
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!

Geweldige prestaties en

manoeuvreerbaarheid - tot 183,8 kW.

Trimvlakken met ledpositiedisplays

Lichte, frisse en elegante kajuit met

matrassen

Ruime cockpit met zonnematras en

ruimte voor tafel

Kap met eigen opbergruimte

Watergespoeld toilet en septic tank

Gootsteen, kraan, watersysteem en

koelkast

Optioneel Wallas fornuis

Breed en stevig aanvoelend

teakhouten zwemplatform

Windschermwisser aan

bestuurderszijde

Dubbel accusysteem met

isolatorkabel

Navigatielichten

Yamarin 68 Day Cruiser



Yamarin. Brengt het plezier van de zomer
in uw leven
De Yamarin 68 Day Cruiser, met zijn strakke lijnen - en goed doordachte, ruime en gezellige open

indeling - loopt voorop in zijn klasse. Perfect voor een groter gezin of een groep vrienden. Of we het

nu hebben over prestaties, manoeuvreerbaarheid of pure kwaliteit van constructie en afwerking, de

68 DDay Cruiser kent maar weinig gelijken.

Als u op zoek bent naar een boot die uitstekende allroundcapaciteiten combineert met doordachte

passagiersfuncties, is dit een fantastische keuze.

Hoewel de 68 Day Cruiser kan worden voortgestuwd door Yamaha-buitenboordmotoren tot 183,8

kW, presteert hij nog steeds geweldig goed met slechts 147,1 kW. Dankzij de eersteklas bediening en

soepele vaart genieten zowel de bestuurder als de passagiers van de ervaring.
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Watergespoeld toilet

De kajuit is voorzien van een

watergespoeld toilet met septic tank van

28 liter.

Koelkast

Een ruime koelkast met zeer zuinig

energieverbruik is standaard ingebouwd.

Wallas fornuis

Een praktisch en e ciënt Wallas 800 fornuis

is als optie verkrijgbaar (vooraf

geïnstalleerd).

Zoetwatersysteem

De gootsteen heeft een compleet

zoetwatersysteem met een kraan, pomp

en 45 liter tank. De afdekking van de

gootsteen is ontworpen om te worden

gebruikt als een werkoppervlak en/of

snijplank.

Kaartplotter

Er kan een 12 inch kaartplotter worden

geïnstalleerd in het stuurpaneel en er is

een installatiepunt voorzien voor de

antennekabel.

Fantastisch design en superieure
ergonomie

De 68 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. Voor

topprestaties kan de 68 Day Cruiser worden

voorzien van een Yamaha-buitenboordmotor

van maximaal 183,8 kW.
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Boot speci caties

Lengte 6770 m
Romplengte 6770mm
Breedte 2.540 m
Gewicht droog 1300kg
Tube diameter 125mm
Aantal personen 8
Inh. brandstoftank 191L
Inh. watertank 45L
Vermogen kw (pk) 115250
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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