Yamarin 65 Day Cruiser

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!

Kadłub w kształcie głębokiego V
Komfortowe fotele morskie z
wysokimi oparciami
Przestronna kabina z materacami do
spania
Elegancki kokpit, pokład dziobowy i
platforma rufowa wyłożone drewnem
tekowym
Pokład słoneczny z materacem i
stolikiem z cokołem z drewna
tekowego
Dwuczę ściowe zadaszenie konsoli
sterowniczej
Wycieraczka przedniej szyby po stronie
steru
Zlewozmywak z możliwośc ią
zamontowania kranu i systemu wody
bieżącej
4-calowy wyświetlacz wielofunkcyjny
Yamaha
Światła nawigacyjne
Miejsce na lodówkę turystyczną z
wyjściem 12 V

Yamarin 65 Day Cruiser
Yamarin. Lato pełne przyjemności
Ta łódź to ponadczasowy klasyk – tak mówią o niej nasi klienci. Świetne osiągi, elegancka linia,
świetne właściwości nawodne, a do tego wspaniałe wnętrze z licznymi miejscami siedzącymi oraz
przestronną kabiną. Nie wspominając już o dużej, dobrze zaplanowanej przestrzeni bagażowej.
W konsoli pasażera znajduje się zlewozmywak z możliwością zamontowania kranu i systemu wody
bieżącej. Utrzymana w tonacji szarości konsola ogranicza re eksy świetlne.
Model 65 Day Cruiser jest wyposażony w wysokiej jakości przednią szybę oraz eleganckie zadaszenie,
dostępne jako wyposażenie standardowe. Chronią one załogę przed wiatrem i rozpryskami wody,
zapewniając komfortowe warunki rejsu Tobie i Twoim przyjaciołom.
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Yamarin 65 Day Cruiser

System wody bieżącej
Zlewozmywak został wygodnie

Najwyższej klasy wzornictwo i
ergonomia

zlokalizowany pod pokrywą schowka.

Yamarin 65 DC oferuje wyjątkowe

Opcjonalnie można go uzupełnić o pełny

wrażenia z prowadzenia jednostki, a jego

system obejmujący 45-litrowy zbiornik na

solidna konstrukcja z kadłubem w

wodę, pompę i kran.

kształcie głębokiego V skutecznie tłumi
uderzenia o fal, zapewniając znakomitą
sterowność również na wzburzonych

Wspaniała kabina do rejsów
rekreacyjnych
Model 65 DC posiada dużą kabinę z kojami
dla 2+1 osób dorosłych i otwieranymi
oknami, które optycznie powiększają
pomieszczenie, doświetlają je i zapewniają
wentylację. Dzięki szerokim drzwiom dostęp
do kabiny jest bardzo łatwy.

wodach.

Solidne, 2-czę ściowe
zadaszenie

Przestronny kokpit

W standardzie zamontowane jest

kształcie litery U i dużym stołem z drewna

dwupanelowe zadaszenie, które można

tekowego, przy którym pomieści się

otworzyć tylko częściowo. Zadaszenie jest

nawet osiem osób.

łatwe i szybkie w montażu, a po złożeniu
można je przechowywać w przestronnym
schowku.
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Łódź oferuje przestronny kokpit z sofą w

Miejsca siedzące
Po obróceniu foteli sternika i pasażera do
tyłu uzyskamy wygodną przestrzeń socjalną
dla pięciu osób. Kokpit można można łatwo
przekształcić w pokład słoneczny,
wykorzystując do tego dodatkowy materac i
blat stołu.

Yamarin 65 Day Cruiser
Boat speci cations
Długość
Długość całkowita
Szerokość
Masa na sucho (kg)
Ilość osób
Pojemność zbiornika paliwa
Zakres mocy kW (KM)
Paw
Certy kat
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6310 m
6320mm
2.480 m
1170kg
7
140L
115225
Extra Długi
C

Yamarin 65 Day Cruiser
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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