand is tegen slijtage,
zout water en zonlicht.

Gebouwd voor duurzaamheid
In de drijvers van alle YAM-opblaasboten is een slim ontworpen
schottensysteem ingebouwd. Zodoende zijn niet alleen de
afzonderlijke luchtkamers compleet afgesloten voor optimale
veiligheid, maar waardoor bovendien de luchtdruk door de gehele
romp wordt gehouden. Hierdoor worden onder andere kleine
botsingen probleemloos geabsorbeerd.

Gebouwd voor veiligheid en comfort
Naast veiligheidsvoorzieningen, zoals sterke en veilige handgrepen, D-
ringen, hijsogen, zitting-  en andere bevestigingsmiddelen, 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
Iedere YAM wordt geleverd met alle benodigdheden, zodat de boot
direct gebruiksklaar is. De sterke draagzak is handig voor het
meenemen van uw YAM in de kofferbak of op een dakdrager van de
auto. 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.

Comfortabele opblaasbare bodem
In het hart van iedere STi vindt u onze unieke, slim ontworpen
opblaasbare bodem en kiel. Een complex web van kruissteken in de
luchtkamer voorkomt vervorming en houdt het oppervlak stabiel. Dit
biedt het comfortabelste, soepelste en stabielste vaargedrag van alle
opblaasboten waarin u ooit hebt gevaren.
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Specificaties YAM275SPOTEN YAM310SPOTEN
Totale lengte 2,72 m 3,06 m

Breedte 1,58 m 1,58 m

Max. aantal personen 3 + 1 (volwassenen + kind) 4

Max. motorvermogen 7,3 kW / 9,9 pk 7,3 kW / 9,9 pk

Aantal luchtkamers 3 + 2 3 + 2

Bodemmateriaal / -type Opblaasbare vloer Opblaasbare vloer

Afmetingen (opgevouwen) 112 cm x 58 cm x 32 cm 112 cm x 58 cm x 32 cm

Rompgewicht  (excl.
buitenboordmotor)

32,5 kg 36,8 kg

Weight without carton 41,9 kg 46,6 kg

Max. laadcapaciteit 500 kg 600 kg

Max. tube diameter 44 cm 44 cm

Aslengte Kortstaart Kortstaart

Geschikt voor YAM275SPOTEN YAM310SPOTEN
Eenvoudig op te bergen Ja Ja

Kamperen en vissen Ja Ja

Familie uitjes - Ja

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



Modellen 

YAM 310STi // 275STi
www.yamaha-motor.nl

310STi 275STi

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-motoren 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 310STi // 275STi met uw

mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


