
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!

Patentoitu NFB (No FeedBack™) -

ohjaus

Yamaha LAN -monitoimimittari

Pulpettien välipeite

Mukavat istuintyynyt

Runsaat säilytystilat

Pitkä lattiaboksi esim. vesisuksille

Ankkuriboksit keulassa ja perässä

Kulkuvalot

12 V:n ulosotto

Yamarin 47 Twin Console



Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
Yamarin 47 Twin Console on hyvin suosittu malli monestakin syystä. Näitä syitä ovat muun muassa

mainio käsiteltävyys, hyvät ajo-ominaisuudet, tehokas ja käytännöllinen muotoilu ja urheilullisen

linjakas ulkonäkö.

Pohjan muotoilu ja leveät palteet vähentävät roiskeita, joten veneessä pysyy kuivana kovemmassakin

kyydissä. Vakiovarusteluun kuuluu pulpettien välipeite. 47 Twin Consolessa on mahtavasti säilytystilaa

tämän kokoiseksi veneeksi. Pulpetista löytyy tilava säilytyslokero, ja perässä on pitkä lattiaboksi, jossa

voi mainiosti säilyttää esimerkiksi vesisuksia, vetoköysiä ja kalastusvälineitä.

Keulan avotilassa on mukavat istuinpaikat kolmelle hengelle.
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Suojaisa takapenkki

Takapenkki on suojaisa varsinkin

pulpettien välipeitettä käytettäessä.

Veneen vakiovarustukseen kuuluvat

istuintyynyt ja selkänojan pehmusteet.

Vankka kaide tuulilasin
ympärillä

Lujatekoinen kaide kiertää melkein koko

tuulilasin. Siitä on hyvä pitää kiinni ajon

aikana.

Käytännöllinen muotoilu ja
tilaratkaisu

47 Twin Consolen tilaratkaisu perustuu

käytännölliseen ja mukavaan

läpikuljettavuuteen, mikä helpottaa

olennaisesti veneessä liikkumista.

Tyylikäs pulpetti

Ohjauspulpetin hyvä muotoilu takaa

erinomaisen ajoasennon ja vankan tuen

jaloille.

Paljon käytännöllistä
säilytystilaa

47 Twin Consolessa on monta eri

säilytystilaa. Pulpetin ja ankkuriboksin

lisäksi veneessä on pitkä lattiaboksi, jossa

voi mainiosti säilyttää esimerkiksi

vesisuksia ja kalastusvälineitä.
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Veneen erittely

Pituus 4.700 m
Hull length 4700mm
Leveys 2.010 m
Kuivapaino (kg) 460kg
No. of persons 5
Polttoainesäiliön tilavuus 25L
Hevosvoimat (HV) 4060
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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