Yamarin 47 Twin Console

Yamarin. Lato pełne
przyjemności
Fascynujący świat Yamarin jest zbudowany na obietnicy że nasze łodzie motorowe dadzą Ci szansę przeżycia
najwspanialszego lata, wypełnionego kąpielami
słonecznymi, przyjemnym ciepłem i cudownym czasem
spędzonym na wodzie. Yamarin jest doskonałym
wyborem do dziennych rejsów, dalszego cruisingu z
rodziną, wędkowania i eksplorowania wód
śródlądowych oraz morskich przybrzeżnych.
Powszechnie uznana na całym świecie marka łodzi
Yamarin obecnie należy do 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!

Opatentowany ster NFB (Brak
FeedBack™)
Wielofunkcyjny miernik sieci LAN
Yamaha
Przegroda między konsolami
Komfortowe poduszki siedzisk
Duże bakisty i schowki
Podłużna skrzynia w podłodze na narty
wodne itp.
Schowki kotwiczne na dziobie i ru e
Światła nawigacyjne
Gniazdo zasilania 12 V

Yamarin 47 Twin Console
Yamarin. Lato pełne przyjemności
Yamarin 47 Twin Console jest bardzo popularnym modelem z wielu powodów. Łatwa obsługa,
wygoda na pokładzie, praktyczna konstrukcja i elegancki, sportowy wygląd to zaledwie niektóre z
nich.
Specy czny kształt kadłuba o szerokim pro lu ogranicza rozpryskiwanie się wody, dzięki czemu nawet
przy dużych prędkościach w kokpicie jest sucho i przytulnie. Standardowe wyposażenie łodzi
obejmuje przegrodę między konsolami. 47TC dysponuje wyjątkowo dużą jak na tej klasy jednostkę
przestrzenią bagażową, w tym duży schowek w konsoli oraz podłużną bakistę w podłodze, idealną do
przechowywania nart wodnych, lin holowniczych, sprzętu wędkarskiego lub innego wyposażenia.
W otwartym dziobie mogą wygodnie podróżować nawet trzy osoby.
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Yamarin 47 Twin Console
Reling dookoła szyby
Solidny reling biegnący niemal na całej
długości szyby zapewnia pasażerom
pewne trzymanie podczas pływania po

Osłonięta kanapa rufowa

falach.

Kanapa rufowa jest osłonięta przed

47TC oferuje niezwykle praktyczny i

rozpryskami wody, szczególnie gdy

wygodny układ pokładu, który ułatwia

pomiędzy konsolami zamontowana jest

poruszanie się po łodzi.

osłona. Łódź jest dostarczana z
poduszkami siedzisk i oparciami w
standardzie.

Stylowa konsola

Pojemne i praktyczne schowki

Konsola sterownicza jest dobrze

Oprócz schowka w konsoli i schowka na

zaplanowana i zaprojektowana,

kotwicę, 47TC wyposażona jest w

zapewniając doskonałą pozycję podczas

podłużną, umieszczoną na podłodze

rejsu oraz stabilne podparcie nóg.

skrzynię, która idealnie nadaje się do
przechowywania nart wodnych, sprzętu
wędkarskiego itp.
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Praktyczna konstrukcja i układ

Yamarin 47 Twin Console
Boat speci cations
Długość
Długość całkowita
Szerokość
Masa na sucho (kg)
Ilość osób
Pojemność zbiornika paliwa
Zakres mocy kW (KM)
Paw
Certy kat

www.yamaha-marine.eu

4.700 m
4700mm
2.010 m
460kg
5
25L
4060
Długi
C

Yamarin 47 Twin Console
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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