
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!

Lichte diepe V romp

Comfortabele o shore stoelen met

hoge rugleuningen

Grote comfortabele kajuit met

matrassen

Elegante teakhouten cockpit, boegdek

en zwemplatform

Zonnedek met matras, poot en

teakhouten tafel

Tweedelige cabrioletkap

Windschermwisser aan

bestuurderszijde

Gootsteen met optionele kraan en

zoetwatersysteem

Yamaha 4" multifunctioneel

instrumentendisplay

Navigatielichten

Plaats voor koelbox met 12 V uitgang

Yamarin 65 Day Cruiser



Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
Deze boot is een tijdloze favoriet - dat vertellen onze klanten ons tenminste. Geweldige prestaties,

elegante lijnen, een soepele en comfortabele vaart... met een interieur met een gezellige zithoek en

een ruime kajuit. En dan hebben we het nog niet over de overvloedige, goed ingedeelde

opbergruimte gehad.

Daarnaast is de console aan de passagierszijde voorzien van een gootsteen en een speciale

bevestigingspositie voor een kraan en zoetwatersysteem. De grijze stuurconsole vermindert

weerspiegeling.

De 65 Day Cruiser heeft standaard een beschermend, hoogwaardig windscherm en een sterke,

elegante kap. Samen bieden zij beschutting tegen wind en opspattend water, en zorgen voor een

comfortabele vaart voor u en uw passagiers.
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Zoetwatersysteem

De gootsteen bevindt zich onder de

afdekking van het dashboardkastje en een

compleet zoetwatersysteem, met een 45

liter watertank, pomp en kraan is als

optie leverbaar.

Fantastisch design en
superieure ergonomie

De 65 Day Cruiser bezit uitstekende

vaareigenschappen en zijn robuuste

constructie en diepe V romp zorgen voor

een soepel vaarcomfort en uitstekende

wendbaarheid, zelfs op ruwer water.

Uitstekende kajuit voor
dagtochtjes

De 65 Day Cruiser heeft een grote cabine

met slaapplaatsen voor 2+1 volwassenen.

De te openen ruiten in de romp maken de

cabine licht en luchtig en zorgen voor extra

ventilatie. Toegang is heel eenvoudig dankzij

de brede kajuitdeur.

Sterke tweedelige kap

Een kap die tijdens het varen kan worden

gebruikt is standaard en bestaat uit twee

delen zodat de kap indien nodig

gedeeltelijk kan worden geopend. De kap

kan snel en eenvoudig worden

geïnstalleerd en kan worden opgeborgen

in het ruime opbergvak.

Grote en gezellige open
dekruimte

De boot heeft een ruime open dekruimte,

met een gezellige U-vormige bank en een

grote teakhouten tafel met ruimte voor

wel zeven personen.

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.
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Boot speci caties

Lengte 6310 m
Romplengte 6320mm
Breedte 2.480 m
Gewicht droog 1170kg
Aantal personen 7
Inh. brandstoftank 140L
Vermogen kw (pk) 115225
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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