
Yamarin. Yamarin vie
elämäsi kesään.
Se on lupaus, jolle on rakennettu koko Yamarin-maailma.

Haluamme tuoda ulottuvillesi mahdollisuuden elämäsi

parhaaseen kesään. Aurinkoon, lämpöön ja

yhdessäoloon. Veneajeluihin ja päiväreissuihin,

rentouttaviin veneretkiin perheen kesken, kalastuksen ja

muiden harrastusten pariin. Kaikkeen tähän Yamarin on

täydellinen valinta.

Yamarinista on kasvanut merkittävä kansainvälinen

venebrändi. Yamarin on osa Yamaha Motor Europe N.V. -

yhtiötä. Uusi kumppanuus mahdollistaa entistä

läheisemmän yhteistyön Yamahan kanssa ja antaa hyvät

lähtökohdat kehittää yhä innovatiivisempia tuotteita.

Valitse veneeksesi Yamarin ja tee unelmiesi kesästä totta!

Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)

Mukavat istuintyynyt

Solid grab handle with integrated mug

holder

Convenient glove compartment

Kulkuvalot

12 V:n ulosotto

Patentoitu NFB (No FeedBack™) -

ohjaus
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Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
Yamarin 46 Side Console tekee vaikutuksen ensinäkemältä. Se on erittäin toimiva ja käytännöllinen

vene, jonka keulassa on avara avotila ja jossa on paljon säilytystilaa ja vaikuttavia ominaisuuksia

 ksussa ja tyylikkäässä paketissa.

Leveä runko ja korkeat laidat tuovat turvallisuuden ja tilan tuntua. Yhdessä erinomaisen ajettavuuden

kanssa ne tekevät matkanteosta huoletonta ja mukavaa joka säällä. Keulassa on pitkä sivupenkki, ja

muita ominaisuuksia ovat vankka käsikahva ja integroitu mukiteline. Veneessä on myös runsaasti

suojaisaa säilytystilaa.

Huolellisesti suunnitelluissa sisätiloissa on uudistettu pulpetti, jossa on paikka uppoasennettavalle

karttaplotterille.
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Säilytystilat

Runsaasti suojaisaa säilytystilaa kätevissä

paikoissa

Istuintyynyt ja selkänojan
pehmusteet

Istuimiin hyvin sopivat ja mukavat

istuintyynyt ja selkänojan pehmusteet

kuuluvat vakiovarusteluun. Näppärä

takapenkin säilytystila voidaan avata

selkänojan pehmusteen ollessa paikallaan.

Käytännölliset sisätilat

Sisätilaratkaisu on hyvin toimiva ja myös

tyylikäs. Uudistetussa pulpetissa on paikka

karttaplotterille.

Keulan sivupenkki

Keulassa on pitkä ja käytännöllinen

sivupenkki, jossa on kätevä säilytystila

pikkuesineille.

Suunniteltu turvalliseksi ja
mukavaksi

Leveä runko ja korkeiksi muotoillut keula

ja laidat tuovat matkantekoon

turvallisuudentunnetta, mukavuutta ja

rentoutta.
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Veneen erittely

Pituus 4.570 m
Hull length 4570mm
Leveys 1.930 m
Kuivapaino (kg) 450kg
No. of persons 5
Polttoainesäiliön tilavuus 25L(Built-in fuel tank)
Hevosvoimat (HV) 30/60
Transom Long
CE Design Certi cation C
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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