
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!

Vaikuttavan kokoinen avotila

Erittäin suorituskykyinen syvä V-pohja

Tilava ja tyylikäs kajuutta

Wallas-liesi

Tilava uimataso

Keulapotkuri vakiona

Teak-pintaiset kannet

Vesi-WC varustettuna septitankilla

LED-kansivalot

Kaksiosainen kuomu

2-akkujärjestelmä

Integroidut kulkuvalot

Yamarin 79 Day Cruiser



Yamarin. Yamarin vie elämäsi kesään.
79 Day Cruiser on Yamarin-malliston linjakas ja tyylikäs lippulaiva. Sen suorituskyky, ajettavuus,

tilaratkaisut, valmistuslaatu ja varustelu edustavat niin ikään huipputasoa. Tämä malli on todellinen

ylpeydenaihe niin valmistajalleen kuin käyttäjilleenkin!

Sisätilat ovat tyylikkään, valoisan ja avaran oloiset. Vaikutelmaa täydentävät upeasti puuosat, patjat,

selkänojatyynyt, verhot ja kankaat. Viihtyisässä kajuutassa on nukkumapaikat neljälle hengelle, ja

varusteluun kuuluvat myös pesuallas, vesihana, vesijärjestelmä ja vesi-WC.

Myös teak-pintaiset avotilat tekevät vaikutuksen, etenkin pimeän aikaan, kun kannet ja tilava

uimataso valaistaan pehmeän tunnelmallisilla LED-valoilla. Yamarin 79 Day Cruiser tekee takuulla

vaikutuksen.
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Vesi-WC

Kajuutassa on vesi-WC varustettuna 28

litran septitankilla.

Trimmitasot varustettuina LED-
näytöillä

Vaikuttavan suorituskykyisen veneen

tarkkaa ajettavuutta parantavat myös

tehokkaat 18" x 12" trimmitasot, jotka

on varustettu LED-näytöillä. Ne kuuluvat

mallistomme lippulaivan 79 DC:n

vakiovarusteluun.

Yamaha-monitoimimittari

Yamaha-mittaristo, johon kuuluu selkeä ja

helppolukuinen 5 tuuman monitoiminäyttö,

mahdollistaa veneen kaikkien tärkeiden

toimintojen tarkkailun ja pitää kipparin

tilanteen tasalla koko ajan.

Muunneltava auringonottotaso

Auringonottotaso on helppo ottaa

käyttöön auringonpalvontaan tai yleensä

rentoon loikoiluun. Siitä saadaan

tarvittaessa vaivattomasti lisävuode.

Avara avotila

Tilavan avotilan pöydän ääreen mahtuu

isompikin seurue. Kääntyvällä selkänojalla

varustettu o shore-istuin on

kahdenistuttava, ja sen alla on kätevä

ulosvedettävä säilytyslaatikko.

Kääntämällä istuimen selkänojaa

eteenpäin saadaan lisää istumapaikkoja

pöydän ympärille.

Ylellinen kajuutta, jossa
makuupaikat neljälle hengelle

Veneessä on nukkumapaikat neljälle

hengelle: V-mallinen kahden hengen peti ja

pitkä ikkunallinen pistopunkka niin ikään

kahdelle. Pistopunkan molemmin puolin on

hyvää avointa säilytystilaa.
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Veneen erittely

Pituus 8.08 m
Leveys 2.60 m
Kuivapaino (kg) 1,700kg
No. of persons 8
Polttoainesäiliön tilavuus 261L
Hevosvoimat (HV) 225/300hp
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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