
Den oppblåsbare som
er med deg hele veien.
Hopp opp i en YAM, og bli én av tusenvis lykkelige eiere

som cruiser rundt i havneområder, marinaer, innsjøer og

elver i Europa. Kjent for sin enkle, stilige utforming,

brukervennlighet og gode valuta for pengene, og den

hjelper folk med å komme seg ut på vannet på en

enklere måte – og ha det morsommere.

Alle YAM-modeller deler Yamaha-omdømmet som

velprøvd pålitelighet – og langvarige holdbarhet. De

spesielle skrogene og kjølene sikrer praktisk bruk,

smidighet og ytelse, samtidig som de gir en komfortabel

og sikker tur.

Bare legg til en Yamaha påhengsmotor med sin

pålitelighet og ytelse i verdensklasse, i all slags vær – for

å få en uslåelig pakke.

Tø e, allsidige gummireimer

Veldig lett å kontrollere og manøvrere

Spesiell tubeform gir stor innvendig

plass

Tøft aluminiumsdørk (baugpanel

vanntett multiplex)

Ideell for vannsport og sleping av leker
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Perfekte partnere

Yamaha påhengsmotorer er kjent for sin

nøkkelferdige pålitelighet, og oppblåsbare

YAM er utformet for å være en perfekt

match, fra undervannspro len til den

optimerte vinkelen og høyden på

hekkbjelken. Med et stort utvalg av

Yamaha påhengsmotorer å velge mellom,

er det lett å  nne den perfekte

kombinasjonen av motor og oppblåsbar

båt.

PVC-dekket, forsterket
hekkbjelke

Viser vår hengivenhet ovenfor kvalitet, og

vi har dekket hekkbjelken med svart PVC.

Dette gjør hekkbjelken enda mer

motstandsdyktig mot slitasje og UV-lys,

og det øker holdbarheten. Selvfølgelig er

hekkbjelken spesialutformet og testet for

bruk av en Yamaha påhengsmotor.

Bygd for å ta vare på deg

I tillegg til sikkerhetsfunksjoner som sterke

og sikre gripehåndtak, setelapper, D-ringer,

løfteøyne og andre beslag. Komfort er også

topprioritert. De egne

oppbevaringsremmene for årer, er et perfekt

eksempel – til forskjell fra mange andre

oppblåsbare båter, oppbevarer YAM-båter

årene pent ute av veien, slik at du kan sitte

komfortabelt øverst på skroget.

Trygg og sikker

YAM S-serien båter leveres med en sterk

reim for feste av drivsto tanken til

aluminiumsdørken – ute av veien og med

ekstra sikkerhet for personene om bord.

Bygd for å vare

For å få best mulig styrke og et godt

utseende, er alle YAM oppblåsbare båter

bygd med siste generasjons PVC-

materiale, med de  este sømmer og

skjøter varmlimt, noe som gir best mulig

vanntetthet og sikkerhet. Resultatet blir

en over ate som er en smart og ren

utvendig som er svært motstandsdyktig

mot slitasje, saltvann og sollys.

V-formet skrogoppsett

Alle YAM Sport-modeller bruker et stabilt

V-skrogoppsett, noe som gir ikke bare god

stivhet og suveren retningskontroll under

fart, men også presis håndtering ved sakte

fart. Robuste, ripebestandige og stive

dørker er standardoppsett – i tillegg til en

rekke andre praktiske funksjoner, som for

eksempel sterke løfteøyne.
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In atable speci cations

Lengde 3,80 m
Bredde 1,70 m
Maks. antall personer 6
Maks motorkraft 18,4 kW / 25 hk
Antall luftkamre 3 + 1 (kjøl)
Størrelse på oppbevaringsrom 127 x 80 x 38 cm
Gulv-/materialtype  Aluminium
Skrogvekt 71,75 kg
Maksimal lastekapasitet 820 kg
Maks rørdiameter 43,5 cm
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten

forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen

anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i

publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid en anbefalt

personlig  yteenhet og sikkerhetsutstyr når du er i båten.
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