
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!

Wyjątkowo wszechstronna

Praktyczna konsola boczna

zapewniająca dobrą widoczność

Znakomita sterowność i wygoda

Fotele w stylu morskim z wysokimi

oparciami

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Zestaw poduszek w kokpicie

Schowki kotwiczne na dziobie i ru e

Zamykany schowek

Światła nawigacyjne

Gniazdo zasilania 12 V
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
56 Side Console to elegancka, komfortowa łódź o wszechstronnym wykorzystaniu. Praktyczna

konsola boczna zapewnia wyjątkowo dobrą ochronę sternika przy zachowaniu doskonałej

widoczności. Sternik siedzi wygodnie na ergonomicznym fotelu pośrodku łodzi, co zapewnia

doskonałą równowagę.

Przestrzeń dziobowa stanowi idealną platformę załadunkową na potrzebny podczas rejsu sprzęt, a w

środkowej części wypoczynkowej istnieje możliwość rozstawienia stołu lub pokładu słonecznego.

Pod kanapą rufową i fotelem sternika znajdują się przestronne schowki.

Yamarin 56 SC. Gotowa, by stać się ulubioną łodzią Twojej rodziny.
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Opcjonalny stół

Wygodny stół z cokołem jako akcesoria

opcjonalne.

Miejsce na bagaż

Pojemne bakisty pod kanapą rufową i w

konsoli.

Opcjonalny pokład słoneczny

Pokład słoneczny z materacem dostępny jako

akcesoria opcjonalne.

Pokrywa konsoli

Praktyczna pokrywa konsoli jest bardzo

łatwa w montażu.
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Boat speci cations

Długość 5530 m
Długość całkowita 5530mm
Szerokość 2.240 m
Masa na sucho (kg) 620kg
Ilość osób 6
Pojemność zbiornika paliwa 90L
Zakres mocy kW (KM) 60100
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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