
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!

Loistavaa suorituskykyä ja

käsiteltävyyttä – jopa 250 hv:n

moottorilla

Trimmitasot varustettuina LED-

näytöillä

Valoisa, avara ja tyylikäs kajuutta, jossa

patjasto

Iso avotila, jossa auringonottotaso ja

pöytätilaa

Ajokuomu ja sille oma kotelo

Vesi-WC septitankilla

Pesuallas, vesihana, vesijärjestelmä ja

jääkaappi

Wallas-liesi lisävarusteena

Leveä ja tukevan tuntuinen teak-

uimataso

Tuulilasinpyyhin kuljettajalle

2-akkujärjestelmä ja isolaattorijohto

Kulkuvalot

Yamarin 68 Day Cruiser



Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
Yamarin 68 Day Cruiser edustaa kokoluokkansa huippua. Linjakkaassa veneessä on runsaasti hyvin

suunniteltua tilaa yhdessäoloon. Se sopii täydellisesti isommallekin perheelle tai ystäväjoukolle. 68

Day Cruiserin veroisia veneitä ei juuri löydy, sen enempää suorituskyvyn, ajettavuuden, valmistuksen

laadun kuin varustelutasonkaan suhteen.

Vene on mainio yhdistelmä erinomaista monipuolista suorituskykyä ja huolellisesti harkittuja

matkustusominaisuuksia.

68 DC:n voimanlähteeksi voidaan valita jopa 250 hevosvoiman Yamaha-perämoottori, mutta jo 200

hevosvoimaa riittää todella suorituskykyiseen menoon. Loistavan ajettavuuden ja tasaisen kyydin

ansiosta niin kuljettaja kuin matkustajat saavat nauttia upeasta veneilyelämyksestä.
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Vesi-WC

Kajuutassa on vesi-WC varustettuna 28

litran septitankilla.

Jääkaappi

Vakiovarustukseen kuuluu tilava

jääkaappi, joka on

energiankulutukseltaan taloudellinen.

Wallas-liesi

Tehokas ja käytännöllinen Wallas 800 -liesi

on saatavana valinnaisena lisävarusteena

(esiasennettava).

Makeavesijärjestelmä

Veneessä on pesuallas sekä

vesijärjestelmä, johon kuuluu vesihana,

pumppu ja 45 litran vesisäiliö. Pesualtaan

peitelevy palvelee myös työtasona ja

leikkuulautana.

Karttaplotteri

Ohjauspaneelissa on paikka 12 tuuman

karttaplotterille ja asennusputki

antennijohdolle.

Mahtavaa muotoilua ja
ergonomiaa

68 Day Cruiser tarjoaa upean

ajokokemuksen. Vankka rakenne ja syvä V-

pohja takaavat miellyttävän tasaisen kyydin

ja erinomaisen ajettavuuden

kovemmassakin aallokossa. Parhaaseen

suorituskykyynsä se yltää voimanlähteenään

Yamahan perämoottori (enimmäisteho 250

hv).
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Veneen erittely

Pituus 6770 m
Hull length 6770mm
Leveys 2.540 m
Kuivapaino (kg) 1300kg
Tube diameter 125mm
No. of persons 8
Polttoainesäiliön tilavuus 191L
Water Capacity 45L
Hevosvoimat (HV) 115250
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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