Yamarin 79 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!

Imponująca przestrzeń otwartego
pokładu
Wytrzymały kadłub w kształcie
głębokiego V
Przestronna i elegancka kabina
Kuchenka Wallas
Szeroka platforma rufowa
Ster strumieniowy w wyposażeniu
standardowym
Pokład wyłożony drewnem tekowym
Toaleta spłukiwana wodą
Oświetlenie LED pokładu i platformy
rufowej
Zadaszenie dwuczę ściowe
Podwójny system akumulatorów
Wbudowane światła nawigacyjne

Yamarin 79 Day Cruiser
Yamarin. Lato pełne przyjemności
Ten elegancki i stylowy jacht motorowy oferuje niezrównane osiągi, łatwość prowadzenia,
przestrzeń i zaawansowane wyposażenie techniczne. Oto powód do dumy — zarówno dla nas, jak i
dla Ciebie jako właściciela.
Przestronne wnętrze jest urządzone w klasycznym stylu, z drewnianymi meblami oraz materacami,
oparciami i zasłonami uszytymi z doskonale dobranych tkanin. W kabinie znajdują się koje dla czterech
osób, zlewozmywak z systemem bieżącej wody i spłukiwana toaleta.
Wzrok przyciągają wyłożone drewnem tekowym przestrzenie w kokpicie i na pokładzie dziobowym.
Szczególnie ładnie wyglądają po zmroku, po włączeniu delikatnego oświetlenia LED na pokładzie i
wyjątkowo szerokiej platformie rufowej. Yamarin 79 Day Cruiser — wejdź na pokład i zachwyć się!
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Yamarin 79 Day Cruiser

Spłukiwana toaleta
Kabina wyposażona jest w spłukiwaną
toaletę z 28-litrowym osadnikiem.

Klapy trymujące z
wyświetlaczami LED
Imponujące osiągi i precyzyjne sterowanie
dodatkowo wzbogacone o potężne klapy
trymujące 18" x 12" z diodowymi
ekranami wskazującymi położenie to
standard w naszym agowym 79 DC.

Wielofunkcyjny wskaźnik
Yamaha
Oprzyrządowanie Yamaha z czytelnym, 5calowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym
dostarcza sternikowi niezbędne informacje i
umożliwia kontrolowanie wszystkich
istotnych funkcji łodzi.

Uniwersalny pokład słoneczny

Przestronny kokpit

Gdy masz ochotę się poopalać, wystarczy

W przestronnym kokpicie można rozstawić

Luksusowa kabina z kojami dla
czterech osób

rozłożyć pokład słoneczny. W razie

stół dla wielu gości. Dwuosobowe

Łódź oferuje miejsca sypialne dla czterech

potrzeby można go wykorzystać jako

siedzisko sternika jest wyposażone w

osób — dwuosobową koję dziobową oraz

dodatkowe miejsce do spania.

przesuwane oparcie i bakistę pod spodem.

podłużną koję z oknem, pozwalającą

Po przesunięciu do przodu oparcia kanapy

pomieścić dwie dodatkowe osoby. Po obu

uzyskamy dodatkowe miejsca przy stole.

stronach podłużnej koi znajdują się duże,
otwarte schowki.
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Yamarin 79 Day Cruiser
Boat speci cations
Długość
Szerokość
Masa na sucho (kg)
Ilość osób
Pojemność zbiornika paliwa
Zakres mocy kW (KM)
Paw
Certy kat
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8.08 m
2.60 m
1,700kg
8
261L
225/300hp
Extra Długi
C

Yamarin 79 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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