€ 999,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Yam
€ 999,3.1 m
1.54 m
PVC

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Basisinformatie
Merk :

Yam

Type :

310s

Lengte (m) :

3.10

Breedte (m) :

1.54

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

999,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Yam 310S Rubberboot is het meest gangbare rubberboot model van Yam. Dit is het rubberbotenmerk van Yamaha. Kwaliteit
gegarandeerd dus! Dit "mid-range" model biedt plaats aan 4+ personen en 2 jaar garantie..De rubberboot wordt geleverd
met aluminium vloerdelen. Aluminium vloerdelen bieden meer stabiliteit en een harde bodem. De vaareigenschappen zijn net
iets beter dan een opblaasvloer. Een aluminium vloer is wel een paar kilogram zwaarder dan een airvloer. Deze variant heeft
ook een opblaasbare kiel. Deze zorgt ervoor dat de boot veel beter door het water snijdt en makkelijker in planÃ© gaat. De
tubes van de Yam 310S zijn gemaakt van hoogwaardig en duurzaam PVC van 0.9mm. Voorts is de Yam 310S uitgerust met
ruim voldoende handgrepen waaraan u de boot met 2 personen gemakkelijk van en uit het water tilt.Het totaalgewicht van
net boven de 50 kg en de beperkte omvang wanneer de rubberboot is leeggelopen zorgen voor een ideale vakantieboot.
Goed leeggepompt (met voetpomp Ã³f optioneel elektrische pomp) maakt u van de Yam 310S een dusdanig klein pakket dat
deze gemakkelijk met uw andere spullen mee in de auto kan. De boot kan vervoerd worden in de meegeleverde Yam
draagtas. KenmerkenMateriaal: drijver PVCMateriaal bodemdelen: Aluminium bodemGarantie: 2 jaarMax. personen: 4Max.
totaalgewicht: 600 kg. Prijs is incl. btw zonder motor Combinatie met; 5 pk = â‚¬2.000,- incl. btw6 pk = â‚¬2.200,- incl. btw8
pk = â‚¬3.200,- incl. btw9.9 pk = â‚¬3.500,- incl. btw

