
Yamarin. Lato pełne
przyjemności
Fascynujący świat Yamarin bazuje na obietnicy — że na

pokładzie naszej łodzi czeka Cię wyjątkowe lato - pełne

leniwego opalania się na pokładzie słonecznym, cruisingu

z przyjaciółmi i doskonałej zabawy podczas uprawiania

sportów wodnych. Yamarin to doskonały wybór do

całodziennego pływania, długich odprężających rejsów z

rodziną, eksplorowania brzegów czy łowienia ryb.

Powszechnie uznana na całym świecie marka łodzi

Yamarin jest teraz częścią Yamaha Motor Europe N.V. To

niezwykłe partnerstwo daje nam możliwość zacieśnienia

współpracy przy tworzeniu jeszcze bardziej

nowatorskich produktów.

Zapraszamy do poznania gamy łodzi motorowych Yamarin

— naprawdę możemy spełnić Twoje letnie marzenia!

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Komfortowe poduszki siedzisk

Solid grab handle with integrated mug

holder

Convenient glove compartment

Światła nawigacyjne

Gniazdo zasilania 12 V

Opatentowany ster NFB (Brak

FeedBack™)
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
Yamarin 46 Side Console robi dobre pierwsze wrażenie! Jest to niezwykle praktyczna i funkcjonalna

łódź z przestronnym dziobem, mnóstwem miejsca na bagaż i sprzęt sportowy oraz pakietem zalet

zamkniętych w eleganckiej i stylowej formie.

Szeroki kadłub i wysokie burty dają poczucie bezpieczeństwa i przestronności, co w połączeniu z

doskonałą sterownością zapewnia bezpieczną, komfortową podróż w każdych warunkach

atmosferycznych. Na dziobie znajduje się długa kanapa, mocny uchwyt z wbudowanym miejscem na

kubek oraz mnóstwo dobrze zabezpieczonej przestrzeni bagażowej.

Dobrze zaprojektowany układ wnętrza oferuje także przeprojektowaną konsolę z miejscem na

ploter.
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Miejsce na bagaż

Pojemne, dobrze zabezpieczone bakisty z

wygodnym dostępem

Poduszki i oparcia na
siedziskach

Wygodne, bezpieczne i dobrze dopasowane

poduszki i oparcia siedzisk są dostępne w

standardzie. Otwarcie bakisty rufowej nie

wymaga zdejmowania poduszki.

Przestronne wnętrze

Wygląd i układ kokpitu łączą funkcjonalność

z elegancją. Na zaprojektowanej od nowa

konsoli znalazło się miejsce na ploter.

Ławka wzdłuż burty

Na dziobie znajduje się długa ławka

ustawiona wzdłuż burty, zaopatrzona w

podręczny schowek na drobne przedmioty.

Zaprojektowana z myślą o
bezpieczeństwie i komforcie

Szeroki kadłub z wysokim dziobem i

burtami zapewnia poczucie

bezpieczeństwa i wygodę załodze.
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Boat speci cations

Długość 4.570 m
Długość całkowita 4570mm
Szerokość 1.930 m
Masa na sucho (kg) 450kg
Ilość osób 5
Pojemność zbiornika paliwa 25L(Built-in fuel tank)
Zakres mocy kW (KM) 30/60
Paw Długi
Certy kat C
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas pływania łodzią należy zawsze

używać kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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