YAM 310S

De opblaasboot die
altijd bij je is.
Spring in een YAM en voeg je bij de duizenden gelukkige
eigenaars die rondvaren in de Europese (jacht)havens en
binnenwateren. Vermaard om hun eenvoudige, stijlvolle
ontwerp, het gebruiksgemak en de verfrissende prijskwaliteitsverhouding. YAM opblaasboten brengen
plezier op het water binnen het bereik van een grote
groep mensen.
Alle YAM-modellen delen de Yamaha-reputatie voor
bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid die echt
lang meegaat. De speciale rompen en kielen zorgen voor
gebruiksgemak, wendbaarheid en prestaties terwijl ze
een comfortabele, veilige tocht bieden.
Voeg daar nog een Yamaha buitenboordmotor aan toe,
met zijn betrouwbaarheid bij alle weersomstandigheden
en prestaties van wereldklasse, en je hebt een
onverslaanbare combinatie.

Stevige aluminium bodem (boegplaat
van waterdicht multiplex)
Robuuste slijtstrips rondom
Uitermate geschikt voor watersporten
en het slepen van opblaasspeelgoed
Serieuze werkboot voor het ruwere
werk
Zeer gemakkelijk te bedienen en
besturen
Speciale buisvorm biedt veel
binnenruimte
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Perfecte partners
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Veilig beveiligd

Gebouwd voor optimale
duurzaamheid

De YAM S-Series-boten worden geleverd

Gebouwd voor veiligheid en
comfort
Naast veiligheidsvoorzieningen, zoals sterke
en veilige handvatten, zittinghouders, Dringen, hijsogen en andere voorzieningen,
heeft ook comfort de hoogste prioriteit. De
speciale opbergriemen voor de riemen zijn
een perfect voorbeeld: anders dan bij veel
andere opblaasboten, hebben YAM-boten de
riemen netjes opgeborgen zodat je
comfortabel op de romp kunt zitten.

V-vormige rompcon guratie
Alle YAM Sport-modellen maken gebruik van
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YAM 310S
Afmetingen
Totale lengte
Breedte
Max. aantal personen
Max. motorvermogen
Aantal luchtkamers
Afmetingen (opgevouwen)
Bodemmateriaal / -type
Rompgewicht (excl. buitenboordmotor)
Max. laadcapaciteit
Max. tube diameter

3,08 m
1,54 m
4
11,1 kW / 15 pk
3 + 1 (kiel)
112 x 66 x 34 cm
Aluminium
50,2 kg
600 kg
42 cm

YAM 310S
Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering
zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door
professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze
wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme
regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.

