
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!

Wytrzymała konstrukcja kadłuba w

kształcie głębokiego V

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Fotele w stylu morskim, z wysokimi

oparciami

Zestawy wygodnych poduszek na

dziobie

Mocowania odbijaczy w przedniej

c zęści konsoli

Zamykany schowek

Wbudowane światła nawigacyjne

Gniazdo zasilania 12 V
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
Ta wytrzymała łódź z konsolą centralną zapewnia wysokie osiągi i łatwe sterowanie nawet w

najtrudniejszych warunkach pogodowych. Wytrzymała konstrukcja kadłuba w kształcie głębokiego V

zapewnia bezpieczną, suchą i wygodną podróż, dzięki czemu Yamarin 61 CC idealnie nadaje się do

łowienia ryb, pracy na wodzie i codziennej komunikacji drogą wodną.

Dzięki doskonałemu rozkładowi pokładu po obu stronach konsoli udało się wygospodarować dużo

wolnej przestrzeni, która ułatwia dostęp do części dziobowej i cumowanie. Bonusem są także

przestronne schowki pod siedzeniami na dziobie i ru e.

Pasażerowie mają zapewniony wysoki poziom komfortu jak na jednostkę z centralną konsolą.

Wsiadanie na pokład i schodzenie z łodzi jest bardzo łatwe dzięki stylowym stopniom na dziobie

wyłożonym drewnem tekowym.
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Opcja zadaszenia

Jako akcesorium opcjonalne dostępne jest

zadaszenie konsoli sterowniczej.

Bezpieczna, praktyczna
platforma rufowa

Dwuczęściowa platforma rufowa jest

wyjątkowo szeroka, dzięki czemu można z

niej bezpiecznie i wygodnie wchodzić do

wody. Dodatkowo została ona tak

zaprojektowana, aby umożliwić łatwy

dostęp do pomostu.

Specjalne miejsca na pojemniki
na lód

Łódź wyposażona jest w dwa miejsca na

pojemniki na lód — w rufowej bakiście oraz

pod konsolą. Po umieszczeniu pojemnika na

lód pod konsolą nadal zostaje tam

swobodna przestrzeń na nogi pasażerów. Z

kolei pojemnik można łatwo podłączyć do

gniazda zasilania znajdującego się w

schowku.

Łatwe poruszanie się  po
pokładzie

Przemyślany wystrój wnętrza uwzględnia

szczególnie swobodne poruszanie się na

pokładzie łodzi. Przejścia po obu stronach

konsoli są szerokie, a na części dziobowej

znajduje się szeroka platforma z

powierzchnią antypoślizgową i solidnymi

poręczami.

Obszerna kanapa rufowa

Konstrukcja kanapy rufowej pozwala na

łatwy dostęp do schowka bez

zdejmowania poduszek. Zastosowanie

sprężyn gazowych sprawia, że

podnoszenie siedziska kanapy nie wymaga

wysiłku i może być wykonane nawet na

środku akwenu.

Stylowa, funkcjonalna konsola
sterownicza

Solidnie zbudowana konsola jest duża i

funkcjonalna, z przestronnym miejscem na

nogi sternika i relingiem do trzymania się.

Przednia szyba zapewnia doskonałą ochronę

przed wiatrem i falą oraz świetną

widoczność.
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Boat speci cations

Długość 6.25 m
Długość całkowita 6.25 m
Szerokość 2.30 m
Masa na sucho (kg) 800kg
Ilość osób 8
Pojemność zbiornika paliwa 107L
Zakres mocy kW (KM) 115150
Paw Extra 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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