
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!

Comfortabele o shore stoelen met

hoge rugleuningen

Lichte diepe V romp

Elegant Teak bow deck and bathing

patform

Teak  oored cockpit

Windschermwisser aan

bestuurderszijde

Twee patrijspoorten die geopend

kunnen worden

Tweedelige kap

Afsluitbaar dashboardkastje

Navigatielichten

Plaats voor koelbox met 12 V uitgang

Yamarin 63 Day Cruiser



Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
Alle voordelen en de sportieve manoeuvreerbaarheid van een Day Cruiser, in een compact formaat.

Liefhebbers van watersport en avonturen voor het hele gezin zullen echt genieten van de

uitstekende afwerking en de hoge mate van comfort aan boord. Deze boot is gestroomlijnd en

sportief, en uitermate geschikt voor het maken van lange, ontspannende tochten. De boot biedt

bijvoorbeeld plaats aan een klein gezin.

De kajuit biedt voldoende slaapruimte voor vier personen en de cockpitruimte is ontworpen met

comfort in gedachten. De standaarduitrusting omvat een tweedelige kap met speciale

opbergruimte - en een ruitenwisser aan de bestuurderszijde.

De 63 Day Cruiser is uitstekend bestuurbaar, biedt een soepele vaart en de uitgebreide uitrusting is

een van de voordelen die de boot deelt met de grotere Day Cruisers in ons assortiment.
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Fantastisch design en
superieure ergonomie

Uitstekende besturingsergonomie. De

robuuste constructie en diepe V romp van

de 63 Day Cruiser zorgen voor een soepel

vaarcomfort en uitstekende

wendbaarheid, zelfs op ruwer water.

Uitstekende kajuit voor
dagtochtjes

De boot heeft grote, comfortabele

slaapplaatsen voor twee volwassenen,

met patrijspoorten die open kunnen, wat

de kajuit niet alleen licht en luchtig

maakt, maar ook zorgt voor extra

ventilatie. Toegang is heel eenvoudig

dankzij de brede kajuitdeur.

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 goed

zicht.

Gezellige zitplaatsen

Als u de cockpitstoelen naar de L-vormige

bank draait, creëert u meteen een

comfortabele zitruimte voor vijf mensen in

de achtersteven. De gezellige ruimte in de

open dekruimte kan gemakkelijk worden

veranderd in een zonnedek, met de extra

matras en het tafelblad.

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.

Beschermend windscherm

Het windscherm biedt een goede

beschutting tegen wind en opspattend

water en zorgt voor comfort voor de

passagiers.
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Boot speci caties

Lengte 6250 m
Romplengte 6250mm
Breedte 2.300 m
Gewicht droog 900kg
Aantal personen 6
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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