YAM 310S

De opblaasboot die je
nooit in de steek laat.
Spring in je YAM en cruise even rond samen met andere
eigenaars in de Europese havens en op binnenwateren.
De eenvoudige en stijlvolle vormen, de
gebruiksvriendelijkheid en de interessante prijskwaliteitverhouding van de YAM opblaasboten zijn
ondertussen goed gekend en staan borg voor veel
waterplezier.
Alle YAM modellen delen dezelfde Yamaha reputatie van
bewezen betrouwbaarheid en uitzonderlijke
duurzaamheid. Hun speciale rompen en kielen zorgen
voor een goede bestuurbaarheid en wendbaarheid, en
voor opvallende prestaties. Ze bieden bovendien een
comfortabele en veilige tocht op het water.
Rust je boot uit met een Yamaha buitenboordmotor om
een onklopbaar team te vormen voor betrouwbaarheid
in alle weersomstandigheden en voor prestaties van
wereldklasse.

Robuuste aluminium bodem
(boegpaneel waterdichte multiplex)
Robuuste slijtstrips rondom
Ideaal geschikt voor watersport en het
trekken van speelgoed
Serieuze werkboot voor het ruwere
werk
Zeer gemakkelijk te bedienen en
besturen
Speciale vorm van de drijvers biedt veel
binnenruimte

YAM 310S

Perfecte partners
De uitstekende betrouwbaarheid van de

Spiegel verstevigd met een
PVC-bekleding

buitenboordmotoren van Yamaha is een

Omdat we zeer veel belang hechten aan

algemeen aanvaard gegeven en het

kwaliteit, hebben we de spiegel bekleed

ontwerp van de YAM opblaasboten werd

met zwarte PVC. Hij is dus beter bestand

speciaal afgestemd op deze motoren, van

tegen slijtage en UV-licht, en is daardoor

hun unieke onderwaterpro el tot de

veel duurzamer. Deze spiegel werd

geoptimaliseerde hoek en hoogte van hun

natuurlijk speciaal ontworpen en getest

spiegel. Dankzij het uitgebreide gamma

voor een Yamaha buitenboordmotor.

Gebouwd voor veiligheid en
comfort
Naast veiligheidsvoorzieningen zoals sterke,
veilige handgrepen, zittinghouders, Dringen, hijsogen en andere
bevestigingsmiddelen, was comfort ook een
topprioriteit. De speciale opbergbanden
voor de riemen zijn hiervan een perfect
voorbeeld. In tegenstelling met vele andere

van de Yamaha buitenboordmotoren vind

opblaasboten, worden de riemen van de

je gemakkelijk de perfecte combinatie van

YAM boten mooi opgeborgen zonder te

motor en opblaasboot.

hinderen. Je kunt dus comfortabel op de
romp blijven zitten.

Veilig & zeker

Gebouwd voor duurzaamheid

De boten van de YAM S serie zijn uitgerust

Alle YAM opblaasboten zijn vervaardigd

met een sterke band om de brandstoftank

van geavanceerd PVC materiaal dat een

veilig vast te zetten op de aluminium

maximale sterkte en een mooie look

bodem. De tank zal dus nooit hinderen en

oplevert. De meeste naden en voegen zijn

dit systeem biedt ook een extra veiligheid

thermisch gelast voor een optimale

voor de mensen aan boord.

waterdichtheid en veiligheid. Het
doeltre ende en mooi afgewerkte
oppervlak is zeer goed bestand tegen
slijtage, zout water en zonlicht.

Romp met V-vorm
Alle YAM Sport modellen hebben een
stabiele V-romp. Dit biedt niet alleen een
grote stijfheid en een uitstekende
bestuurbaarheid bij hoge snelheden, maar
ook een precieze hanteerbaarheid bij lage
snelheden. Robuuste, krasbestendige en
harde bodems zijn standaard voorzien. Dat
geldt ook voor enkele andere praktische
voorzieningen, zoals sterke hijsogen.

YAM 310S
In atable speci cations
Totale lengte
Max. breedte
Max. aantal personen
Max. motorvermogen
Aantal luchtkamers
Afmetingen opbergruimte
Bodemmateriaal/-type
Rompgewicht
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 brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn 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. Leef altijd de
plaatselijke regelgeving na. Draag op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een
zwemvest.

