
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!

Syvä V-pohja takaa tasaisen kyydin

Mukavat o shore-istuimet, joissa

korkeat selkänojat

Tilava ja viihtyisä kajuutta, jossa

patjasto

Tyylikäs teak-kansi avotilassa,

etukannella ja uimatasolla

Auringonottotaso ja patja, jalka ja teak-

pöytä

Kaksiosainen ajokuomu

Tuulilasinpyyhin kuljettajalle

Pesuallas ja lisävarusteena vesihana ja

vesijärjestelmä

Yamaha-monitoiminäyttö (4")

Kulkuvalot

Kylmäboksi ja 12 V:n ulosotto

Yamarin 65 Day Cruiser



Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
Asiakkaamme sen kertovat: tämä vene on kestosuosikki. 65 Day Cruiser on mahtavan

suorituskykyinen ja tyylikkään linjakas vene, joka tarjoaa miellyttävän kyydin. Sen istuinryhmä ja tilava

kajuutta palvelevat mukavina oleskelutiloina. Siinä on myös runsaasti hyvin mietittyä säilytystilaa.

Lisäksi apukuskin puoleisesta pulpetista löytyy pesuallas ja asennusvalmius vesihanalle ja

vesijärjestelmälle. Harmaa ohjauspulpetti estää heijastumat.

65 Day Cruiserissa on hyvin suojaa antava laadukas tuulilasi ja vakiovarusteena vankka ja tyylikäs

kuomu. Yhdistelmä suojaa kipparia ja matkustajia tuulelta ja roiskeilta ja mukavoittaa näin

matkantekoa.
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Makeavesijärjestelmä

Pesuallas sijaitsee kätevästi

hansikaslokeron yhteydessä. Valinnaisena

lisävarusteena on saatavana

vesijärjestelmä, johon kuuluu 45 litran

vesisäiliö, pumppu ja vesihana.

Mahtavaa muotoilua ja
ergonomiaa

65 Day Cruiser tarjoaa upean

ajokokemuksen. Vankka rakenne ja syvä

V-pohja takaavat miellyttävän tasaisen

kyydin ja erinomaisen ajettavuuden

kovemmassakin aallokossa.

Mainio kajuutta päiväretkiin

Veneessä on mukavat makuupaikat 2+1

aikuiselle. Avattavat runkoikkunat tekevät

kajuutasta valoisan ja avaran ja myös

tehostavat ilmanvaihtoa. Kajuuttaan on

vaivatonta kulkea leveästä ovesta.

Vankka kaksiosainen kuomu

Vakiovarustukseen kuuluva ajokuomu

koostuu kahdesta osasta. Se voidaan

tarvittaessa avata osittain. Kuomun

asentaminen käy kädenkäänteessä, ja

veneessä on kuomulle oma

säilytyskotelonsa.

Reilunkokoinen avotila
yhdessäoloon

Veneen kookas avotila on varusteltu U-

sohvalla ja isolla teak-pöydällä.

Istuinryhmässä on mukavasti tilaa

seitsemälle hengelle.

Istuinryhmät yhdessäoloon

Kääntämällä ohjaamon istuimet kohti L-

sohvaa luodaan perään kädenkäänteessä

mukava istuinryhmä viidelle hengelle.

Avotilaan saadaan lisäpatjan ja pöytälevyn

avulla vaivattomasti auringonottotaso.
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Veneen erittely

Pituus 6310 m
Hull length 6320mm
Leveys 2.480 m
Kuivapaino (kg) 1170kg
No. of persons 7
Polttoainesäiliön tilavuus 140L
Hevosvoimat (HV) 115225
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.
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