
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!

Komfortowe fotele morskie z

wysokimi oparciami

Sporting and soft-riding Deep-V hulll

design

Comfortable benches with gas struts

Wycieraczka przedniej szyby po stronie

steru

Comfortable cushion set for open area

Zamykany schowek

Miejsce na lodówkę turystyczną z

wyjściem 12 V

Four conveniently placed fender

holders

Światła nawigacyjne
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
Smukła, stylowa i wszechstronna otwarta łódź motorowa oferuje nieskończoną ilość ekscytujących

możliwości zabawy na wodzie. Spektrum zastosowań i dopasowania do własnych potrzeb jest tak

szerokie jak Twoja wyobraźnia. Jeśli lubisz spędzać czas na nartach wodnych lub wakeboardzie —

Yamarin 63 Bow Rider będzie idealnym wyborem.

Znakomita sterowność i wysokie osiągi to nie wszystko! Pamiętaj także o walorach socjalnych 63 Bow

Rider. Po obróceniu foteli w kokpicie uzyskamy dużą, wygodną przestrzeń dla pięciu osób. Sama

konsola sternika jest komfortowa i oferuje dużo miejsca na nogi.

Wsiadanie na pokład i cumowanie? Łatwo i bezpiecznie — od strony dziobu, rufy czy z burty.
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Wygodne mocowania odbijaczy

Łódź jest wyposażona w cztery wygodne

mocowania odbijaczy.

Zaczep blokujący

Na dziobie łodzi znajduje się atestowany

zaczep blokujący oraz praktyczny system

antypoślizgowy, na którym zamontować

można szpulę kotwicy.

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. W bakiście

rufowej jest przewidziane miejsce na

lodówkę turystyczną.

Miejsca siedzące

Po obróceniu foteli sternika i pasażera do

tyłu uzyskamy wygodną przestrzeń

socjalną dla pięciu osób.

Łatwy dostęp i doskonały
rozkład

Wchodzenie na pokład i schodzenie na keję

jest łatwe i bezpieczne, zarówno od strony

dziobu, rufy czy z burty. Przemyślany układ

kokpitu ułatwia poruszanie się po

pokładzie, co jest szczególnie przydatne

przy uprawianiu sportów wodnych.

Najwyższej klasy wzornictwo i
ergonomia

Wyjątkowe właściwości nawodne Solidna

konstrukcja z kadłubem w kształcie

głębokiego V skutecznie tłumią uderzenia o

fale i zapewniają znakomitą sterowność

nawet na wzburzonych wodach.
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Boat speci cations

Długość 6250 m
Długość całkowita 6250mm
Szerokość 2.300 m
Masa na sucho (kg) 900kg
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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