
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!

Rungossa syvä V-pohja

Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)

O shore-istuimet, joissa korkeat

selkänojat

Avotilan mukavat istuintyynyt

Lepuuttajatelineet pulpetin

etupuolella

Lukittava hansikaslokero

Integroidut kulkuvalot

12 V:n ulosotto
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Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
61 Center Console on vankka avovene, joka on osoittautunut erittäin suorituskykyiseksi ja mainioksi

ajettavaksi ankarissakin sääoloissa. Vankan ja syvän V-pohjan ansiosta kulku on turvallista ja

kyytiläisille miellyttävän kuivaa. Niinpä 61 CC sopiikin oivasti kalastus- tai yhteysveneeksi tai

työkäyttöön.

Erinomaisen tilaratkaisun ansiosta pulpetin ympärillä on reilusti kulkutilaa ja laituriin ajo käy kätevästi.

Penkkien alla perässä ja keulassa on isot tavaratilat.

Matkustusmukavuus on keskipulpettisten huippua. Keulan tyylikkäiden tiikkiaskelmien ansiosta käynti

veneeseen on helppoa.
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Kuomu valinnaisena
lisävarusteena

Ajokuomu on saatavana valinnaisena

lisävarusteena.

Turvalliset ja käytännölliset
uimatasot

Poikkeuksellisen leveitä ja syviä

uimatasoja on mukavaa ja turvallista

käyttää uintireissulla. Uimatasot

helpottavat myös kulkua veneestä

laiturille ja takaisin.

Erityiset paikat kylmäbokseille

Veneeseen on varattu kaksi paikkaa

kylmäbokseille: takapenkin säilytystilaan ja

pulpetin alle. Pulpetin alla kylmäboksi on

poissa jaloista ja helppo kytkeä

hansikaslokeron virran ulosottoon.

Liikkumisen helppoutta

Hyvin mietityssä sisätilaratkaisussa on

kiinnitetty erityistä huomiota veneessä

liikkumiseen. Pulpetin kummallakin

puolella on mukavasti tilaa, ja keulassa on

liukuesteellä varustettu astintaso sekä

vankat kaiteet.

Tilava takapenkki

Takapenkin säilytyslokeroiden ja

pehmusteiden muotoilun ansiosta penkki

voidaan nostaa tyynyjä irrottamatta – ja

ruostumattomat kaasupumput pitävät

tarvittaessa penkin luukkua auki.

Tyylikäs ja toimiva ohjauspulpetti

Vankka pulpetti on hyvän kokoinen ja

toimiva. Se jättää kuljettajalle runsaasti

jalkatilaa, ja tuulilasin kaaresta saa pitävän

otteen. Tuulilasi tarjoaa mainiosti suojaa ja

erinomaisen näkyvyyden.
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Veneen erittely

Pituus 6.25 m
Hull length 6.25 m
Leveys 2.30 m
Kuivapaino (kg) 800kg
No. of persons 8
Polttoainesäiliön tilavuus 107L
Hevosvoimat (HV) 115150
Transom Extra 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.

Yamarin 61 Center Console

www.yamaha-marine.eu


