
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!

Sterke diepe V romp

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

O shore stoelen met hoge

rugleuningen

Comfortabele kussens voor open

ruimtes

Stootkussenhouders aan de voorkant

van de console

Afsluitbaar dashboardkastje

Geïntegreerde navigatielampen

12V aansluiting
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Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
Deze stoere Center Console boot heeft bewezen zelfs in de slechtste weersomstandigheden

prestaties en manoeuvreerbaarheid van het hoogste niveau te kunnen bieden. De robuuste, diepe V

romp zorgt voor een veilige, droge en comfortabele vaart, waardoor de 61 Center Console ideaal is

om te vissen, voor woon-werkverkeer of zakelijke reizen.

Dankzij de uitstekende lay-out van het dek is er volop ruimte aan beide kanten van de console voor

eenvoudige toegang tot de boeg en gemakkelijk afmeren. Onder de boeg en stoelen in de

achtersteven is veel bergruimte te vinden.

Het comfort van de passagiers is vergelijkbaar met dat van de beste Center Console boten, en wat

nog belangrijker is, het in- en uitstappen is een  uitje van een cent, dankzij de stijlvolle teakhouten

treden op de boeg.
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Kap als optie leverbaar

Een kap voor de stuurconsole is optioneel

leverbaar.

Veilige, praktische
zwemplatforms

De zwemplatforms zijn uitzonderlijk breed

en diep, waardoor ze zeer comfortabel en

veilig te gebruiken zijn; maar deze zijn er

niet alleen voor zwemmers - ze zijn ook

bedoeld voor een gemakkelijke toegang

van en tot de steiger.

Speciale ruimten voor koelboxen

De boot is voorzien van twee vakken voor

koelboxen - in de opbergruimte in de

achtersteven en onder de console. Wanneer

er een koelbox onder de console wordt

geplaatst, beperkt deze de beenruimte van

de passagiers niet. De koelbox kan

eenvoudig worden aangesloten op het

stopcontact in het dashboardkastje.

Bewegingsvrijheid

In het doordachte interieur is vooral

aandacht besteed aan bewegingsvrijheid

op de boot. Er zijn brede zijboorden aan

beide zijden van de console, en de boeg

beschikt over een breed platform met

antislipoppervlak en stevige railingen.

Ruime bank op achtersteven

Het ontwerp van de opbergruimte onder

de bank op de achtersteven en van de

kussens maakt het mogelijk om de bank

op te klappen zonder de kussens los te

maken - en gebruiksvriendelijke gasveren

zijn gemonteerd die de bank indien nodig

kunnen openhouden.

Stijlvolle, functionele
bedieningsconsole

De robuuste console is groot en functioneel

en biedt voldoende beenruimte voor de

bestuurder, terwijl de handrailing een veilig

houvast biedt. Het windscherm biedt een

uitstekend beschermingsniveau, met goede

zicht.
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Boot speci caties

Lengte 6.25 m
Romplengte 6.25 m
Breedte 2.30 m
Gewicht droog 800kg
Aantal personen 8
Inh. brandstoftank 107L
Vermogen kw (pk) 115150
Staartlengte Extra 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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