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TENDERS

240T / 200T 
- Klein en compact, perfect als tenders

SPORT

275S / 310S / 340S / 380S 
-  Uitzonderlijke prestaties en 

verkenningsmogelijkheden

SPORTTENDERS

240STi / 275STi / 310STi-V 
- De volgende stap in comfort & prestaties

ALUMINIUM RIBs

Neem contact op met je lokale dealer voor 
meer informatie.



 

ALLROUNDERS 
De nieuwe YAM opblaasboten - perfect voor elk scenario

Na meer dan twintig jaar betrouwbare 
en praktische prestaties in heel Europa, 
heeft Yamaha besloten het assortiment 
YAM opblaasboten volledig opnieuw te 
ontwerpen. Met een robuuste, eenvoudige 
benadering hebben we een strak en modern 
ontwerp gemaakt met geweldige functies 
om hoogwaardige opblaasbare boten te 
bieden tegen een betaalbare prijs.

Het nieuwe YAM assortiment biedt een 
brede collectie opblaasboten met een

uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Sterk 
en duurzaam, maar toch licht en gemakkelijk 
opvouwbaar, maakt het strakke ontwerp het 
opbergen en vervoeren van je opblaasboot 
een fluitje van een cent.

Met meer dan 20 jaar ervaring en de 
kenmerkende aanpak van Yamaha die de 
hoogst mogelijke kwaliteit biedt, zijn onze 
nieuwe YAM-boten gebouwd om je dagen 
op het water lang te ondersteunen. Deze 
lichtgewicht wonderen bieden

niet alleen veel plezier en gemak voor 
vrijetijdsbestedingen, maar zijn ook perfect 
geschikt voor professioneel gebruik.

Natuurlijk heeft Yamaha elk YAM-model 
uitgebreid getest samen met de relevante 
YAMAHA-buitenboordmotoren en Electric 
Drives - om het best mogelijke pakket te 
creëren dat de harten en geesten van YAM-
bezitters over de hele wereld zal veroveren.

Ga voor meer informatie naar  
www.yamaha-marine.nl



 

Deze kleine 
plezierboten staan 

altijd ter beschikking



YAM 200T / 240T

Om met zo min mogelijk gedoe het water op te gaan, is er geen betere keuze dan 
de YAM 200T of de YAM 240T.

Deze stoere kleine plezierboten zijn ideaal voor kleine transporttaken of gewoon 
om te dollen op het water. Met de standaard luchtpomp kan je hem in enkele 
minuten opblazen of inpakken, terwijl de lichtgewicht lattenbodem eenvoudig 
oprolt; en je YAM is eenvoudig op te bergen in een bootkluisje, kofferbak of zelfs 
een kast in huis.

Gebruik de sterke aluminium roeispanen, met hun handige opbergklemmen en 
roeidollen of plaats een Yamaha buitenboordmotor of Electric Drive. Hoe dan ook, 
je zal blij zijn met een van deze stijlvolle kleine plezierboten.

Past perfect bij Yamaha Electric Drives 

Onze YAM-opblaasboten uit de Tender-serie 
vormen een geweldige combinatie met de 
Yamaha Electric Drives. Het stille, schone en 
gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden 
pakket werkt vooral geweldig als een sloep. 
Natuurlijk hebben onze Yamaha-ingenieurs 
deze boten ontworpen en getest om ook 
een perfecte match te zijn voor onze kleine 
buitenboordmotoren.

Gebouwd voor veiligheid en comfort 

Bij het ontwerpen van de YAM-boten hebben 
onze ontwerpers de eindgebruiker altijd 
in gedachten gehouden om het gebruik zo 
eenvoudig en veilig mogelijk te maken. Onze 
ingenieuze hoogwaardige luchtklep is een goed 
voorbeeld. Hij is uitzonderlijk betrouwbaar en 
luchtdicht, eenvoudig te bedienen en steekt 
niet uit boven het oppervlak van de drijver en 
voorkomt dus dat je blijft haken of er anderszins 
last van hebt. We hebben de maximale druk naast 
de luchtklep opgeschreven, zodat je altijd weet 
hoeveel druk er nodig is.

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 
kofferbak 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.

Lichte, compacte maar sterke 
lattenbodem
Onze opblaasboten uit de Tender-serie hebben 
een unieke lattenbodem, waardoor de boten nog 
kleiner kunnen worden opgerold. Dit is vooral het 
geval voor onze kleinste Tender-boot, de YAM 
200T. Natuurlijk zijn de sloepen ontworpen om 
stijf en sterk te blijven wanneer ze opgeblazen en 
in gebruik zijn.
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Echt sportgerichte 
opblaasboten
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S

Perfecte partners 

Yamaha-buitenboordmotoren staan bekend om 
hun goede betrouwbaarheid en het ontwerp 
van elke YAM-opblaasboot sluit daar perfect op 
aan, van het unieke onderwaterprofiel tot aan de 
geoptimaliseerde hoek en hoogte van de spiegel. 
Dankzij het uitgebreide assortiment Yamaha-
buitenboordmotoren vind je altijd de perfecte 
combinatie van motor en opblaasboot.

Voor maximaal drijvend plezier gaat er niets boven een YAM Sport. Ideaal voor 
kampeertochten, watersporten, familievakanties, meercruises of gewoon het 
verkennen van de kustlijn.

Omdat deze stoere, sportieve opblaasboten ook slim en stijlvol zijn, zijn ze een 
geweldige keuze als hulpschip voor een grotere boot, of het nu een zeiljacht of 
een motorcruise is. Van de kleinste 275S tot de zeer capabele 380S zijn deze boten 
eenvoudig te besturen en daarnaast ook ontworpen voor serieuzer werk.

Dus als je op zoek bent naar een boot die gemakkelijk te manoeuvreren is en die 
familieavonturen met gemak aankan, zoals het slepen van zwemdonuts en ander 
speelgoed, en toch net zo thuis is als een stabiele vis-, duik- of werkboot, dan is 
een YAM Sport voor jou gemaakt.

Veilig beveiligd 

De YAM S-Series-boten worden geleverd met een 
sterke riem om de brandstoftank op de aluminium 
bodem te bevestigen. Zo is deze uit de weg en 
zorgt tegelijkertijd voor extra veiligheid voor de 
mensen aan boord.

Gebouwd voor veiligheid en comfort 

Naast veiligheidsvoorzieningen, zoals sterke 
en veilige handvatten, zittinghouders, 
D-ringen, 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.

Met pvc beklede versterkte spiegel 

Om te laten zien dat we kwaliteit hoog in het 
vaandel hebben staan, hebben we onze spiegel 
bedekt met zwart pvc. Dit maakt de spiegel 
nog beter bestand tegen slijtage en UV-licht, 
waardoor de duurzaamheid wordt verhoogd. 
Natuurlijk is de spiegel speciaal ontworpen en 
getest voor een Yamaha-buitenboordmotor.



 

Een geweldige  
manier om plezier te 
hebben op het water
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Waarom ga je niet het water op met een YAM STi, waar je met meer comfort 
plezier op het water ervaart? Dit is vooral te danken aan de dubbelwandige 
opblaasbare bodem, die extra stijf en zeer comfortabel aan de voeten is. Toch 
zijn de STi-modellen, zoals elk YAM-model, supereenvoudig om op te blazen, te 
dragen, te gebruiken en op te bergen.

Topprestaties zijn verzekerd, zelfs met de kleinste Yamaha-buitenboordmotor, 
en de bediening is opmerkelijk, met uitstekende controle en stabiliteit door de 
speciale opblaasbare kiel en het ontwerp van de V-romp (alleen voor de 310STi-V).

Sterke D-ringen en reddingslijnen zijn voorzien, evenals een veilige, geïntegreerde 
tankhouder. De spiegel met pvc-coating is versterkt met een speciaal 
ondersteuningsgedeelte voor een Yamaha-buitenboordmotor. Het enige wat je 
hoeft te doen is genieten.

Comfortabele opblaasbare bodem 

Het hart van elk STi-model wordt gevormd door 
onze unieke en zeer slimme opblaasbare bodem 
en kiel. Een complex web van kruissteken in 
de luchtkamer voorkomt vervorming en houdt 
het oppervlak stijf, en belooft je de meest 
comfortabele, soepele en stabiele tocht van een 
opblaasboot die je ooit hebt geprobeerd.

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.

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 in de 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 YAM-
buitenboordmotoren.

Gebouwd voor duurzaamheid 

In de drijvers van alle YAM opblaasboten is 
een slim ontworpen luchtschottensysteem 
ingebouwd. Dit helpt niet alleen om de 
afzonderlijke luchtkamers compleet afgedicht te 
houden voor de veiligheid, het helpt ook om de 
luchtdruk in de gehele drijver te handhaven en 
gelijk te houden. De boten uit de STi-serie worden 
geleverd met een drukmeter om een goed 
opgeblazen romp en bodem te garanderen.



Specificaties

200T 240T 275S 310S

Specificaties
Totale lengte 1,97 m 2,40 m 2,70 m 3,08 m

Boom 1,31 m 1,48 m 1,52 m 1,54 m

Buisdiameter (cm) 35 cm  39 cm 42,5 cm 42 cm

Max. aantal personen 1 + 1 (volwassene + kind) 3 3 + 1 (volwassenen + kind) 4

Max. motorvermogen kW (pk)
(aanbevolen door Yamaha)

1,8 (2,5) 3,7 (5) 7,3 (10) 11,1 (15)

Max. motorgewicht 24 kg 40 kg 55 kg 60 kg

Aantal luchtkamers 2 3 3 + 1 (kiel) 3 + 1 (kiel)

Afmetingen in opbergtoestand (cm) 102 x 58 x 29 cm 107 x 58 x 32 cm 112 x 58 x 33 cm 112 x 66 x 34 cm

Aantal pakketten 1 1 1 1

Bodemmateriaal / Type PVC bodem met houten latten PVC bodem met houten latten Platte aluminium panelen (houten boegplaat) Platte aluminium panelen (houten boegplaat)

Spiegel Met zwart PVC bekleed

Gewicht (romp) 16,65 kg 24 kg 44,2 kg 50,2 kg

Max. laadvermogen 250 kg 400 kg 480 kg 600 kg

Zadel 1 (hout)

D-sleepring 2 2 2 2

Hijsogen voor davits Nee Nee 2 2

Draaggrepen vóór Nee Nee 1 1

Draaggrepen achter 2 2 2 2

Opbergvak met vergrendeling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Opties Extra zitplaats Extra zitplaats

Inclusief uitrusting
Riemen voor brandstoftank Nee Nee Ja Ja

Valies met draaggrepen Ja Ja Ja Ja

Reparatieset Ja Ja Ja Ja

Voetpomp Ja (lage druk) Ja (lage druk) Ja (normaal) Ja (normaal)

Peddels 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks

Luchtdrukmeter Nee Nee Ja Ja

Meertouw/sleepkabel 1 1 1 1



200T 240T 275S 310S 340S 380S 240STi 275Ti 310STi-V

Specificaties
Totale lengte 3,39 m 3,80 m 2,40 m 2,70 m 3,10 m

Boom 1,70 m 1,70 m 1,34 m 1,52 m 1,56 m

Buisdiameter (cm) 43,5 cm 43,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 43,5 cm

Max. aantal personen 5 6 2 + 1 (volwassenen + kind) 3 + 1 (volwassenen + kind) 3 + 1 (volwassenen + kind)

Max. motorvermogen kW (pk)
(aanbevolen door Yamaha)

14,7 (20) 18,4 (25) 3,7 (5) 7,4 (10) 7,4 (10)

Max. motorgewicht 60 kg 83 kg 40 kg 55 kg 55 kg

Aantal luchtkamers 3 + 1 (kiel) 3 + 1 (kiel) 3 + 2 (bodem + kiel) 3 + 2 (bodem + kiel) 3 + 2 (bodem)

Afmetingen in opbergtoestand (cm) 127 x 72 x 38 cm 127 x 80 x 38 cm 106 x 58 x 32 cm 112 x 60 x 32 cm 113 x 65 x 35 cm

Aantal pakketten 1 1 1 1 1

Bodemmateriaal / Type
Platte aluminium panelen  

(houten boegplaat)
Platte aluminium panelen  

(houten boegplaat)
Opblaasbare bodem Opblaasbare bodem Opblaasbare V-bodem

Spiegel Met zwart PVC bekleed

Gewicht (romp) 60 kg 71,75 kg 25,6 kg 29,2 kg 31,46 kg

Max. laadvermogen 750 kg 820 kg 400 kg 480 kg 620 kg

Zadel 1 (hout)

D-sleepring 2 2 2 2 2

Hijsogen voor davits 2 2 2 2 2

Draaggrepen vóór 1 1 1 1 1

Draaggrepen achter 2 2 2 2 2

Opbergvak met vergrendeling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Opties Extra zitplaats Extra zitplaats Extra zitplaats Extra zitplaats

Inclusief uitrusting
Riemen voor brandstoftank Ja Ja Ja Ja Ja

Valies met draaggrepen Ja Ja Ja Ja Ja

Reparatieset Ja Ja Ja Ja Ja

Voetpomp Ja (normaal) Ja (normaal) Ja (hoge druk) Ja (hoge druk) Ja (hoge druk)

Peddels 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks

Luchtdrukmeter Ja Ja Ja Ja Ja

Meertouw/sleepkabel 1 1 1 1 1











Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020-654 6001
E-mail: ymnlmarine@yamaha-motor.nl

Disclaimer
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 op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een 
zwemvest. 

YAM is een geregistreerd handelsmerk van Yamaha Motor Europe NV

Dealer
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