
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!

Veelzijdige allrounder

Praktische zijconsole met goed zicht

Geweldige manoeuvreerbaarheid en

een comfortabele vaart

O shore bestuurdersstoelen met

hoge rugleuningen

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

Kussenset voor open ruimte

Ankerboxen aan voor- en achtersteven

Afsluitbaar dashboardkastje

Navigatielichten

12V aansluiting

Yamarin 56 Side Console



Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
De 56 Side Console is een slanke, comfortabele boot die geen grenzen kent wat betreft

bruikbaarheid. De praktische console aan de zijkant biedt uitzonderlijk goede bescherming van de

bestuurder zonder afbreuk te doen aan het zicht. De bestuurder zit comfortabel op een

ergonomisch ontworpen stoel in het midden van de boot, wat zorgt voor een uitstekend evenwicht.

De boeg is een ideaal laadplatform voor de uitrusting die u aan boord wenst te brengen en op

dagtochten kunt u de tafel of het zonnebed in het midden van de zithoek uitklappen. Een royale

hoeveelheid praktische opbergruimte is voorzien onder de bank op de achtersteven en onder de

bestuurdersstoel.

De Yamarin 56 Side Console. Klaar om uw favoriete allrounder te worden - voor het hele gezin.
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Optie voor tafel

Comfortabele tafel en voetstuk als optie

leverbaar.

Opbergruimte

Royale opbergruimte onder de bank op de

achtersteven en in de console.

Optie voor zonnedek

Zonnedekmontage met matras is als optie

leverbaar.

Consolehoes

De praktische consolehoes is zeer

eenvoudig aan te brengen.
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Boot speci caties

Lengte 5530 m
Romplengte 5530mm
Breedte 2.240 m
Gewicht droog 620kg
Aantal personen 6
Inh. brandstoftank 90L
Vermogen kw (pk) 60100
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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