
Compact, licht en
stevig
Spring in een YAM 270 TAf en voeg je bij de duizenden

gelukkige eigenaars die rondvaren in de Europese

(jacht)havens en binnenwateren. Deze YAM opblaasboot

is bekend om zijn stabiliteit en zeewaardigheid in

combinatie met compacte afmetingen en helpt mensen

om eenvoudiger het water op te gaan en meer plezier te

hebben.

Alle YAM modellen delen de reputatie van bewezen

betrouwbaarheid en echte duurzaamheid van Yamaha.

De rompen en kielen zijn ontworpen voor optimaal

gebruiksgemak, wendbaarheid en prestaties, en bieden

comfortabel,stabiel en veilig vaargedrag

Voeg daar nog een stijlvolle Yamaha buitenboordmotor

aan toe, met superieure betrouwbaarheid en

toonaangevende prestaties, en je hebt een

onverslaanbare combinatie.

Ideaal als tender bij een jacht of als

kleine gezinsboot

Perfect in combinatie met een

Yamaha buitenboordmotor tot 8 pk

Stijve aluminium romp voor comfort en

stabiliteit

V-vormige romp voor een betere

zeewaardigheid

Gemakkelijke besturing en geweldige

wendbaarheid

Lichte en sterke aluminium roeiriemen

met handige opbergklemmen

Verstevigde spiegel voor Yamaha

buitenboordmotor

Luchtpomp inbegrepen voor snel

oppompen en wegwezen
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Compact, licht en stevig
Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren vanaf het water. Sterk en wendbaar op het water. De YAM

270 TAf is jouw perfecte partner als behendige tender of als leuk, betaalbaar vaartuig voor een klein

gezin om echt te genieten.

De YAM 270 TAf is compact maar krachtig en biedt dezelfde veerkrachtige

zeewaardigheidseigenschappen als zijn grotere broers in het assortiment. Dankzij de superlichte

constructie is het kinderspel om de boot buiten het water te verplaatsen. De YAM is eenvoudig op te

bergen op een grotere boot of thuis.

De besturing is een  uitje van een cent dankzij de stijve aluminium romp en V-vormige kiel. Gebruik

de sterke aluminium roeispanen met hun handige opbergklemmen en roeidolbeugels of monteer

een Yamaha buitenboordmotor van wereldklasse, bekend om zijn soepele prestaties, zuinigheid en

stijlvolle betrouwbaarheid.
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Aluminium V-rompen, uiterst
sterk en comfortabel

De slimme aluminium V-romp met anti-

slipoppervlak tilt de prestaties van deze

modellen naar een nieuw niveau en maakt

ze tot ware allrounders. Deze maken de

lichte en eenvoudig te besturen

opblaasboten nog stabieler en

comfortabeler, en dragen echt bij aan

plezier op het water.

Functioneel plat dek

Stap in stijl aan boord. Het platte dek van

dit vaartuig zorgt voor gemakkelijk aan

boord klimmen, vooral vanaf een jacht,

samen met voldoende ruimte voor vistuig,

picknickmanden of wat je ook nodig hebt

voor je avontuur.

Gebouwd voor optimale
duurzaamheid

Alle YAM opblaasboten zijn vervaardigd van

hypermodern pvc voor maximale sterkte en

een fraai uiterlijk. De meeste naden en

verbindingen zijn thermisch gelast voor

optimale waterdichtheid en veiligheid. Het

resultaat is een mooi, schoon

buitenoppervlak dat zeer goed bestand is

tegen slijtage, zout water en zonlicht.

Gebouwd voor duurzaamheid

In de drijvers van alle YAM opblaasboten is

een slim ontworpen luchtschottensysteem

ingebouwd, zodat de afzonderlijke

luchtkamers compleet afgedicht blijven

voor optimale veiligheid. Hierdoor blijft de

luchtdruk gelijk in de gehele drijver en is

je boot zonder noemenswaardige

problemen bestand tegen bijvoorbeeld

kleinere stoten.

Het perfecte Yamaha-
partnerschap

Yamaha buitenboordmotoren staan

bekend om hun soepele prestaties,

gebruiksklare betrouwbaarheid, stijl en

zuinigheid. Deze YAM 270 TAf opblaasboot

is met zijn unieke onderwaterpro el tot

de geoptimaliseerde spiegelhoek en

hoogte ontworpen om perfect bij de

 uisterstille Yamaha buitenboordmotor

van 6 of 8 pk te passen.
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Afmetingen

Totale lengte 2.65 m
Breedte 1.59 m
Max. aantal personen 3 + 1 (adults + child)
Max. motorvermogen 5.9 kw / 8hp
Aantal luchtkamers 3
Afmetingen (opgevouwen) 251 x 111 x 47 cm
Bodemmateriaal / -type Aluminium
Rompgewicht (excl. buitenboordmotor) 48 kg
Max. laadcapaciteit 425 kg
Max. tube diameter 42 cm
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Vessel may be shown with optional accessories. Accessories may vary in certain markets. Please contact

your local dealer for more information.

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.
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