
Yamarin. Brengt het
plezier van de zomer in
uw leven
In de opwindende wereld van Yamarin staat deze

belofte voorop: met onze boten haalt u het meeste

plezier uit de beste zomers van uw leven, uzelf

koesterend in de zon, genietend van de warmte. Noem

het met recht quality time op het water. Of u nu

dagelijks vaart, langere ontspannende tochten met het

gezin maakt of gewoon gaat vissen of de omgeving

verkent, een Yamarin is de perfecte keuze.

Yamarin is als vermaard internationaal scheepsmerk

trots om nu deel te mogen uitmaken van Yamaha Motor

Europe N.V. Dankzij dit veelbelovende partnerschap

kunnen we nauwer samenwerken en zelfs nog

innovatievere producten ontwerpen en produceren.

Kom dus varen met Yamarin - wij laten uw zomerse

dromen uitkomen!

O shore stoelen met hoge

rugleuningen

Kussenset voor de open boegruimte

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

Cover and canopy compartment

Afsluitbaar dashboardkastje

Fender holders

Navigatielichten

12V aansluiting
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Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
Dit is een snelle, sportief uitziende boot, echt een boot voor allround recreatief gebruik. Neem hem

mee om te vissen of andere watersportactiviteiten - of lekker snel varen omdat het kan? U kunt de

boot ook zien als een uitstekende multifunctionele keuze bij uw zomerhuis.

De Yamarin 56 Bow Rider is voorzien van een nieuwe, fraaiere vormgeving. De open boegruimte, die

plaats biedt aan twee personen, garandeert een onbelemmerd zicht voor de bestuurder, maar bevat

nog veel open ruimte.

Een ander nieuw kenmerk is het windscherm, dat aan de achterkant hoger is dan u zou verwachten,

en beschutting biedt voor passagiers, terwijl opvarenden op de bank op de achtersteven kunnen

genieten van een beschutte ruimte met voldoende beenruimte.
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Royale opbergruimte en
stootkussenhouders

Niet alleen is er een afsluitbare

opbergruimte in de open boegruimte,

maar is er meer ruimte onder de bank op

de achtersteven. Wij bieden u zelfs

handige stootkussenhouders om de boot

opgeruimd te houden tijdens het varen.

Comfort en ruimte op de
achtersteven

De achterste zitplaatsen zijn ook goed

beschermd door het hoge windscherm.

Drie mensen varen in alle comfort mee,

allen met voldoende beenruimte.

Stijlvol ontwerp van het
windscherm

Het nieuwe, modieuze windscherm is aan de

achterkant hoger dan u zou verwachten, dus

het is ook nog eens praktisch en biedt

fantastische beschutting aan de bestuurder

en passagiers.

Beschermende kap

De stijlvolle Bow Rider heeft een zeer

praktische en beschermende tweedelige

kap.

O shore stoelen

Deze sportieve Bow Rider is uitgerust met

een hoogwaardige o shore bank -

opnieuw een voorbeeld van eersteklas

ontwerp en praktische

besturingsergonomie.
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Boot speci caties

Lengte 5.670 m
Romplengte 5670mm
Breedte 2.250 m
Gewicht droog 670kg
Aantal personen 6
Inh. brandstoftank 91L
Vermogen kw (pk) 80115
Staartlengte Langstaart
CE Design Certi caat C
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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