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BARCOS DE APOIO

240T / 200T 
-  Pequeno e compacto, perfeito como 

barco de apoio

DESPORTO

275S / 310S / 340S / 380S 
-  Performance e capacidades de 

exploração excecionais

BARCOS DE APOIO DESPORTIVOS

240STi / 275STi / 310STi-V 
-  O próximo nível em conforto e 

performance

SEMI-RÍGIDOS  com fundo em alumínio

Para saber mais, contacte a sua loja 
Yamaha Marine.



 

VERSÁTEIS 
Novos pneumáticos YAM - companheiros perfeitos para qualquer cenário

Após mais de vinte anos de performance 
fiável e prática em toda a Europa, a Yamaha 
decidiu redesenhar totalmente a gama de 
barcos pneumáticos YAM. Com uma ideia 
de robustez e simplicidade, criámos um 
design moderno e limpo com excelentes 
caraterísticas para oferecer barcos 
pneumáticos de alta qualidade a um preço 
acessível.

A nova gama YAM oferece uma vasta coleção 
de pneumáticos com uma excelente

relação qualidade-preço. São resistentes 
e duradouros, mas leves e facilmente 
dobráveis, e o design macio facilita imenso 
o armazenamento e o transporte do barco 
pneumático.

Com mais de 20 anos de experiência e a 
abordagem de assinatura da Yamaha a 
oferecer a mais elevada qualidade possível, 
os nossos novos barcos YAM são construídos 
para estarem à altura dos seus dias na água 
durante muito tempo. Estes milagres leves 

proporcionam muitas alegrias e são muito 
práticos para as atividades de lazer, mas são 
também perfeitos para uso profissional.
Naturalmente, a Yamaha testou todos 
os modelos YAM de forma exaustiva em 
conjunto com os motores fora de borda a 
gasolina e elétricos da YAMAHA, para criar 
o melhor conjunto possível para conquistar 
o coração e a mente dos proprietários de 
produtos YAM em todo o mundo.

Para saber mais, visite www.yamaha-motor. eu



 

Estes pequenos 
barcos de passeio 

estão sempre prontos



YAM 200T / 240T

Para entrar na água com o mínimo de complicações e esforço, a melhor escolha é o 
YAM 200T ou o YAM 240T.

Estes pequenos e robustos barcos de passeio são ideais para apoio ou 
simplesmente para atividades de lazer na água. Pode insuflá-lo ou arrumá-lo 
em poucos minutos com a bomba de ar fornecida de série, enquanto o estrado 
leve de ripas se enrola facilmente. Pode guardar o seu YAM facilmente num 
compartimento de arrumação, numa bagageira de automóvel ou, inclusivamente, 
num armário em casa.

Utilize os resistentes remos em alumínio, com encaixes de arrumação fácil e 
forquetas robustas, ou instale um pequeno e fiável motor fora de borda Yamaha 
ou um motor elétrico. De qualquer forma, ficará deliciado com um destes 
pequenos e elegantes barcos de passeio.

A combinação com provas dadas para os 
motores elétricos da Yamaha
Os nossos pneumáticos da série Tender YAM 
combinam na perfeição com os motores elétricos 
da Yamaha. Este conjunto silencioso, limpo, fácil 
de utilizar e manter funciona particularmente 
bem como barco de apoio. Naturalmente, os 
nossos engenheiros da Yamaha conceberam e 
testaram estes barcos para também serem uma 
combinação perfeita para os nossos pequenos 
motores fora de borda.

Construídos para cuidar de si 

Durante a conceção dos barcos YAM, os nossos 
designers tiveram sempre como prioridade o 
utilizador final para tornarem a utilização o 
mais simples e mais segura possível. A nossa 
inteligente válvula de ar de alta qualidade é um 
bom exemplo, excecionalmente fiável e estanque, 
é fácil de utilizar e está nivelada com a superfície 
do flutuador para evitar que fique presa ou 
que cause desconforto. Também adicionámos a 
inscrição da pressão máxima junto à válvula para 
saber sempre a pressão que deve aplicar.

Fácil de transportar 

Cada YAM vem com tudo o que é necessário 
para proporcionar um prazer de navegação 
instantâneo. O resistente saco de transporte é 
prático para arrumar o seu YAM na bagageira do 
automóvel ou em cima de barras de tejadilho e 
o estrado, os assentos e os acessórios são muito 
simples de instalar. Fornecemos-lhe também uma 
potente bomba de ar para ter o seu YAM pronto a 
utilizar em apenas alguns minutos.

Pavimento ripado leve e compacto, mas 
resistente
Os nossos pneumáticos da série Tender têm um 
exclusivo pavimento ripado, o que permite que 
os barcos sejam ainda mais pequenos quando 
são dobrados. Isto é especialmente verdade 
no caso do nosso mais pequeno barco Tender, 
o YAM 200T. Naturalmente, os barcos de apoio 
foram concebidos para permanecerem rígidos e 
resistente quando são insuflados e estão a ser 
utilizados.
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Pneumáticos 
verdadeiramente 
pensados para o 

desporto
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YAM 275S / 310S / 340S / 380S

Parceiros ideais 

Os motores fora de borda Yamaha são famosos 
pela sua fiabilidade total e os pneumáticos YAM 
foram concebidos para ser os seus parceiros 
ideais através de características como, por 
exemplo, o perfil exclusivo abaixo da linha de 
água ou o ângulo e a altura otimizados do painel 
de popa. Com uma enorme gama de motores fora 
de borda Yamaha entre os quais pode optar, é 
fácil encontrar a combinação perfeita de motor e 
pneumático.

Para experienciar a máxima diversão na água, não há nada como um YAM Sport. 
Ideal para viagens de campismo, desportos náuticos, férias em família, passeios 
fluviais ou apenas para explorar o litoral.

Porque estes pneumáticos desportivos e robustos são também elegantes, 
representando uma excelente opção como barcos de apoio a uma embarcação 
maior, quer seja um veleiro ou um iate de cruzeiro. Desde o 275S mais pequeno 
até ao 380S, altamente competente, estes barcos são fáceis de manobrar e foram 
concebidos também para trabalhar a sério.

Por isso, se procura um barco que seja fácil de manobrar e que consiga lidar 
facilmente com quaisquer aventuras familiares – puxar boias e outros itens 
semelhantes – e, simultaneamente, desempenhar na perfeição o papel de barco 
com plataforma estável para pesca, atividades de mergulho ou trabalho, então o 
YAM Sport foi criado para si.

Seguro e protegido 

Os barcos da Série S YAM incluem uma carreia 
resistente para fixar o depósito de combustível ao 
pavimento de alumínio sem obstruir o espaço e 
melhorando a segurança das pessoas a bordo.

Construídos para cuidar de si 

Para além de características de segurança como 
pegas resistentes, fixadores de assento, argolas 
em D, olhais de suspensão e outros acessórios, o 
conforto também é uma prioridade. As correias 
de armazenamento dedicadas para os remos 
são um exemplo perfeito. Ao contrário de vários 
outros pneumáticos, os barcos YAM têm os remos 
cuidadosamente arrumados para se poder sentar 
confortavelmente na parte superior do casco.

Popa reforçada coberta com PVC 

Numa demonstração da nossa dedicação à 
qualidade, cobrimos a popa com PVC preto. Isto 
torna a popa ainda mais resistente ao desgaste 
e à luz ultravioleta, o que aumenta a sua 
durabilidade. Naturalmente, a popa foi concebida 
e testada especificamente para um motor fora de 
borda Yamaha.



 

Um excelente modo 
de se divertir na água
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YAM 240STi / 275STi / 310STi-V

Porque não entrar na água com um YAM STi, onde a sua diversão vem acrescida 
de conforto? Isto deve-se principalmente ao estrado insuflável de parede dupla, 
com rigidez otimizada e extremamente confortável para os pés. Ainda assim, 
os modelos STi são, como todos os modelos YAM, bastante simples de insuflar, 
transportar, utilizar e arrumar.

Garantia de performance superior - até mesmo com o motor fora de borda Yamaha 
mais pequeno - para além de uma manobrabilidade notável, com um controlo e 
uma estabilidade excelentes, graças ao design especial de casco em V e quilha 
insuflável (apenas para o 310STi-V).

São fornecidas argolas em D e cabos salva-vidas resistentes, bem como um 
suporte integral e seguro para botijas de ar. A popa com revestimento em PVC 
está reforçada com uma secção de apoio especial para um motor fora de borda 
Yamaha. Tudo o que tem de fazer é desfrutar.

Estrado insuflável muito confortável 

O estrado e a quilha insufláveis, inteligentes e 
únicos estão no centro de cada modelo STi. Uma 
teia complexa em ponto de cruz na câmara de 
ar impede a deformação do estrado, mantém a 
superfície rígida e proporciona-lhe a navegação 
mais confortável, suave e estável de qualquer 
pneumático em que já tenha viajado.

Construídos para durar 

De forma a proporcionarem a máxima robustez 
possível aliada a uma estética elegante, todos os 
pneumáticos YAM são construídos utilizando PVC 
de última geração, sendo a maioria das costuras 
e das junções soldadas a quente para garantir 
uma excelente impermeabilidade e segurança. 
O resultado é uma superfície exterior elegante e 
fluida, altamente resistente ao desgaste, à água 
salgada e aos raios solares.

Casco em V insuflável (310STi) 

O nosso maior barco de apoio YAM Sports, o 
310STi conta com um exclusivo casco insuflável 
em V. Apesar de oferecer o mesmo conforto que 
a outra Série STi, oferece uma maior rigidez ao 
casco e um formato em V mais acentuado, o que 
melhora a manobrabilidade e faz deste modelo 
topo de gama a combinação perfeita para os 
maiores motores fora de borda YAM.

Construídos para suportar a pressão 

Todos os pneumáticos YAM possuem um sistema 
de ar inteligente incorporado nos flutuadores 
do casco. Isto não só ajuda a manter as câmaras 
individuais completamente seladas para uma 
maior segurança, mas também ajuda a manter 
e equilibrar a pressão do ar ao longo dos 
flutuadores. Os barcos da série STi incluem um 
manómetro de pressão de ar para assegurar o 
correto enchimento do casco e do piso.



Especificações

200T 240T 275S 310S

Especificações
Comprimento total 1,97 m 2,40 m 2,70 m 3,08 m

Boca 1,31 m 1,48 m 1,52 m 1,54 m

Diâmetro do tubo (cm) 35 cm  39 cm 42,5 cm 42 cm

Máx. de pessoas 1 + 1 (adulto + criança) 3 3 + 1 (adultos + criança) 4

Potência máx. do motor 
( recomendada pela Yamaha)

1,9 kW/2,5 hp 3,7 kW/5 hp 7,4 kW/10 hp 11,1 kW/15 hp

Peso máx. do motor 24 kg 40 kg 55 kg 60 kg

N.º de câmaras de ar 2 3 3 + 1 (quilha) 3 + 1 (quilha)

Dimensões arrumado (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

N.º de embalagens 1 1 1 1

Material/tipo de piso Piso em PVC com ripas de madeira Piso em PVC com ripas de madeira
Paneiros em alumínio  

(paneiro de madeira na proa)
Paneiros em alumínio  

(paneiro de madeira na proa)

Popa Revestido a PVC preto

Peso (casco) 16,65 kg 24 kg 44.2 kg 50,2 kg

Capacidade máx. de carga 250 kg 400 kg 480 kg 600 kg

Assento 1 (madeira)

Anel de reboque em forma de D 2 2 2 2

Argolas para elevação Não Não 2 2

Pegas de transporte frontais Não Não 1 1

Pegas de transporte traseiras 2 2 2 2

Compartimento de armazenamento com 
fecho

N/D N/D N/D N/D

Opções Assento extra Assento extra

Equipamento incluído
Cintas para depósito de combustível Não Não Sim Sim

Mala com alças de transporte Sim Sim Sim Sim

Kit de reparação Sim Sim Sim Sim

Bomba de pé Sim (baixa pressão) Sim (baixa pressão) Sim (normal) Sim (normal)

Remos 2 peças 2 peças 2 peças 2 peças

Indicador de pressão de ar Não Não Sim Sim

Amarração/cabo de reboque 1 1 1 1



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

Especificações
Comprimento total 3,39 m 3,80 m 2,40 m 2,70 m 3,10 m

Boca 1,70 m 1,70 m 1,34 m 1,52 m 1,56 m

Diâmetro do tubo (cm) 43,5 cm 43,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 43,5 cm

Máx. de pessoas 5 6 2 + 1 (adultos + criança) 3 + 1 (adultos + criança) 3 + 1 (adultos + criança)

Potência máx. do motor 
( recomendada pela Yamaha)

14,7 kW/20 hp 18,4 kW/25 hp 3,7 kW/5 hp 7,4 kW/10 hp 7,4 kW/10 hp

Peso máx. do motor 60 kg 83 kg 40 kg 55 kg 55 kg

N.º de câmaras de ar 3 + 1 (quilha) 3 + 1 (quilha) 3 + 2 (piso + quilha) 3 + 2 (piso + quilha) 3 + 2 (piso)

Dimensões arrumado (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

N.º de embalagens 1 1 1 1 1

Material/tipo de piso
Paneiros em alumínio  

(paneiro de madeira na proa)
Paneiros em alumínio 

(paneiro de madeira na proa)
Piso insuflável Piso insuflável Piso em V insuflável

Popa Revestido a PVC preto

Peso (casco) 60 kg 71,75 kg 25,6 kg 29,2 kg 31,46 kg

Capacidade máx. de carga 750 kg 820 kg 400 kg 480 kg 620 kg

Assento 1 (madeira)

Anel de reboque em forma de D 2 2 2 2 2

Argolas para elevação 2 2 2 2 2

Pegas de transporte frontais 1 1 1 1 1

Pegas de transporte traseiras 2 2 2 2 2

Compartimento de armazenamento 
com fecho

N/D N/D N/D N/D N/D

Opções Assento extra Assento extra Assento extra Assento extra

Equipamento incluído
Cintas para depósito de combustível Sim Sim Sim Sim Sim

Mala com alças de transporte Sim Sim Sim Sim Sim

Kit de reparação Sim Sim Sim Sim Sim

Bomba de pé Sim (normal) Sim (normal) Sim (alta pressão) Sim (alta pressão) Sim (alta pressão)

Remos 2 peças 2 peças 2 peças 2 peças 2 peças

Indicador de pressão de ar Sim Sim Sim Sim Sim

Amarração/cabo de reboque 1 1 1 1 1











Yamaha Motor Europe N.V. 
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1 
2610-038 Amadora

Portugal

Telefone: +351 214 722 100
infomarine@yamaha-motor.pt

Aviso
Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem 

aviso prévio. As fotografias podem mostrar barcos conduzidos por profissionais e a sua publicação não implica nem pretende 
constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de condução apropriado. 

Respeite sempre os regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete salva-vidas, bem como todo o 
equipamento de segurança recomendado. 

YAM é uma marca comercial registada da Yamaha Motor Europe NV

Concessionário
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