
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!

Wykonane z drewna tekowego stopnie i

przestrzeń dziobowa

Dwa otwierane okna w kadłubie

Zadaszenie dwuczęściowe

Fotele w stylu morskim, z wysokimi

oparciami

Materace w kabinie

Dodatkowe oświetlenie wewnętrzne

Cztery mocowania odbijaczy

Światła nawigacyjne

Gniazdo zasilania 12 V
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
Elegancki, smukły kształt łodzi Yamarin 59 DC kryje kadłub o wytrzymałej konstrukcji, zaprojektowany z

myślą o doskonałych właściwościach nawodnych i fantastycznych osiągach. Jest to najmniejsza z

oferowanych przez nas jednostek typu day cruiser, ale nie ustępuje pod żadnym względem większym

modelom, wyróżniając się dodatkowo wspaniałym wyglądem i przemyślaną konstrukcją.

Ten rasowy Yamarin dostarcza mnóstwo przyjemności na wodzie — dzięki dwuosobowej kabinie z

oknami, przestronnemu kokpitowi i dużej platformie rufowej.

Cóż może być lepszego od spontanicznego rejsu na pobliską wyspę lub spędzenia całego dnia na

wodzie z przyjaciółmi?
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Day Cruiser o niezwykłych
możliwościach

Topowe osiągi połączone z doskona łym

prowadzeniem i świetnym wyważeniem.

Komfortowa, przestronna
kabina

Pojemna, przestronna kabina z

eleganckimi, otwieranymi oknami

zapewnia przytulny nocleg dwóm dorosłym

osobom.

Drzwi inne niż wszystkie

Estetyczne, lecz wytrzymałe drzwi akrylowe

zapewniają dobre doświetlenie kabiny, a

sam mechanizm otwierania jest bardzo

prosty w obsłudze.

Wygodna i pojemna przestrzeń
bagażowa

Pod koją znajdziemy obszerną, suchą

bakistę na bagaże.

Bezpieczne, szerokie stopnie

Bezpieczne, szerokie stopnie prowadzą z

otwartej przestrzeni pokładu na dziób —

jest to praktyczne rozwiązanie,

umożliwiające łatwe poruszanie się po

pokładzie.

Zabezpieczenie pasażerów
przed wodą

Wysokie burty i przednia szyba skutecznie

osłaniają kokpit i podróżujących w nim

pasażerów przed wiatrem i wodą pryskającą

spod kadłuba.

Yamarin 59 Day Cruiser

www.yamaha-marine.eu



Boat speci cations

Długość 5730 m
Długość całkowita 5730mm
Szerokość 2.200 m
Masa na sucho (kg) 720kg
Ilość osób 5
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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