
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!

Monikäyttöinen yleisvene

Käytännöllinen sivupulpetti ja hyvä

näkyvyys

Mahtava käsiteltävyys ja hyvät ajo-

ominaisuudet

O shore-istuimet, joissa korkeat

selkänojat

Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)

Avotilan istuintyynyt

Ankkuriboksit keulassa ja perässä

Lukittava hansikaslokero

Kulkuvalot

12 V:n ulosotto
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Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
56 Side Console on linjakas viihtyisä vene, jonka käytettävyydelle ei ole rajoja. Sen käytännöllinen

sivupulpetti antaa kuljettajalle poikkeuksellisen hyvän suojan näkyvyydestä tinkimättä. Kuljettajan

mukava ergonominen istuin on sijoitettu tasapainon kannalta suotuisasti keskelle venettä.

Keulan alue palvelee oivasti lastaustilana, ja päiväretkillä istuinryhmän keskelle voi asentaa pöydän tai

auringonottotason. Takapenkin ja kuljettajan istuimen alla on runsaasti käytännöllistä säilytystilaa.

Yamarin 56SC. Valmiina valloittamaan sydämet koko perheen yleisveneenä
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Pöytä valinnaisena
lisävarusteena

Kätevä pöytä ja pöydänjalka ovat

valinnaisia lisävarusteita.

Säilytystilaa

Runsaasti säilytystilaa takapenkin alla ja

pulpetissa.

Aurinkopeti valinnaisena
lisävarusteena

Auringonottotaso ja siihen kuuluva patja

ovat saatavina lisävarusteina.

Pulpetin suojahuppu

Käytännöllinen pulpetin suojahuppu on

hyvin helppo kiinnittää.
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Veneen erittely

Pituus 5530 m
Hull length 5530mm
Leveys 2.240 m
Kuivapaino (kg) 620kg
No. of persons 6
Polttoainesäiliön tilavuus 90L
Hevosvoimat (HV) 60100
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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