
75 motorer sælges til speciel pris 
(gælder produktionsmodeller 2019)

F2.5 – F25   HÅNDSTYRET MOTORER   EL MOTORER 

YAM-BÅDE  



Markedets mest kompakte motor og med stort styrehåndtag   
  
 Meget nem at håndtere OG med olielås, så motorolien ikke løber ud ved opbevaring i f.eks. stuverum. 

Det er mere smart end mange forventer.

• Tangfri propel er utrolig effektiv. 

• Den ”skubber” ligeledes tov og fingre væk. 

• Forbrug ved marchfart, kun 0,14l. pr. sømil. Fartmuligheder op til 5 knob!

• Vægt fra kun 17 kg – markedets mest håndtervenlige. Du vil værdsætte bærehåndtaget.

F2.5 

Balance når man bærer motoren             Ergonomisk håndtag  Ultra nem håndtering Tov og tang 
afvisende propel

STARTPAKKE UDSALG MED MOMS

Marineolie - speciel designet til 55 grader 137,00

Redex mini - cleaner. Effektiv vedligholdelse af miljøvenlig benzin 125,00

Res.dunk 5l. med nem påfyldning - aktionsradius ca. 3 sømil (>25HK) 99,90

Startpakke - vejledende 361,90

Startpakke med kampagne 299,00 Spar -62,90

  

STARTPAKKE MED FORMSYET COVER  

Bevarer en høj gensalgsværdi. Nem af- og påmontering  

F2.5B Formsyet cover 798,00

Pris i alt 1.159,90

Kampagnepris 999,40 Spar -160,50

VEJLENDE PRIS: 

KR. 6.990,-

Spar kr. 1.000,-

 KUN KR. 5.999,-

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 299,-



F4-F6

Markedets kraftigste, hele 139 kubik – Test effekt op til 62 kilopound

At den er yderst kompakt er baseret på den formstøbte underkåbe, som er udført i 

aluminium. Det styrker levetiden og giver plads til indbygget benzinhane. 

Nem at komme til. Primepumpe, som sikrer en nem start er standard

og her er indbygget olielås. Så undgår du oliespild ved opbevaring, f.eks.  i kistebænk.

Som markedets eneste! Forbrug ved marchfart – kun 0,16l. pr. sømil. 

Primepumpe Aluminiums underkåbe
med beskyttet 
benzinhane     

Tov og tang 
afvisende probel  

Filter ved påfyldning                       
Undgå snavs i benzin

Se test fakta                       

STARTPAKKE F4-F6

Marine olie - speciel designet til 55 grader 137,00

Redex mini - cleaner. Effektiv vedligholdelse af miljøvenlig benzin 125,00

Res.dunk 5l. med nem påfyldning - aktionsradius ca. 3 sømil (>25HK) 99,90

Startpakke - vejledende 361,90

Startpakke med kampagne 299,00 Spar -62,90

Spar kr. 62,90

LONGLIFE PAKKE

Formsyet motorcover  

Bevarer en høj gensalgsværdi. Nem af- og påmontering 796,00

Engine flush F4-F6 100% motorskyller til ben, med startet motor  

Undgå tilstoppet kølekanaler 379,00 Spar -160,50

Longlife i alt  

Longlife pakke med kampagne 1.175,00

 Spar kr. 384,50

Startpakke + Longlife pakke med kampagne 1.089,50 Spar  447,40

   F4   F5  F6

VEJLENDE 
PRIS :

 8.190,-  9.190,- 10.200,-

Spar: -1.200,- -1.200,-  -1.210,-

NU KUN  6.990,-  7.999,-   8.990,-

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 299,-



Hvorfor disse motorer?
    
• Rå power og nem at bruge i hverdagen

• Markedets mest eksklusive ”look” – (intet plastlook)

• Ægte metallak – meget solresistent 

• Motor med zink- og korrosionsbeskyttelse 

• Styrehåndtag – finesser overgår alle andre. Kvaliteten skal opleves

• Næsten fri for vibrationer, også i håndtaget

• Gearskifte – kvalitets ”skift”

• Indbygget ferskvandsskylning

• Motorer er på hele 212 kubik og har mulighed for el-start og ratstyring

Det ekstremt lave støjniveau er en fordel for dig som nyder naturen. Mulighed for el start og rat styring. Uanset 

model vil du blive begejstret over det høje kvalitetsniveau og lave støjniveau. Forbrug ved marchfart kun 0,22l. pr. 

sømil.

F8F OG F9.9J
                                        

F8FMHS/L F9.9JMHS/L

VEJLENDE 
PRIS :

 18.700,- 20.700,-

Spar: -2.110,- -2.100,-

NU KUN   16.590,- 18.490,-

Korrosionsbeskyttelse Meget brugervenligt styrehåndtag Ægte metallak                      

Tilt funktion Påmonteret skyllestuds 
(standset motor)Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 399,-



F15C-F9.9 SPORT
                                        
Hvorfor denne motor?

• Markedets mest støjsvage motor på hele 362 kubik

• Nu med Norsk Veritas SOLAS godkendelse (til Rescue)

• Fremrykket gearskift – med kvalitetsskift

• Styreudslag på hele 45 grader, med friktionsjustering

• Fuldlakkeret med ægte metallak

• F9.9 Sport kan opgraderes til 15 HK. Samt 20 HK, mod tillæg

Et udpræget højt kvalitetsniveau er kendetegnet for disse motorer. Der er meget at vælge imellem, kort eller 

lang, manuel eller elektrisk start evt. med power lift. Trods markedets kraftigste motor er manual start eks-

tremt let. Stort udvalg i propeller sikrer optimal trækkraft på netop din båd, og du vil nyde den støjsvage tur 

ud til fiskepladsen. 

F9.9 Sport har speciel lakering og en drosling på gasspjældet. Den fjernes nemt  - og så har du 15 HK.

F9,9HMHS/L 
SPORT

F15CMHS/L

VEJLENDE 
PRIS :

22.700,-    22.700,-

Spar: -2.710,-   -2.710,-

NU KUN  19.990,-   19.990,-

I tidernes morgen introducerede man 9.9VMAX, den blev et hit. Dette er den moderne version og ydelserne match-

er fortidens. Blot med mulighed for meget mindre forbrug. ”Tuning” i form af ombygget karburator, så effekten 

kommer op på 20HK, er muligt. Det er nyt!  (Kr. 2.990,-)

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 399,-



F20-F25G
                                        

Hvorfor denne motor?

• Metallak med klarlak på topcowl – meget sol-resistent

• Meget brugervenlig, i alle varianter

• VTS (Variable Trolling Speed) (standard på W & E model)

• Styrefriktionsregulering med enkelt greb (modeller med styrehåndtag)

• Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter

• “Stor motor” egenskab - Power Tilt funktion (I Tilt version)

• Højtydende generator for ekstra startkraft

• Manuelle samt manuelle/elektriske startmuligheder

• Unik og økonomisk vægt/effekt forhold

• Nyt EFI-system uden batteri for nem start

• Eksklusiv Y-COP-startspærre (ekstraudstyr)

• Styrehåndtag med flere funktioner, fremrykket gearskift med ”klik” 

  information, gas ”hold”, samt ”lås” af styring. Vibrationsdæmpet, 
 specielt designet gashåndtag i lækkert gummimateriale

• Zink anoder – korrosionsbeskyttelse er indbygget i motoren

• Godkendt til redningsbåde – nu med SOLAS godkendelse

• F20 Topfart ca. 21 knob. Topfart F25 ca. 24 knob

• Forbrug ved marchfart, kun – 0,27 / 0,33l. pr. sømil

 F20GWHL – F. Begge modeller findes 

F20GMHS/L F20GWHS/L F25GMHS/L F25GWHS/L 

VEJLENDE 
PRIS :

26.200,- 32.600,- 30.800,- 32.700,-

Spar: -2.610,- -2.610,- -1.810,- -2.010,-

NU KUN   23.590,- 29.990,- 28.990,- 30.690,-

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 399,-

Snorstart kombineret med elstart 
og 16 amp. lader, samt troll funktion 
(GWHS/L)

Nyhed – markedets kraftigste på hele 432 kubik, fra kun 58 HK



F20-F25G TIL RATSTYRING
                                        

Hvorfor denne motor?

• Metallak med klarlak på topcowl – meget sol-resistent

• Meget brugervenlig, i alle varianter

• VTS (Variable Trolling Speed) (standard på E modeller)

• Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter

• “Stor motor” egenskab - Power Tilt funktion (I Tilt version)

• Højtydende generator for ekstra startkraft

• Powerlift er en enkel udgave af Power Tilt. En letvægtsløsning(P)

• Unik og økonomisk vægt/effekt forhold

• Nyt EFI-system uden batteri for nem start

• Eksklusiv Y-COP-startspærre (ekstraudstyr)

• Instrumenter med LAN (alt i info) er muligt. Ligeledes mulighed  
 for kortplotter opsætning

• Forberedt til autopilot, information på telefon etc.    

• Zink anoder – korrosionsbeskyttelse er indbygget i motoren

• Godkendt til redningsbåde – nu med SOLAS godkendelse

• F20 Topfart ca. 21 knob. Topfart F25 ca. 24 knob

• Forbrug ved marchfart, kun – 0,27 / 0,33l. pr. sømil

• Trimflaps kan gavne økonomien samt komforten

F20GES/L F20GEPS/L F25GES/L F25GETL 

VEJLENDE 
PRIS :

32.900,-   35.200,- 36.500,- 41.600,-

Spar: -4.910,- -5.210,- -2.510,- -1.610,-

NU KUN 27.990,-   29.990,- 33.990,- 39.990,-

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 399,-

Nyhed – markedets kraftigste på hele 432 kubik, fra kun 58 HK



F30BEHDL, F40FEHDL
Hvorfor denne motor?

• Høj drift sikkerhed – motoren er til og med SOLAS 

       godkendt til redningsbrug.

• Lav brændstofforbrug ved cruising. Fra 0,4l. pr. sømil 

Den lette 3 cylindret motor har et design, som gør den nem at 

installere og anvende. Samtidig er den også smækfyldt med 

pålidelig og driftssikker kraft. Du bør se styrehåndtaget – det 

er her, at man mærker, at brugerne er blevet hørt. Vi er stolte 

af at sige, at vi er klassens bedste. Det vil vi gerne vise dig.

F30 OG F40 MED STYREHÅNDTAG

F30BEHDL F40FEHDL

VEJLENDE 
PRIS :

36.300,- 43.400,-

Spar: -2.310,- -3.410,-

NU KUN 33.990,- 39.990,-

Behøver du mere power, med powertrim – med styrehåndtag. Nu op til 115 HK. 

F25, F40, F50, F60, F70, F80, F100, F115  med styrhåndtag

MODEL UDSALG 

F25G 46.390

F30B 49.990

F40f 54.190

F50F 52.590

F60F 67.790

F70A 79.990

F80B 86.990

F100F 83.890

F115B 98.690

UDSTYR

Startspærre m/2 fjernbetjeninger 3.388

1 Lan instrument 
(omdrejningstæller/servicekoder)

3.290

  

Samlet pris 6.678

  

Pakkerabat -1.679

  

I alt med rabat 4.999

Tilkøb 3 årsgaranti med PDI kun kr. 399,-



START PAKKE OG LONG LIFE PAKKER

Startpakke indeholder:   Speciel olie, benzin adjektiv samt kompakt reservedunk.

Longlife pakke indeholder:  Original skyllestuds/øreklapper* til brug med motoren i   
     gang. Derved skylles motoren også ved termostat. Topcowl  
     beskytter, sikre motoren mod ridser, sollys og stenslag ved  
     trailerkørsel. (passer ikke til F2.5)

F30 OG F40 MED STYREHÅNDTAG

UDSTYR

Startspærre m/2 fjernbetjeninger 3.388

1 Lan instrument 
(omdrejningstæller/servicekoder)

3.290

  

Samlet pris 6.678

  

Pakkerabat -1.679

  

I alt med rabat 4.999

Indeholder de ting som er relevant til en sæson, hvor man har muligheden 

for at nyde timerne på vandet. 

Med motorer som har en drifttemperatur omkring de 55 grader er det essentielt, at de får den rigtige olie. Bruges 

motoren til langsom sejlads, er det ligeledes en fordel, at der ikke er fyldt maximalt op. Oliepinden behøver ikke at 

vise max. Derved brændes kondens o.l af. Man efterfylder ved eventuelle behov. Er vejret helt pefekt eller turen 

blev længere end forventet, er en reserve dunk “i baghånden” en dejlig mavefornemmelse.

Miljørigtig benzin kan nemmere afsætte urenheder i systemet. Man kan med fordel påfylde additiver som er med 

til at modvirke dårlig motorgang. 

At skylle motoren igennem med ferskvand og få en stor del af salt og urenheder væk, er med til at forøge mo-

torens levetid på den lange bane. Der fås nu skyllestudse som holder vandtrykket oppe. Det er vigtigt for ikke at 

vandpumpen overophedes. Kører motoren få minutter vil termostaten åbne og en fuld gennemskylning er nu i 

gang. Lad den køre i et par minutter. Skylleanordningen på siden af motoren (F8 og op) er til dem som ligger i havn. 

Det er ultra-nemt at skylle motoren igennem uden at starte motoren. Så salt i motoren herved fjernes.

Skyllestudse hvor motor køres 

driftvarm:

F4-F6 Bruger RØD på mon-

teringstuds. Speciel designet 

øreklapper til F8 og op 

Ultra nem gennemskylning af motoren. 

Oplagt til både som ligger i havn, eller 

ønsker en nem tilgang til skylning

Beskyttes motoren med en top-

cowl beskytter, beholder man 

motorens fine udseende og 

minimere solblegning og ridser 

ved trailer kørsel. Montering er 

ekstremt nemt.



STARTPAKKE F8-F9.9J F15 - F9.9 SPORT F20 - F25G

Marine olie - speciel designet til 55 grader 137,00 137,00 137,00

Redex mini - cleaner. Effektiv vedligholdelse af miljøvenlig benzin 125,00 125,00 125,00

Res.dunk 5l. med nem påfyldning – aktionsradius, ca. 3 sm. (>25HK) 99,90 99,90 99,90

Startpakke - vejledende 361,90 361,90 361,90

Startpakke med kampagne 299,00 299,00 299,00

 Spar kr. 62,90  Spar kr. 62,90  Spar kr. 62,90

LONGLIFE PAKKE    

F8-9.9 Formsyet cover 799,00 866,00 819,00

Bevare en høj gensalgsværdi. Nem af- og påmontering    

Engine flush F8 < 100% motorskyller til ben, med startet motor 379,00 379,00 379,00

Undgå tilstoppet kølekanaler    

Longlife i alt 1.178,00 1.245,00 1.198,00

Longlife pakke med kampagne 900,50 1.000,50 1.000,50

  Spar kr. 277,50 Spar kr. 244,50  Spar kr. 197,50

Startpakke + Longlife pakke med kampagne 1.199,50 1.299,50 1.299,50

Spar kr. 340,40   Spar kr. 307,40  Spar kr. 260,40

   

Flush studs til påmont. skyllestuds (havneskyller) F8< 149,00 149,00 99,00

Kampagnepris med Start og Longlife  pakke 99,00 99,00  

   

Nøgler til elstartet/ fj.bet modeller.  Kodet Pris ved 2 stk 499,00 499,00 499,00

Nøgler - Pris ved 2 stk - kampagne 299,00 299,00 299,00

STARTPAKKE UDSALG MED MOMS

Marine olie - speciel designet til 55 grader 137,00

Redex mini - cleaner. Effektiv vedligeholdelse af miljøvenlig benzin. 125,00

Res.dunk 10l. med nem påfyldning - aktionsradius ca. 3 sømil 
(25HK<)

139,00

Startpakke - vejledende 401,00

Startpakke med kampagne 322,00 Spar -79,50

    

LONGLIFE PAKKE    

F30-40 Formsyet cover 819,00   

Bevare en høj gensalgsværdi. Nem af- og påmontering    

Engine flush F8 <. 100% motorskyller til ben, med startet motor 379,00   

Undgå tilstoppet kølekanaler    

Longlife i alt 1.198,00   

Longlife pakke med kampagne 1.077,50 Spar -120,50

    

Startpakke + Longlife pakke m. kampagne 1.399,00 Spar --200,00

F30-F40



YAMAHA EL-MOTOR 

Ønsker du en elmotor, fortjener du den bedste oplysning. Vi har 
naturligvis testet dem. 

EL motorerne har mange fordele:
• Du kommer ikke tættere på at være lydløs !
• Vægt ”deles” op – motor og batteri (7- 11 kg og fra 11 / 19 kg), nemt at transportere
• Udvalgte EL motorer indikere forbrug / tilbageværende strøm (MX,MS,M26 og M32)
• Fartmuligheder op mod 4 knob.
• Bruger tilpasset motor højde/ benlængde (tillæg)
• Udstyrspakker giver dig den maximale komfort

M12 M18 M20 M26 M32 MX18 MX20

Strømstyrke A 30 42 42 50 42 42 42

Spænding V 12 12 12 12 24 12 12

Maks fremdrift -  effekt (kg) se 
testfakta

13.6 18.2 20.4 25 31.8 18.2 20.4

Hastigheder (Frem/bak) Klik 5/3 Klik 5/3 Klik 5/3 Variabel Variabel Variabel Variabel

Agterspejlstilpasning - (undgå 
"arm" i vejret)

kr. 399.- kr. 399.- kr. 399.- kr. 399.- kr. 399.- kr. 399.- kr. 399.-

Tillerhandle Fast Fast Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop

Korrosionsbeskyttet - - - - - Ja -

Push-to- test af batterimåler - - . Ja Ja Ja Ja

Digital Maximizer / lavt forbr. 
ved halv gas

- - - Ja Ja Ja Ja

Klar til alm. forbrugsbatteri, 
vægt ca.

19 Kg 19 Kg 19 Kg 19 Kg 19 Kg 19 Kg 19 Kg

Klar til letvægts Lithiumbatteri, 
vægt ca.

11 Kg 11 Kg 11 Kg 11 Kg 11 Kg 11 Kg 11 Kg

Alle batterier skal aktiveres, 
hvert kvartal

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Drifttid i minutter.(80 amp, 
estim.)

160 130 110 90 220 110 110

Fart mulighed (Linder 400) 3.2 3.5 3.6 3.7 3.1 3.5 3.7

Fart i modvind (8 sek/m) - - - - 2.7 - -



Kr. 399,-

Kr. 698,-

At nyde livet på vandet time efter time, er altid muligt og i Danmark er der 1200 solskinstimer, som 

minimum. Men overvej om det ikke er interessant at få udstyr med, som gør din tur let og lige til.

• Kraftigt 80 amp. batteri med bærehåndtag

• Batteriet er prisstærkt og enkelt i håndtering

• Lithium batteri kan skaffes, vægt fra 11 kg.                      

Kr. 999,- 

Tillæg for 80% ladning kr. 99,-

Poler med Click anordning

Brug uden værktøj

• Batteri boks delux. Med 2 x USB porte og 

       information om strømniveau. Med bærehåndtag og              

       udvendige poler.

Kr. 799,-

Kompakt lader, kan indbygges

Med lade -indikator og yder 6 amp

Kr. 322,-

Tilpasning af motorben

Undgå ”Harly look”

Kraftigt øget komfort

Samt mindre opbevaringsplads 



El-motor - alm. versioner M-12 M-18 M-20

80 amp, forbrugsbatteri m/håndtag  x x  x x  x x

80% opladning - klar til brug  x x  x x  x x

Krafig poler med "klik" montering  x x  x x  x x

Ben-tilpasning - "undgå arm i vejret"   x   x   x

Kraftig lader med indikator  x x  x x  x x

Batteri boks, med indikator   x   x   x

Pris 1.750 3.770 4.898 2.950 4.970 6.098 3.150 5.170 6.298

Kampagnepris 3.671 4.699 4.871 5.899 5.071 6.099

Spar  -99 -199  -99 -199  -99 -199

Pris på special modeller som udmærker sig ved at bruge væsentligt mindre strøm ved halv kraft og har indikator 

monteret på motor.

El-motor -
speciel modeller M-18 Maxi MS-20 saltw M-26 Maxi M-32 Maxi 24V

80 amp, forbrugsbatteri m/håndtag x x x x x x x x

80% opladning – klar til brug x x x x x x x x

Krafig poler med "klik" montering x x x x x x x x

Ben-tilpasning - "undgå arm i vejret"  x  x  x  x

Kraftig lader med indikator x x x x x x x x

Batteri boks med indikator  x  x  x  x

Pris 5.120 6.248 6.970 8.098 6.970 8.098 9.639 11.896

Kampagnepris 5.021 5.949 6.821 7.799 6.821 7.799 9.440 11.497

Spar -99 -299 -149 -299 -149 -299 -199 -399

(motorer sælges også uden udstyr)

For os er det vigtigt at afstemningsforventningen er på plads. 
Her kan du vælge EL-motorer, og senere graduere over til en brændstof besparende motor. Din sikkerhed for korrekt vejledning ligger i at vi har EL 
motorer – og økonomiske benzin motorer. Vores mål er at spørge ind til behov, være faktuelle og lytte. I og med vi har begge muligheder, vil du ikke stå 
over for en som kun har en varetype at sælge dig.
Mængden af benzin som småmotorer bruger, er faktuelt lidt. Er brugen ligeledes begrænset, skal man vurdere ens reelle behov.

TESTFAKTA er lavet for at du kan træffe det rigtige valg. Det gælder EL og Benzin.

PRISER PÅ ALM. MODELLER. SOM LØS MOTOR OG MED 
FORSKELLIGE UDSTYRSPAKKER SOM VIST NEDENFOR



YAM GUMMIBÅDE
                                        

Nyhed – nu med:
• Pontoner med høj siddekomfort

• Komfortgreb sidder naturligt

• Kraftigt gummibelagt agterspejl

• Åre kan stuves væk (indersiden af ponton)

• S modeller er med kraftig ALU-bund

• Løftekroge – klar til skibskran

• STI er med oppustelig dørk     

YAM 275 S YAM 310 S YAM 340 S YAM 380 S YAM 275 STI

Længde cm 270 308 339 380 270

Bredde cm 152 154 170 170 152

Vægt kg 44.2 50.2 60 71 29.2

Ben længde S S L L S

Bund Alu Alu Alu Alu Oppustelig

Komfort ponton Ja Ja Ja Ja Ja

Åre monteret "skjult" Ja Ja Ja Ja Ja

Komfortgreb Ja Ja Ja Ja Ja

Kraftigt agterspejl Ja Ja Ja Ja Ja

Transportpose Ja Ja Ja Ja Ja

Forberedt for tank / 
batteri

Ja Ja Ja Ja Ja

Max. personer 3+1 4 5 6 3+1

Tube diameter 42 42 43.5 43.5 42.5

Max. last 480 600 750 820 480

Max. motor 10 hk 15 hk 20 hk 25 hk 10 hk



YAM priser – løs båd med åre og taske. Med komplet EL motorer, med lader, 80 amp. batteri, 80% opladning, 

tilpasning af højde (ingen arme højt oppe i været), batterikasse med USB stik og batteri tilstand, samt ”klik-poler” 

som sikre nem montering. Komplet motor.

Alle motor priser er med kampagne priser –og du får kr. 700,- i rabat på din YAM sammen med en motor og udstyr 

(udstyrspakke til EL-motorer). Det kalder vi at være 100% sejlklar

 YAM 275S YAM 310S YAM 340S YAM 380S YAM 275STI
Båd uden motor Udsalg 8.300 8.800 10.000 11.700 7.900

M12 komp. Sæt pris 12.299 12.799 13.999 15.699 11.899

M20 komp Sæt pris 13.898 14.398 15.598 17.298 13.498

M20 SALTW Komp Sæt pris 14.848 15.348 16.548 18.248 14.448

F2.5 Sæt pris 13.590 14.090 15.290 16.990 13.190

F4 Sæt pris 14.590 15.090 16.290 17.990 14.190

F5 Sæt pris 15.590 16.090 17.290 18.990 15.190

F6 Sæt pris 16.590 17.090 18.290 19.990 16.190

F8C Sæt pris 24.190 24.690 25.890 27.590 23.790

F9.9 SPORT Sæt pris 27.590 28.090 29.290 30.990 27.190

F20GMHL Sæt pris   32.890 34.590  

F25GMHL Sæt pris    39.990  

PADDLEBOARD
Paddleboard: markedets mest ”bruger” venlige. 

Dette er blandt de bredeste på markedet, som sikrer 

mange gode timer uden at man konstant ”bader”. 

Ikke nok med det, lamellernes konstruktion sikrer et 

næsten helt stift board! Pagajen er variabel i læng-

den, den effektive pumpe er med måler og der er 

naturligvis en bæretaske med. Tasken har rygsele.  

PRIS KUN KR. 6.999,-



PROBLEMFRIT SEJLERLIV – LANG LEVETID PÅ DIN MOTOR

Vi har mulighed for at tilbyde dig et langt problemfrit sejlerliv, blot du bruger servicevejledningen.

For hver korrekt service forlænges garantien helt op til 3 år.

Du kan få en nem og transparent oversigt over serviceomkostninger, det er blot at spørge din forhandler.

NÅR FAGMANDEN ER BAGMANDEN

Et valg kan være et fravalg. Vælger du at handle med din lokale fagmand, er han der for dig. Altid.

Ud over at have dele på lager, følges de sidste nye kurser i teknisk viden. Yamaha stiller krav til kompetence, 

så du som kunde, ikke kun køber et produkt, men også personlig rådgivning.

Mange Yamaha produkter kører ekstremt mange timer og mange år – følger du din service hos din Yamaha, er der 

stor sandsynlighed for at du har et produkt som er – Long Life. Yamaha er billigst – i længden!

Forhandler:

Priserne er i DKK og gældende i Danmark fra 01.05.2020. Priserne er incl. moms. 

Yamaha Motor Scandinavia forbeholder sig ret til udsolgte vare, udskudte leverance pga udefra kommende hændelser, samt pris ændringer
 Der tages forbehold for trykfejl.

www.yamaha-marine.dk


