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Maximaal plezier op het
water
Wilt u zoveel mogelijk plezier aan boord, dan is de YAM
Sport ideaal. Perfect voor kampeervakanties, watersport,
gezinsvakanties, een tocht op het meer of om de kustlijn
gewoon eens te verkennen.

Omdat deze robuuste en sportieve opblaasboten ook nog
eens slim en stijlvol ontworpen zijn, vormen ze een
uitstekende keus als tender voor een grotere boot, of dit
nu een zeil- of motorjacht betreft. Vanaf de kleinste
YAM240S tot aan de grote YAM380S, deze boten zijn zeer
wendbaar en bovendien ook nog ontworpen voor
belangrijkere taken.

Als u dus een boot zoekt waarmee u gemakkelijk
manoeuvreert en leuke familie-uitjes (opblaasbanden en
andere attributen slepen) kunt houden, en die ook
geschikt is als stabiele vissers-, duikers- of werkboot, dan
is een YAM Sport perfect voor u.

Zeer gemakkelijk te bedienen en
besturen

Stevige bodems van hout of
aluminium

Robuuste slijtstrips rondom

Ideaal voor watersport en het
slepen van speelgoedattributen

Serieuze werkboot voor het
ruwere werk

Doordachte, stijlvolle afwerking –
de perfecte jachttender
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De opblaasboot die
niets te wensen

overlaat.

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 hekbalk. 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
luchtschottensysteem ingebouwd. Zodoende zijn niet alleen de
afzonderlijke luchtkamers compleet afgedicht voor optimale
veiligheid, maar wordt ook de luchtdruk over de hele drijver verdeeld
en constant gehouden. Hierdoor is uw boot zonder
noemenswaardige problemen bestand tegen bijvoorbeeld kleinere
stootbelastingen.

Gebouwd voor veiligheid en comfort
Naast veiligheidsvoorzieningen, zoals sterke en veilige handvatten,
zittinghouders, D-ringen, hijsogen 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. De
bodem, zittingen en bevestigingen zijn allemaal eenvoudig aan te
brengen. Bovendien krijgt u een krachtige luchtpomp bij uw YAM,
dus  in slechts enkele minuten bent u klaar voor vertrek.

Ontwerp met V-vormige romp
Alle YAM Sport-modellen hebben een stabiele V-romp, die niet alleen
zeer stevig is en een uitstekende bestuurbaarheid bij hogere snelheden
biedt, maar ook een nauwkeurig stuurgedrag op lage snelheid.
Robuuste, krasbestendige harde bodems zijn standaard, net als een
scala aan andere praktische voorzieningen, zoals nette
riemopbergvoorzieningen en sterke hijsogen.
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Specificaties YAM275SPORT YAM310SPORT YAM340SPORT YAM380SPORT
Totale lengte 2,72 m 3,06 m 3,36 m 3,8 m

Breedte 1,58 m 1,58 m 1,74 m 1,74 m

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

4 5 + 1 (volwassenen +
kind)

6 + 1 (volwassenen +
kind)

Max. motorvermogen 7,3 kW / 9,9 pk 7,3 kW / 9,9 pk 14,7 kW / 20 pk 18,4 kW / 25 pk

Aantal luchtkamers 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1

Bodemmateriaal / -
type

Hout, vloerdelen Aluminium, vloerdelen Aluminium, vloerdelen Aluminium, vloerdelen

Afmetingen
(opgevouwen)

110 cm x 57 cm x 30
cm

112 cm x 58 cm x 32
cm

125 cm x 58 cm x 35
cm

125 cm x 58 cm x 35
cm

Rompgewicht  (excl.
buitenboordmotor)

48,6 kg 51,5 kg 58,5 kg 68,8 kg

Weight without carton 55,4 kg 64,2 kg 73,1 kg 80,0 kg

Max. laadcapaciteit 500 kg 600 kg 750 kg 850 kg

Max. tube diameter 44 cm 44 cm 47 cm 47 cm

Aslengte Kortstaart Kortstaart Kortstaart Kortstaart

Geschikt voor YAM275SPORT YAM310SPORT YAM340SPORT YAM380SPORT
Eenvoudig op te
bergen

Ja Ja - -

Kamperen en vissen Ja Ja Ja Ja

Familie uitjes - Ja Ja Ja

Watersport - - Ja Ja

Snorkelen - - - Ja

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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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
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met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk
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