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Yamaha Motor laat al meer dan 65 jaar harten sneller kloppen. Bij Yamaha, dat bekend staat als
voorloper op het gebied van maritieme innovatie en om zijn motoren van superieure kwaliteit,
zijn we erop gericht alle maritieme gebruikers van dienst te zijn, zodat iedereen van het water
kan genieten.
Yamaha wordt gedreven door een passie om meer mensen in staat te stellen vrije tijd op het
water door te brengen, via de premium krachtpatsers van de XTO 425 pk V8-buitenboordmotor
en GP1800R SVHO Waverunner tot de draagbare pick-up-and-go buitenboordmotor van 2,5 pk.
De kenmerkende mix van opwinding en hoogwaardige techniek van het merk werd op een geheel
nieuwe manier tot leven gebracht met het in 2020 uitgebrachte volledig opnieuw ontworpen
assortiment YAM-opblaasboten. Vandaag kondigt Yamaha het nieuwe assortiment opblaasbare
boten met aluminium romp aan, met een frisse, moderne uitstraling en een breed scala aan
functies, die allemaal ongelooflijk populair zijn gebleken bij klanten.
Ideaal voor dagjes uit met het gezin, avonturen met vrienden of zelfs eenvoudige tender taken,
deze boten zijn duurzaam, lichtgewicht en hebben een uitstekende handling. De premium
opblaasboten van Yamaha hebben veel van de kenmerken die men van een luxe tender mag
verwachten, gecombineerd met uitmuntende techniek en compromisloze bouwkwaliteit.

Nieuwe YAM 350, 310 en 270 TAf: Aluminium voordelen.
Dit jaar blijft Yamaha Motor nieuwe gebieden verkennen terwijl het trouw blijft aan zijn
hoogwaardige maritieme erfgoed, met een nieuwe reeks YAM TAf-opblaasboten
De rompen van deze innovatieve boten zijn gemaakt van aluminium, wat een aantal
aantrekkelijke voordelen biedt voor een toekomstige eigenaar. Het ongelooflijke lichtgewicht, dat
minder pk's nodig heeft om ze door het water te drijven. Dit resulteert in een efficiëntere
combinatie van buitenboordmotor en boot, waardoor de eigendomskosten zowel aan het begin
als gedurende de hele levensduur van het vaartuig worden verlaagd. Precisie Yamahaengineering heeft opmerkelijk robuuste rompen geproduceerd, die een geruststellende sterkte
bieden, ideaal voor regelmatig op het strand aanmeren, het allerbelangrijkste werk van een
veiligheidsboot en zorgen voor een lange levensduur van het vaartuig. De aluminium rompen
bieden ook een voordelige stijfheid, waardoor de bestuurder zijn boot vol vertrouwen kan
manoevreren in veeleisende wateren en geniet van de ultieme wendbaarheid.
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Alle nieuwe YAM boten zijn verkrijgbaar met een reeks Yamaha-buitenboordmotoren en een selectie van
consoles. Voor een meer ontspannen ervaring is een optionele zitbank en console beschikbaar op de TAfmodellen. Terwijl de zitbank comfortabele zitplaatsen en voldoende opbergruimte eronder biedt, biedt
de console extra bescherming en de optie voor een afstandsbediening en extra navigatie-elektronica
indien nodig. Voor extra zitplaatsen en opbergruimte is er naast de console ook een stoel met kussens
beschikbaar, wat een veilige ervaring voor uw bemanning creëert.
YAM 350TAf
Deze stoere, betrouwbare modellen zijn een ideale gezinsboot voor weekendavonturen, maar ze
dienen evengoed als grotere tenders. Stoelen kunnen worden geconfigureerd om aan uw doel en
voorkeur te voldoen met een dwarszitoptie of een bank met opbergruimte voor al die
verkenningsbenodigdheden. Handige en ruime opbergruimte in de boeg biedt voldoende ruimte
voor het eenvoudig opbergen van een anker en alle uitrusting van uw gezin, terwijl de vlakke
vloer het instappen en het eenvoudig laden van bagage vergemakkelijkt. Het aanpassen van uw
boot houdt niet op bij zitplaatsen, met motoropties waaronder een ongelooflijk lichtgewicht
Yamaha 25 pk, die een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding biedt om zowel de prestaties
als het gebruiksgemak op en naast het water ten goede te komen.

De 350TAf is in totaal 350 cm lang en heeft een breedte van 160 cm. Het leeg-gewicht is een uiterst
beheersbare 72 kg met een ruime capaciteit voor 4 volwassenen plus 1 kind.
YAM 310TAf

De 310TAf is je perfecte partner voor actie en avontuur en speelt gastheer voor je eerstkomende
visexpeditie. Kies een zitbank met een console, een ideale plek om je hengel aan bakboord op te bergen.
De ingebouwde boegkist is een geweldige plek om de rest van je uitrusting op te bergen. Motoropties
omvatten de nieuwste Yamaha 20 pk met batterijloze EFI.
De 310TAf heeft een totale lengte van 307 cm en een breedte van 160 cm. Het leeg-gewicht is een zeer
lichte 60 kg, zeker als je bedenkt dat de capaciteit zich uitstrekt tot 4 volwassenen en 1 kind.
YAM 270TAf
De 270TAf is perfect in staat om allerlei rollen te vervullen, van een leuke maar functionele
tender voor uw jacht tot een runabout voor een klein gezin. De 270TA is de meest compacte
boot in deze reeks, profiteert enorm van de stabiliteit en het zeebehoud van de aluminium romp,
en hij is gemakkelijk op te bergen in een tender garage of op het achterdek. Motoropties
omvatten de fluisterstille Yamaha 8 pk of de lichtgewicht, maar krachtige 6 pk.
Deze boot heeft een totale lengte van 265 cm en een breedte van 159 cm. Het leeg-gewicht is
slechts 41,5 kg, wat hem zeer gemakkelijk te hanteren maakt uit het water. Hij heeft ruimte voor
3 volwassenen en 1 kind, waardoor het ideaal is als een kleine gezins-runabout.
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YAM Air Range.
De YAM 240 Air, 275 Air en 310 Air-V (voorheen bekend als STi) bieden klanten dit seizoen nog
een spannende optie om het water op te gaan. Profiterend van een volledig opblaasbare,
hogedruk V-romp en dek; deze vaartuigen zijn ideaal als jachttender wanneer het niet voor elke
reis nodig is, of voor een familiedag op het strand, omdat ze in enkele minuten kunnen worden
in- en uitgepakt en gemakkelijk kunnen worden vervoerd in een normale gezinsauto. Vergezeld
van een E-drive of buitenboordmotor tot de Yamaha 9,9 pk, kan het niet eenvoudiger zijn om uw
volgende avontuur op het water te beginnen met een YAM Air.
YAM T-Range
Voor het ultieme in lichtgewicht draagbaarheid; de lattenbodem T-reeks, met zijn oprolbaar
dekontwerp blijft beschikbaar en maakt het YAM-opblaasbare assortiment compleet. Ideaal als
tender voor een kleiner jacht; waar de ruimte aan boord beperkt is, of de perfecte zomerboot
voor uw vakantie, deze opblaasboten passen perfect bij de Yamaha Portable en E-Drive
buiteboordmotor-serie.
YAM S Range
Combineer prestaties en functionaliteit met de YAM S Range. De in elkaar grijpende vloer
verbetert de stijfheid van het vaartuig; voor een comfortabele, soepele vaart op het water, terwijl
de hogedrukkiel de zeewaardigheid verbetert en het opspattend water over de boeg vermindert.
Buiten het water is de S Range volledig demonteerbaar en kan worden opgeborgen in een kleine
gezinsauto of garage. Dit maakt het een ideaal vaartuig voor gezinnen of vissers die op zoek zijn
naar een comfortabeler seizoen op het water, zonder concessies te doen aan de opslag aan de
wal.
Beschikbaarheid
Neem contact op met uw plaatselijke erkende Yamaha dealer voor beschikbaarheid en meer
informatie.
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