
Yamarin. Lato pełne
przyjemności
Fascynujący świat Yamarin bazuje na obietnicy — że na

pokładzie naszej łodzi czeka Cię wyjątkowe lato pełne

leniwego opalania się na pokładzie słonecznym, cruisingu

z przyjaciółmi i doskonałej zabawy podczas uprawiania

sportów wodnych. Yamarin to doskonały wybór do

całodziennego pływania z rodziną, eksplorowania

brzegów czy łowienia ryb.

Ceniona na świecie marka łodzi Yamarin należy dziś do

 rmy Yamaha Motor Europe N.V. To niezwykłe

partnerstwo umożliwia nam ścisłą współpracę przy

rozwijaniu i tworzeniu bardziej innowacyjnych

produktów.

Dlatego warto poznać ofertę łodzi Yamarin i spe łnić

swoje letnie marzenia.

Wygodna kabina z kojami 2+1 oraz 1-2

koje na ru e

Przestronny kokpit i przestrzeń rufowa

z opcjonalnym zadaszeniem

Wygodny fotel sternika w morskim

stylu

Toaleta spłukiwana wodą z osadnikiem

30 l

Umywalka i system wodny ze

zbiornikiem 45 l

Dwa wielofunkcyjne kokpity

sterownicze LAN Yamahy

Kuchenka Wallas 800

Układ dwuakumulatorowy wraz z

kablem izolatora

Mechaniczne i elektryczne pompy

zęzowe

Wycieraczka przedniej szyby po stronie

steru

Światła nawigacyjne i gniazdo 12 V
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Yamarin. Lato pełne przyjemności
68 Cabin to wygodna łódź, która wyznacza nowe standardy dla jednostek rodzinnych. Bardzo

praktyczna jednostka pływająca zapewniająca komfortową i bezpieczną przestrzeń pasażerską dla

dzieci oraz seniorów. Z tego względu jest doskonałym wyborem dla rodzin, które chcą cieszyć się

długim i aktywnym sezonem motorowodnym.

Dzięki wygodnemu układowi pokładu Yamarin 68 C to idealny wybór do pływania w niemal każdych

warunkach pogodowych. Kabina z kojami 2+1 jest lekka i przestronna, a szerokie drzwi przesuwne

zapewniają łatwy dostęp do osłoniętej przestrzeni rufowej.

Ten atrakcyjny model jest bogato wyposażony. W standardzie znajdziemy aneks z kuchenką,

systemem bieżącej wody i toaletę spłukiwaną wodą.
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Doskonały projekt i ergonomia

Model 68 C oferuje doskonałe właściwości

nawodne, a jego solidna konstrukcja z

kadłubem w kształcie litery V zapewnia

komfortowe pływanie i łatwe prowadzenie

nawet na falach.

Wygodna kabina dla rodziny

Model 68 C dysponuje dużą kabiną z 2+1

kojami dla dorosłych oraz otwieranymi

okna, które doświetlają wnętrze i

wspomagają wentylację. Dostęp jest

naprawdę łatwy dzięki szerokim drzwiom

kabiny i dużemu lukowi dachowemu

oferowanemu w standardzie. Ponadto

kanapę rufową można szybko

przekształcić w 1-2 dodatkowe koje.

Przestronna i otwarta
przestrzeń rufowa

Wysokie burty przestrzeni rufowej dobrze ją

chronią, nawet gdy łódź jest w ruchu.

Bakista pod kanapą oferuje niezwykle dużo

miejsca na bagaże. Opcjonalne zadaszenie

tworzy dodatkowy „salon” na długie, letnie

wieczory lub przestrzeń do suszenia

zamoczonego sprzętu i odzieży w niepogodę.

Aneks z kuchenką i zlewem

Kuchenka Wallas 800 ze zlewem i kranem

jest precyzyjnie zamontowana pod blatem,

który tworzy poręczną powierzchnię

roboczą. Zintegrowany system wodny ze

zbiornikiem 45 l zapewnia wygodę

podczas rodzinnych rejsów.

Toaleta pokładowa

Toaleta spłukiwana wodą została

wyposażona w osadnik 30 l.

Wygodna i ergonomiczna pozycja
steru

Sternik Yamarina 68 C ma do dyspozycji

fotel w morskim stylu, zestaw dwóch

wielofunkcyjnych instrumentów LAN

Yamaha oraz zapewniającą dobrą

widoczność wycieraczkę szyby. Układ

dwuakumulatorowy daje mu pewność i

poczucie bezpieczeństwa w każdych

warunkach. Wśród praktycznych rozwiązań

nie można też nie wspomnieć o

standardowych elektrycznych i

mechanicznych pompach zęzowych.
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Boat speci cations

Paw Extra Długi
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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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