YAM 310STi-V

Geniet van de stevige
en stijlvolle magie van
een YAM
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 reputatie van bewezen
betrouwbaarheid en echte duurzaamheid van Yamaha.
De speciale rompen en kielen zorgen voor
gebruiksgemak, wendbaarheid en prestaties en bieden
tegelijkertijd een comfortabele en veilige tocht.
Voeg daar nog een Yamaha buitenboordmotor aan toe,
met zijn betrouwbaarheid bij alle weersomstandigheden
en prestaties van wereldklasse, en je hebt een
onverslaanbare combinatie.

Zeer licht en gemakkelijk te dragen
Dubbelwandige opblaasbare bodem
biedt uitstekend comfort
Opblaasbare kiel voor nauwkeurige
besturing
V-bodem voor een nog betere
controle op de 310STi
Geschikt voor gezinnen met drie of
vier personen
Zeer stabiel vaargedrag, zelfs in ruw
water
Enorm stevige en robuuste
constructie

YAM 310STi-V

Comfortabele opblaasbare
bodem

Gebouwd voor duurzaamheid

Het hart van elk STi-model wordt gevormd

een slim ontworpen luchtschottensysteem

door onze unieke en zeer slimme

ingebouwd. Dit helpt niet alleen om de

opblaasbare bodem en kiel. Een complex

afzonderlijke luchtkamers compleet

web van kruissteken in de luchtkamer

afgedicht te houden voor de veiligheid,

voorkomt vervorming en houdt het

het helpt ook om de luchtdruk in de

oppervlak stijf, en belooft je de meest

gehele drijver te handhaven en gelijk te

comfortabele, soepele en stabiele tocht

houden. De boten uit de STi-serie worden

van een opblaasboot die je ooit hebt

geleverd met een drukmeter om een goed

geprobeerd.

opgeblazen romp en bodem te garanderen.

Gebouwd voor optimale
duurzaamheid

Gebouwd voor veiligheid en
comfort

Alle YAM opblaasboten zijn vervaardigd

Naast veiligheidsvoorzieningen, zoals

van hypermodern pvc voor maximale

sterke en veilige handvatten,

sterkte en een fraai uiterlijk. De meeste

zittinghouders, D-ringen, hijsogen en

naden en verbindingen zijn thermisch

andere voorzieningen, heeft ook comfort

gelast voor optimale waterdichtheid en

de hoogste prioriteit. Ons ingenieuze

veiligheid. Het resultaat is een mooi,

kwaliteitsventiel is daarvan een goed

schoon buitenoppervlak dat zeer goed

voorbeeld: uitzonderlijk betrouwbaar en

bestand is tegen slijtage, zout water en

luchtdicht, en gemakkelijk in gebruik. Het

zonlicht.

ventiel steekt niet uit boven het

In de drijvers van alle YAM opblaasboten is

oppervlak van de drijver en voorkomt dus
dat je blijft haken of er anderszins last
van hebt.

Opblaasbare V-romp (310STi)
Onze grootste YAM Sports-sloep, de 310STi,
heeft een unieke V-vormige opblaasbare
romp. Hoewel hij dezelfde hoeveelheid
comfort biedt als de andere STi-serie, voegt
hij extra stijfheid aan de romp en een
diepere V toe, waardoor het vaargedrag
wordt verbeterd en dit topmodel perfect
past bij de grotere YAMbuitenboordmotoren.

Gemakkelijk te vervoeren
Elke YAM wordt geleverd met alles wat
nodig is voor direct vaarplezier. De sterke
draagtas is handig voor het opbergen van je
YAM in een ko erbak of op een imperiaal,
en de bodems, stoelen en accessoires zijn
allemaal zeer eenvoudig te installeren. Er
wordt ook een krachtige luchtpomp
meegeleverd, zodat je YAM binnen enkele
minuten vaarklaar is.

YAM 310STi-V
Afmetingen
Totale lengte
Breedte
Max. aantal personen
Max. motorvermogen
Aantal luchtkamers
Afmetingen (opgevouwen)
Bodemmateriaal / -type
Rompgewicht (excl. buitenboordmotor)
Max. laadcapaciteit
Max. tube diameter

3,10 m
1,56 m
3 + 1 (volwassenen + kind)
7,4 kW / 10 pk
3 + 2 (bodem)
113 x 65 x 35 cm
V-opblaasbaar
31,46 kg
620 kg
43,5 cm

YAM 310STi-V
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.

