
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!

Teak-kansi keulassa ja portaissa

Kaksi avattavaa runkoikkunaa

Kaksiosainen kuomu

O shore-istuimet, joissa korkeat

selkänojat

Kajuutan patjasto

Sisävalo

Lepuuttajatelineet (4 kpl)

Kulkuvalot

12 V:n ulosotto

Yamarin 59 Day Cruiser



Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
Yamarin 59 Day Cruiser on laadukkaasti varusteltu sulavalinjainen vene, jonka erinomaisen

ajettavuuden ja suorituskyvyn lähtökohtana on lujarakenteinen runko. Se on pienin day cruiserimme,

mutta pitää kyllä pintansa isompienkin rinnalla ja erottuu edukseen upealla ulkonäöllään ja toimivalla

muotoilullaan.

Veneen viihtyisyyden takeena ovat muun muassa kahden hengen ikkunallinen kajuutta, viihtyisä

avotila ja kookas uimataso.

Mikä voisi olla parempaa kuin lähteä kesäiselle yllätysretkelle lähisaaristoon tai suunnata

venesatamaan vaihtamaan kuulumisia ja viettämään päivä vesillä?
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Erittäin suorituskykyinen day
cruiser

Todella suorituskykyinen runko tekee

vaikutuksen ajettavuudellaan ja kulkee

tasapainoisesti vauhdikkaassakin

menossa.

Viihtyisä ja avara kajuutta

Tilavan ja avaran kajuutan

vakiovarusteluun kuuluvat avattavat

runkoikkunat. Kajuutassa on miellyttävät

nukkumatilat kahdelle aikuiselle.

Erityisen kätevä ovi

Tyylikäs ja samalla turvallisen vankka

akryyliovi päästää hyvin päivänvaloa

kajuuttaan. Se on myös näppärä avata ja

sulkea.

Runsaasti kätevää säilytystilaa

Kajuutassa makuupaikkojen alla on

mukavan kokoinen ja kätevä säilytystila.

Leveät ja turvalliset portaat

Avotilasta pääsee keulakannelle leveitä ja

turvallisia portaita pitkin. Portaat ovat

osa käytännöllistä tilaratkaisua, jonka

ansiosta veneessä on helppoa liikkua.

Matkustajat suojassa roiskeilta

Veneen korkeat laidat ja korkea tuulilasi

tekevät ajotilasta nautinnollisen suojaisan

ajanviettopaikan aallokossa ajettaessa.
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Veneen erittely

Pituus 5730 m
Hull length 5730mm
Leveys 2.200 m
Kuivapaino (kg) 720kg
No. of persons 5
Polttoainesäiliön tilavuus 91L
Hevosvoimat (HV) 80115
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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