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Seis barcos de apoio leves 
concebidos para viagens 
de longa distância

Estes modelos leves e robustos possuem 
cascos e pisos em alumínio de elevada 
durabilidade hulls (série TAf), pelo que são a 
escolha ideal para serviços de apoio. Práticos 
para ir até à praia ou a uma rampa graças 
aos cascos resistentes que vão durar várias 
estações. A confi guração de casco em V 
oferece maior estabilidade e melhor controlo 
direcional quando está a ser utilizado. Ainda 
assim, são fáceis de transportar, uma vez que 
todos os modelos podem ser presos pelas 
argolas, guardados na plataforma traseira 
ou simplesmente rebocados à ré. Tal como 
em toda a gama YAM, estes quatro modelos 
contam com encaixes e argolas em D de alta 
qualidade para assegurar que cada elemento 
em que confi a resistirá à prova do tempo.

-  Tubos em PVC soldados a quente com 3 
câmaras de ar para uma segurança adicional

- Casco e piso em alumínio (modelos TAf)

- 4 tamanhos de 2,4 m a 3,8 m

-  Estão disponíveis modelos de 2,7, 3,1 e 3.8 
metros em modelos TAf com piso plano 
soldado

-  Estes modelos TAf oferecem um prático 
compartimento de armazenamento na 
proa e podem ser equipados com consola 
central ou assento tipo Jockey (consoante o 
comprimento - contacte o seu concessionário 
para obter informações mais detalhadas)

310TA

240TA

310TAf (piso plano) 380TAf (piso plano)

270TA 270TAf (piso plano)
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240TA 270TA 270TAf (piso plano) 310TA 310TAf (piso plano) 380TAf (piso plano)

Especificações  
do pneumático
Comprimento Total 2,42 m 2,65 m 2,65 m 3,07 m 3,07 m 3,85 m

Boca 1,59 m 1,59 m 1,59 m 1,59 m 1,59 m 1,94 m

Máx. de pessoas 3 3 + 1 (adultos + criança) 3 + 1 (adultos + criança) 4 + 1 (adultos + criança) 4 + 1 (adultos + criança) 6 (adultos)

Potência máx. do motor 
(recomendada pela Yamaha)

3,7 kW/5 hp 7,4 kW/10 hp 7,4 kW/10 hp 14,7 kW/20 hp 14,7 kW/20 hp 22 kW/30 hp

N.º de câmaras de ar 3 3 3 3 3 3

Dimensões arrumado N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Material/tipo de deck e casco
Alumínio, parede simples em V 
(2,5 mm) com estrias

Alumínio, parede simples em V 
(2,5 mm) com estrias

Formato em V em alumínio (2,5 
mm) com estrias e piso em 
alumínio plano soldado

Alumínio, parede simples em V 
(3 mm) com estrias

Formato em V em alumínio (3 
mm) com estrias e piso em 
alumínio plano soldado

Formato em V em alumínio (3 
mm) com estrias e piso em 
alumínio plano soldado

Peso 39 kg 43 kg 48 kg 48,5 kg 57,8 kg 160 kg

Capacidade máx. de carga 380 kg 425 kg 425 kg 495 kg 495 kg 750 kg

Assento 1 assento em alumínio fornecido de série Não

Anel de reboque D 1 1 1 1 1 1

Argolas de elevação 3 3 3 3 4 4

Pegas de transporte frontais 1 1 1 1 1 1

Pegas de transporte traseiras 2 2 2 2 2 2

Compartimento de armazena-
mento com trinco

Não Não Não Não Sim Sim

Opções Não Não Assento tipo Jockey Não
Assento traseiro, consola central, 
assento tipo Jockey

Assento traseiro, consola central, 
assento tipo Jockey, arco de 
segurança

Equipamento incluído Correias para o tanque de combustível + mala com alças de transporte + kit de reparação + bomba de fole + 2 remos + Manómetro de pressão de ar

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 adequada à utilização pretendida.

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. 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.

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. Entre outras coisas, isto permite 
também que o seu barco absorva impactos 
ligeiros sem grandes problemas.

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

sem aviso prévio. As fotografi as podem mostrar barcos conduzidos por profi ssionais 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 
pessoal e todo o restante equipamento de segurança recomendado.
YAM é uma marca comercial registada da Yamaha Motor Europe NV 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Amadora

Portugal
Telefone: 214 722 100

infomarine@yamaha-motor.pt

siga-nos em:

Concessionário
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