Yamarin 63 DC & BR 2020

YAMARIN 63 DAY CRUISER & 63 BOW RIDER
Ny modern design med respekt för traditioner

Designprocessen för alla Yamarin-båtar har två grundläggande principer: förstklassiga köregenskaper och säkerhet. Dessa principer
gäller inte bara när det kommer till hanteringen av båten utan också med vilken lätthet det går att röra sig i den. Yamarin-båtar är alltid
designade utifrån instegen, och det ska alltid vara enkelt och säkert att ta sig fram i båten. Ytterligare hörnstenar i designen inkluderar bra
körergonomi och genomtänkt vindrutedesign, vilket garanterar en lugn och behaglig körning både för föraren och även för passagerare
som sitter längre akterut. Designteamets breda kunskap och specialistkompetens inom olika områden garanterar framgången för
Yamarin-båtarna, och det märks tydligt i nya Yamarin 63 Day Cruiser och 63 Bow Rider. De här båtarna följer den nya moderna stilen hos
Yamarin, samtidigt som de traditionella dragen finns kvar.
Köregenskaperna har alltid varit en styrka hos Yamarin-båtar, och de har nu förbättrats ytterligare. De bredare skroven och negativa
slagen på nya Yamarin 63 DC och 63 BR, tillsammans med de optimerade steglisterna, ger en bekväm och rolig körupplevelse.
Njutning är en del av Yamarins DNA, självklart gäller detta även för Yamarin 63 DC och 63 BR. De anpassningsbara sittbrunnarna i båtarna
inbjuder till att njuta av soliga sommardagar tillsammans med familj och vänner. De rymliga badplattformarna och det stora utbudet
av tillbehör ger perfekta förutsättningar för lyckade båtutflykter. Allt detta i kombination med infotainmentsystemet Yamarin Q, som
ytterligare bidrar till att göra varje båttur till ett nöje.
Förstklassiga köregenskaper, säkerhet och Yamarin Q-systemet gör Yamarin-båtar till en njutbar helhetsupplevelse, som höjer båtlivet till
en ny nivå och ytterligare stärker Yamarins position som föregångare inom båtbranschen, också i framtiden.
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Yamarin 63 DC är ett utmärkt val för att njuta av sköna sommardagar. Den helt nya skrovkonstruktionen hos Yamarin 63 DC, för säsongen
Yamarin 63 DC on oivallinen valinta iloisiin kesäpäiviin. Kaudelle 2020 rungoltaan täysin uudistunut Yamarin 63 DC on hurmaava
2020, är en underbar kombination av körkomfort och underhållsfri njutning, gärna tillsammans med familj och vänner. På grund av den
yhdistelmä ajomukavuutta ja huoletonta ajanviettoa perheen ja ystävien kesken. Uuden rungon ansiosta veneen ajo-ominaisuudet ovat
nya skrovkonstruktionen har båtens köregenskaper förbättrats ytterligare, och mer utrymme har skapats i kabinen, utan att påverka
parantuneet entisestään ja sisätilat on saatu väljemmiksi, unohtamatta veneen modernia ulkonäköä.
båtens moderna utseende.
Poikkeuksellisen toimiva avotila, ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet, Yamarin Q -järjestelmä ja lukuisat muut käytännölliset ja viihtyisyyden
Den eleganta och praktiska sittbrunnen, de förstklassiga köregenskaperna, Yamarin Q-systemet och de många andra praktiska och
takaavat yksityiskohdat tekevät uudesta Yamarin 63 DC:stä täydellisen valinnan iloisiin kesäpäiviin vesillä.
komfortfyllda detaljerna gör Yamarin 63 DC till ett perfekt val för sköna sommardagar på vattnet.

115-150 hk

DEN PRAKTISKA ÖPPNA YTAN
BJUDER IN TILL AVKOPPLING
Sittbrunnen på nya Yamarin 63 DC är elegant
och välgenomtänkt, och gör det enkelt att
ta sig fram i båten. Båten erbjuder utmärkta
förutsättningar för att koppla av och umgås
med varandra, sittbrunnen kan enkelt
omvandlas till en lounge för sex personer
genom att helt enkelt vända framsätet. Bordet,
solbädden och kylen, som finns som tillval,
förbättrar förutsättningarna för en perfekt
sommardag på vattnet. Badplattformerna i
aktern förenklar inte bara ombordstigning
från stranden, utan de bjuder också in till ett
svalkande dopp i vattnet. Yamarin 63 DC har
ett vackert teakdäck som standardutrustning,
och det täcker delar av fördäcket, hela
akterdäcket och även badplattformarna.
Teakdäcket känns alltid skönt under fötterna
och det blir inte halt när det är vått. Kabinen i
nya Yamarin 63 DC har bäddar för två personer
och praktiskt förvaringsutrymme. Skrovoch takfönstren tillsammans med hyttens
färgval gör att kabinen känns rymligt och ljus.
Efter en bra dag på vattnet är det enkelt att
sätta på hamnkapellet, som ingår i båtens
standardutrustning. Hamnkapellet håller
båten ren och redo för nästa tur.

“

Den bekväma L-formade
soffan och de stora
badplattformarna
garanterar sköna
sommardagar på vattnet.

GARANTERAD KÖRKOMFORT
Det nya skrovet på Yamarin 63 DC erbjuder föraren toppklassiga
köregenskaper. Utformningen av skrovet och negativa slag
gör båten mycket stabil, och föraren får en välbalanserad
körupplevelse. Båten har en precis styrning som gör det enkelt
att manövrera båten, särskilt där utrymmet är begränsat.
Körergonomin var ett fokusområde vid utformningen av Yamarin

63 DC. Därför kan förarsätet justeras på många sätt och det finns
ett robust fotstöd framför sätet, så att varje förare kan hitta sin
perfekta körställning. Körkomforten förbättras också med Yamarin
Q-systemet, som ingår i båtens standardutrustning. Systemet
visar alla båtens mätare, sjökort, vädertjänster och många andra
praktiska funktioner på en enda skärm.

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yamarin Q 10”
Ankarbox i för och akter
Länspump
Kapellgarage
Madrasser i kajutan
Dörr mellan vindrutor
Fenderfästen
Brandsläckare
Fast bränsletank, 160 l

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bränslefilter
Hamnpresenning
Hydraulisk styrning
Innerbelysning
L-soffa med klaff bänk
Muggställ
Navigationsljus
Öppningsbara skrovfönster
Takfönster

•
•
•
•
•
•

Offshorestol
Eluttag 12V / USB
Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
Sittdynor i sittbrunnen
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Teakdäck i sittbrunnen, på för- och akterdäck,
på badbryggan
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

•
•
•
•
•
•

• Solbädd
• Transportpresenning
• Bord

Kylskåp
Tvådelat kapell
Vindrutetorkare BB
Entertainment
Trimplan
Vattenskidbåge

• Köljärn
• Sonar
• Fishfinder

Det nya skrovet ger föraren en välbalanserad körupplevelse.
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ETT UTMÄRKT VAL FÖR EN SPORTIG FRITID
Yamarin 63 BR är ett utmärkt val för ett mångsidigt och aktivt båtliv, den passar också extra bra för vattensporter. De utmärkta
köregenskaperna, båtens sportiga karaktär, de mångsidiga öppna ytorna som gör det enkelt att röra sig i båten, samt de olika
funktionerna i Yamarin Q-systemet gör Yamarin 63 BR till en pålitlig partner för perfekta sommardagar.

115-150 hk

DESIGNAD FÖR ATT UMGÅS
Det är lätt att röra sig i de rymliga och
öppna ytorna i Yamarin 63 BR, alla ytor är
också enkelt anpassningsbara för olika
behov. Passagen mellan för och akter gör
det enkelt att bära ombord bagage, och
samtidigt obehindrat ta sig fram i båten.
Den bekväma L-formade soffan och den
fällbara toften bakom förarsätet skapar ett
bekvämt, socialt utrymme för upp till sex
personer. Som tillval finns ett bord som
ytterligare förbättrar möjligheterna att
umgås. Yamarin 63 BR är ett utmärkt val för
sportiga sommardagar. Den öppna durkytan
som ger plats åt vattensportutrustning, och
den rekommenderade motorstorleken som
ger båten en sportig effekt, är som gjort för
att ha skoj på vattnet. Under varma soliga
dagar kan den L-formade soffan, med en
tillvalsdyna, lätt omvandlas till en underbar
solbädd. Solbädden är en perfekt plats för att
slappa av i solen efter en avkopplande simtur.
Finns det ett bättre sätt att njuta av en härlig
sommardag än att bada, sola och leka på
vattnet tillsammans med familj och vänner?

“

De rymliga, öppna ytorna
gör att det är enkelt att ta
sig fram i båten och den
främre sittbrunnen är också
en trevlig plats för
att umgås.

EXAKT OCH STADIG MANÖVRERING GARANTERAD YAMARIN-KVALITET
Yamarin 63 BR med förnyade köregenskaper garanterar Yamarinkvalitet. På grund av det bredare skrovet och nya designen av
botten är båten mycket stabil med mycket exakta köregenskaper.
Båten bibehåller också sina förstklassiga köregenskaper
vid utövande av vattensporter och när du kör båten i grova
förhållanden. Körupplevelsen förbättras ytterligare med Yamarin
Q-systemet, som ingår i båtens standardutrustning. Systemet

tillhandahåller kartor, mätare och väderinformation i realtid,
även handböcker för båten och motorn samt annan användbar
information - allt detta i en enda skärm. Båtens körergonomi är
noggrant utformad och föraren kan enkelt justera sätet för att sitta
komfortabelt. För att öka bekvämligheten finns också fotstöd och
handtag för den främre passageraren.

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•

Yamarin Q 10”
Ankarbox i för och akter
Länspump
Kapellgarage
Fast mellandörr
Fenderfästen
Brandsläckare
Fast bränsletank, 160 l

•
•
•
•
•
•
•
•

Bränslefilter
Handskfack
Hydraulisk styrning
L-sofa med klaff bänk
Mugghållare
Navigationsljus
Offshorestol
Eluttag 12V / USB

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• Kylskåp
• Akterkapell
• Entertainment-paket Fusion 100 series
insklusive högtalare
• Teakdurk
• Trimplan

•
•
•
•
•

Vattenskidbåge
Vindrutetorkare BB
Köljärn
Sonar
Fishfinder

•
•
•
•
•

Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
Sittdynor i sittbrunnen
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Vindrutetorkare för föraren
Yamaha Y-COP startspärr

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•

Förkapell
Transportkapell
Hamnkapell
Bord
Solbädd

Den nya formen, och den ökade bredden, på skrovet garanterar körkomforten.

yamarin.com
Alla Yamarin-modeller är CE-godkända och båtarna hör till kategori C. Fabriksmonterade Yamarin-båtar har Yamahas LAN-multifunktionsinstrument,
fjärrkontroll och fjärrkontrollkablar. Motorns installationsbultar monteras på fabriken. Broschyrens båtar är extrautrustade. Av produktionstekniska skäl kan
vikt, mått och prestanda variera. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.

