
Yamarin. Lato pełne
przyjemności
Fascynujący świat Yamarin jest zbudowany na obietnicy

— że nasze łodzie motorowe dadzą Ci szansę przeżycia

najwspanialszego lata w życiu, wypełnionego kąpielami

słonecznymi, przyjemnym ciepłem i wspaniałym czasem

spędzonym na wodzie. Yamarin jest doskonałym

wyborem do dziennych rejsów, dłuższego 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!

Fotele w stylu morskim, z wysokimi

oparciami

Cushion set for the open bow space

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Cover and canopy compartment

Zamykany schowek

Fender holders

Światła nawigacyjne

Gniazdo zasilania 12 V
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
Szybka łódź o sportowym wyglądzie i wszechstronnym zastosowaniu. Planujesz wypad na ryby,

uprawianie sportów wodnych, a może po prostu szybki cruising po falach? Yamarin 56 Bow Rider

świetne uzupełni Twoje wakacje spędzone nad wodą.

Yamarin 56 Bow Rider w nowym, bezkompromisowym stylu Otwarty dziób, który pomieści dwie

osoby, zapewnia sternikowi nieograniczony widok na to, co przed dziobem, i ułatwia uprawianie

Twojego ulubionego hobby, np. spinningowanie.

Kolejną innowacją jest wyjątkowo wysoka szyba skutecznie chroniąca sternika i pasażerów w

kokpicie.
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Duża przestrzeń bagażowa
oraz mocowania odbijaczy

W otwartym dziobie znajduje się zamykany

na klucz schowek. Dodatkową przestrzeń

znaleźć można pod kanapą rufową. Łódź

jest też wyposażona w wygodne

mocowania odbijaczy, pozwalające

utrzymać porządek po wypłynięciu w

morze.

Komfort i przestrzeń na ru e

Kanapa rufowa jest osłonięta szybą. Na

tylnym siedzisku mogą wygodnie

podróżować trzy osoby, nie narzekając

przy tym na brak miejsca na nogi.

Stylowa szyba

Nowa, atrakcyjnie zaprojektowana szyba

jest nadspodziewanie wysoka, zapewniając

ochronę sternikowi i podróżującym z nim

pasażerom.

Zadaszenie kokpitu

Stylowy Bow Rider wyposażony jest w

praktyczne, dwuczęściowe zadaszenie.

Siedzenia w stylu morskim

Ten sportowy Bow Rider wyposażony jest

w wysokie siedzenia w stylu morskim —

kolejny przykład najwyższej klasy

rozwiązań i praktycznej ergonomii.
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Boat speci cations

Długość 5.670 m
Długość całkowita 5670mm
Szerokość 2.250 m
Masa na sucho (kg) 670kg
Ilość osób 6
Pojemność zbiornika paliwa 91L
Zakres mocy kW (KM) 80115
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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