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VÄLKOMMEN TILL YAMARINS
FÖRNYADE PRODUKTGRUPP!
För säsongen 2020 har vi igen lanserat nya båtmodeller med smart
och fräsch design. Nya formspråket fortsätter in i kommande Yamaringenerationer med respekt för märkets traditionella styrkor: sociala
sittbrunnar, förstklassiga köregenskaper och säkerhet.
Den moderna formgivningen är tydlig i såväl vårt flaggskepp Yamarin
88 DC som hos dess lillasystrar, 63 BR och nyheterna 63 DC och 60 DC.
De rejäla badplattformarna, bredare skrovform, negativa slag samt för
motoreffekten optimerade steglister gör att Yamarin 63 BR och 63 DC
erbjuder perfekta förutsättningar för lyckade båtutflykter.
Välkommen att bekanta dig med vårt förnyade Yamarin
modellsortiment hos din närmaste återförsäljare eller båtmässa!
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KUNDERNAS FAVORIT

INSPIRATION

Yamarin har funnit sin väg till båtfolkets hjärtan.
Märket är ett tryggt val som kombinerar
överlägsen körbarhet, ett tidlöst elegant
formspråk och reskomfort. Därför är det inte
konstigt att våra båtar varit testframgångar i
europeiska båttidningar. I Yamarin-kollektionen
hittar var och en sina drömmars båt, vare sig
man skaffar båten för utfärder till närliggande
skärgård, som förbindelsebåt till stugan eller för
att njuta av fartens tjusning.

För oss på Yamarin är det viktigt att vi i
våra båtar utöver köregenskaper även tar
hänsyn till tid med familj och vänner. Vårt
planeringsarbete styrs även av insikten om
att en stugbåt särskilt i Norden bör lämpa
sig för många användningsändamål. På
motsvarande sätt används utflyktsbåtar även
för fiske och förbindelseresor. Mångsidiga
användningsmöjligheter är också ett
betydande skäl för våra kunder att välja
Yamarin från år till år.

SÄKERHET
Din, din familjs och dina vänners säkerhet
är viktig för oss. Därför genomgår alla
Yamarin-båtar redan i designskedet utförliga
tester där båten prövas i olika förhållanden
i totalt hundratals timmar. Som ett resultat
av ett omsorgsfullt testningsarbete hämtar
vi en säker motorbåt där alla njuter av
färden till marknaden. Vi gör allt detta för
att du ska kunna känna dig säker till sjöss
och koncentrera dig på att njuta av ditt livs
sommar.
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KVALITET OCH FORM
Yamarin är skapad för att tåla växlande
nordiska förhållanden. Dess formspråk
och design utsrålar tidlös skandinavisk
stil utan att glömma familjevänliga
lösningar. Platsdispositionen i våra båtar
är praktiskt effektiv, utan att glömma
detaljer. Yamarins båtar är även kända för
sin högklassiga utrustningsnivå. Båtarna
tillverkas fortfarande som handarbete
med över 40 års erfarenhet. Det finns
redan över 70 000 av våra båtar på
Europas vatten.
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KÖRBARHET
Yamarin-båtarnas omsorgsfullt testade och till
fulländning slipade egenskaper och skrovgeometri
garanterar en förstklassig körupplevelse i alla
situationer. Med Yamarin upplver du oförglömliga
båtstunder.

NJUT MED OSS
Du kommer in i Yamarin-världen på vår webbplats
och våra kanaler på sociala medier. Du hittar oss på
Instagram, Facebook och YouTube på @Yamarincom.
Njut av evig Yamarin-sommar med oss #yamarin
#yamarincom. Anslut dig till Yamarin-familjen!

Yamarin har redan i decennier varit ett
uppskattat båtmärke, vars produkter
kombinerar pålitlighet, komfort och tidlös
elegans. Dess kvalitet förknippas även
starkt till Yamaha, som gjorde Yamarin till
Nordens populäraste båtmärke.
EmPowered by Yamaha är mer än ett
budskap om Yamarins prestanda.
Det är ett löfte som ger användaren styrka.
Löftet berättar om hur både båtar och båtfolk
tillsammans når aldrig tidigare skådade
upplevelser. Upplevelser som bara Yamaha
möjliggör.
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Yamarin 88 Day Cruiser, 63 Bow Rider och
sesongens nyheter 60 Day Cruiser och 63 Day
Cruiser är utrustade med vårt banbrytande
Yamarin Q-system, vars stora och lättanvända
pekskärm kombinerar elektroniska kartor, färddator och nöjessystem som del av motorbåtens
basutrustning.
Yamarin Q gör det onödigt att skaffa en separat
kartplotter eller ekolod. Allt nödvändigt från
kartor och motoruppgifter till lokalväder, båtmanualer och olika instruktionsvideor för båtliv finns
behändigt samlade på ett ställe. Yamarin Q gör
båtlivet ännu lättare.
Som standard bland annat internetanslutning,
sjökartor, motorinstrument samt wifi-hotspot
Till Yamarin Q:s standardfunktioner och innehåll
hör internetförbindelse, C-Maps sjökort, Yamaha-utombordarnas instrument- och notifikationssystem, lokala väderleksrapporter samt wifihotspot, med vilken Yamarin Q:s nätförbindelse
även kan delas till övriga enheter. Via Yamarin Q
kan du även spela musik trådlöst från andra enheters musikappar.
Yamarin Q-systemets funktionaliteter kan
kompletteras med ekolod, ekolod för fiske, AIS,
radar, fjärrkontroll och högklassig ljudanläggning.
Yamarin Q följer båtlivsstandard NMEA 2000 och
kan därmed även anslutas till enheter från andra
båtelektronikenheter.

YAMARIN Q
UNDERLÄTTAR BÅTLIVET
Ett smart och lättanvänt system.
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YAMARIN Q TEKNISKA DATA:

Smart 10” eller 16” pekskärm • Mycket klar skärm av WXGA-nivå • fyrkärnig 1 GHz processor • NMEA
2000-kompatibel • Yamaha Engine Interface-kompatibel • C-Map-sjökartor, ett kartområde ingår
i priset • Väderrapporter via webben • FM- och DAB-radior, ljudanläggning som tilläggsutrustning •
WiFi-, Bluetooth och 3,5G-förbindelse, ett års europeisk dataanslutning ingår i priset • Båtens och
motorns handbok samt anvisningsmaterial • Automatisk uppdatering via webben • AIS-, ekolods-,
Fishfinder-, fjärrkontrolls- och radarberedskap

Yamarin Q:s ekolod för fiske använder CHIRP-teknologi, som möjliggör exceptionellt bra bildkvalitet. Till skillnad från vanliga ekolod sänder
Yamarin Q:s ekolod för fiske under varje mätpuls
ut ett mycket brett spektrum signaler av olika
frekvenser ända till ett djup av 270 meter. Yamarin
Q-ekolodet för fiske sonderar bottnen och fiskar
till 270 meters djup.

YAMARIN APP
Dela dina båterfarenheter med vänner
Yamarin App är en gratis mobil applikation som
du kan para med Yamarin Q enhet. Efter en solig
dag på sjön, kan du påminna dig om din rutt, och
kolla färddata som Yamarin Q delat med appen.
Du kan också lägga till bilder du tagit och dela
dem på sociala medier – direkt genom appen.
Båtprofessorn alltid redo
Med de inbyggda instruktionsvideorna och anvisningarna kan du bekanta dig med funktionerna
på din båt och hur man använder den. Yamarin
appen innehåller värdefulla tips om båthantering,
underhåll samt vinterförvar. Appen låter dig öva
att göra knopar, hamnmanövrer samt hur du
rätt hanterar båten på trailer. Appen innehåller
också intuitiva instruktioner för hur du använder
Yamarin Q, samt båtens och motorns manualer.
Med hjälp av Appen hittar du också den närmaste
Yamarin återförsäljare.
Din yamarinbåt alltid i din ficka
Yamarin Appen låter dig se viktig information
gällande din båt, samt ger dig tillgång till din
virtuella loggbok när- och varsomhelst: Appen
visar dig båtens position, bränsleläget samt batteriets spänning. Med hjälp av Yamarin Appen är du
bättre förberedd för kommande båtfärder.
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YAMARIN CABIN
– BÅTEN FÖR ALLA FÖRE
Hyttförsedda, eleganta Yamarin Cabin är försedd med många
slags bekvämligheter och klarar alla fören. Yamarin Cabin
lämpar sig utmärkt som förbindelsebåt, för längre camping och
fiske. En kompakt och uppvärmningsbar kajuta gör det bekvämt
att spendera tid och övernatta i båten, medan smidig passage
tack vare genomgångbarhet gör båten lätt att använda: landstigning går även att klara ensam. Cabin-kollektionen består av
modell 68 C.

YAMARIN DAY CRUISER
– LIVSNJUTARENS VAL
Yamarin Day Cruiser-båtarna är förstklassiga dagsutfärdsbåtar med hytt i
fören. Modellens omsorgsfulla finish syns såväl i dess allmänna utseende
som i detaljer. Hög utrustningsnivå, på centimetern utnyttjade utrymmen
och en elegant interiör har gjort denna fina modell till DC-klassens etta,
som lämpar sig för allt från dagsresor och utfärder till vattensport och
även möjliggör övernattning. Till Day Cruiser-kollektionen hör:
88 DC, 79 DC, 68 DC, 65 DC, 63 DC, 60 DC och 59 DC.
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YAMARIN CONSOLE
– ÖPPNA BÅTARS A-KLASS
Öppna båtmodellerna Yamarin Console passar utmärkt för nyblivna
båtägare. Console-kollektionens storlekssortiment och tre olika pulpetalternativ ger många användningsområden, från att vara förbindelsebåt
till utflykter och fiske. I sina storleksklasser erbjuder Console-modellerna med höga räcken en rymlig interiör och praktiska egenskaper
samt givetvis stabilitet, säkerhet och fantastiska köregenskaper.
Console-modellerna omfattar: 61 CC, 56 SC och 46 SC.

YAMARIN BOW RIDER
– FÖR FARTHUNGRIGA
En rolig och trendig öppen båt med hög prestanda och utmärkta
köregenskaper – kan man ens begära mer av en fartfylld båt för
vattensport eller dagsturer? Stadigt byggda Yamarin Bow Riders
användbarhet och säkerhet skapar oförglömliga upplevelser
under fartfyllda båtlivsdagar. Svängbara offshore-säten och en
sittbrunn med bord gör att det aktre sällskapsutrymmet även
kan användas av större sällskap. Bow Rider-modeller är:
63 BR och 56 BR.
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA F300BETX

YAMARIN 88 DC
YAMAHA F300BETX VIT

YAMARIN 88 DC
YAMAHA XT0375X GRÅ

YAMARIN 88 DC
YAMAHA XTO425X VIT

1 350 000 kr 1 360 000 kr
1 580 000 kr 1 640 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA XT0375X GRÅ

1 540 000 kr
DU SPARAR: 40 000 kr

DELUXE-PAKET

60 450 kr
DU SPARAR: 60 450 kr

88

DAY
CRUISER

Vårt flaggskepp 88 DC är en fin kombination
av tidlös elegans, smart design och effektiv
teknologi. Denna båt med två kajutor och
stor sittbrunn erbjuder en utmärkt miljö för
att trivas till sjöss.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Bord
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Dynor, cabin
• Dynor, sittbrunn
• Eluttag 12V / USB
• Entertainment
• Fast bränsletank, 300 l
• Hamnpresenning
• Hydraulisk styrning

• Innerbelysning
• Kapellgarage
• Manuell och automatisk
länspump
• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt
stål
• Spis

• Teakdäck i sittbrunnen, på föroch akterdäck, på badbryggan
• Tiltratt
• Toalett, elektriskt med septiktank
(30 l)
• Tryckvattensystem, 40 l
sötvattentank
• Vindrutetorkare på SB och BB
sida
• Yamaha Y-COP startspärr
• Yamarin Q 16”

8,80 m

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2645 kg

300–
425 hk

XL

300 l

C

49

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

DELUXE-PAKET

• Värmare
• Landström
• Yamarin Q+
• Vattenskidbåge
• Servostyrning
• Ankarvinsch med fjärrkontroll
• Dusch

• Solbädd i sittbrunnen
• Tvådelat kapell
• Trimplan
• Dubbelbatterisystem
• Bogpropeller
• Kylskåp
• Klädskåp
• Däcksbelysning

31 700 kr
17 400 kr
48 600 kr
7 200 kr
35 100 kr
64 000 kr
4 000 kr

TOURING-PAKET

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Bottenmålning

23 180 kr

120 900 kr

98 100 kr

• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Värmare
I priset ingår leverans- och monteringskostnader.
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA F300BETX

YAMARIN 88 DC PREMIUM
YAMAHA F300BETX VIT

YAMARIN 88 DC PREMIUM
YAMAHA XT0375X GRÅ

YAMARIN 88 DC PREMIUM
YAMAHA XTO425X VIT

1 495 000 kr 1 510 000 kr
1 730 000 kr 1 790 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA XT0375X GRÅ

1 690 000 kr
DU SPARAR: 40 000 kr

DELUXE-PAKET

60 450 kr
DU SPARAR: 60 450 kr

88

DAY
CRUISER
PREMIUM

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Bord
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Dynor, cabin
• Dynor, sittbrunn
• Eluttag 12V / USB
• Entertainment
• Fast bränsletank, 300 l
• Hamnpresenning
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning

• Kapellgarage
• Manuell och automatisk
länspump
• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Spis
• Teakdäck i sittbrunnen, på föroch akterdäck, på badbryggan
• Tiltratt

• Toalett, elektriskt med
septiktank (30 l)
• Tryckvattensystem, 40 l
sötvattentank
• Vindrutetorkare på SB
och BB sida
• Vindrutan med ramen
i rostfritt stål
• Yamaha Y-COP startspärr
• Yamarin Q 16” + 16”

88DC Den tidlösa elegansen på 88 DC tas
till nästa nivå med premiumversionen.
Noggrant genomtänkta detaljer som
trädetaljer i cabinen, vindrutan med den nya
ramen i rostfritt stål ger en lyxig look och
känsla, med Yamarin Q + är båtupplevelsens
ergonomi och bekvämlighet maximerad.

8,80 m

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2645 kg

300–
425 hk

XL

300 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

DELUXE-PAKET (grå eller sahara) 120 900 kr

• Värmare
• Landström
• Vattenskidbåge
• Servostyrning
• Ankarvinsch med fjärrkontroll
• Dusch
• Dynserie, grå

• Solbädd i sittbrunnen
• Tvådelat kapell
• Trimplan
• Dubbelbatterisystem
• Bogpropeller
• Kylskåp
• Klädskåp
• Däcksbelysning

31 700 kr
17 400 kr
7 200 kr
35 100 kr
64 000 kr
4 000 kr
0 kr

TOURING-PAKET

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Bottenmålning

23 180 kr

98 100 kr

• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Värmare
I priset ingår leverans- och monteringskostnader.
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F250DETX

YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX

967 000 kr 999 000 kr
YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX WHITE

1 016 000 kr
KAMPANJ

Garmin Ultra 102sv och akterkapell ingår i priset.
DU SPARAR: 43 300 kr

79

DAY
CRUISER

Tänk dig en perfekt sommardag till sjöss – sol,
kluckande vågor och trevligt sällskap. Ombord
på Yamarin 79 DC upplever du oförglömliga
stunder till sjöss.Topputrustade Yamarin
79 DC erbjuder hög Yamarin-kvalitet med
utmärkta köregenskaper och praktisk interiör.
I standardutrustningen ingår bland annat
bogpropeller, teakdurk, färskvattensystem,
Wallas-spis och vattentoalett. Sovplatser för upp
till hela sex personer.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Bogpropeller
• Matta i kajutan
• Madrasser i kajutan och 2 stycken
lösa dynor
• Spegel i kajutan med
bakgrundsbelysning
• Kapellfack
• Hörnskåp i kajutan
• Toalettgardin
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 260 l

8,02 m

2,60 m

8

740 kg

0,50 m

220

1700 kg

225–300 hk

XL

260 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• Bränslefilter
• Hamnkapell
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning och ledstämningsbelysning
• Led-däcksbelysning
• Låsbar cabindörr
• Manuell och elektrisk länspump
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshoresäte med svängbart ryggstöd
(dubbelsitsigt)
• Öppningsbara skrovfönster

• Eluttag 12 V
• Kylskåp (48 l) med frys
• Sittdynor i sittbrunnen
• Solcellsfläkt
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Förvaringslåda under förarsätet
• Besticklådor
• Madrass och fot för solbädd
• Bord och bordsben
• Teakdäck i sittbrunnen, på för- och
akterdäck, på badbryggan
• Förvaringsfickor i tyg i cabin
• Tiltratt

• Trimplan
• Dubbelbatterisystem
• Wallas 800-spis
• Diskho med täckskiva i teak
samt tryckvattensystem (45 l
sötvattentank)
• Vattentoalett med septiktank (30 l)
• Fönster i cabinens stickkoj
• Vindrutetorkare på SB och BB sida
• Yamaha 5” LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

• Garmin 102sv
• Akterkapell
• Värmare
• Stereo, Fusion MS-RA70 (exkl. DAB)
• Stereo, Fusion MS-RA70 (inkl. DAB)
• Styrservo
• Ankarvinsch med fjärrkontroll
• Landströmssystem

25 600 kr
17 700 kr
28 500 kr
8 800 kr
11 700 kr
23 600 kr
50 000 kr
17 300 kr

TILLBEHÖR
• Transportpresenning
I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

8 570 kr
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F200GETX

YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F225FETX

760 000 kr 783 000 kr
YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F250DETX

804 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F200GETX

YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F225FETX

DU SPARAR: 19 000 kr

DU SPARAR: 19 000 kr

764 000 kr

741 000 kr
YAMARIN 68 DC
+ YAMAHA F250DETX

785 000 kr

Akterkapell ingår i priset

DU SPARAR: 19 000 kr

68

DAY
CRUISER

Yamarin 68 DC är favoriten i vår Day Cruiserkollektion och passar såväl en större familj som
kompisgänget. Denna skönhet är bland de bästa
i sin storleksklass när det gäller köregenskaper,
säkerhet och utrustningsnivå. Om du söker en
båt som kombinerar utmärkta köregenskaper
med detaljer som ökar passagerarnas
reskomfort, är detta båten du söker. Både barn
och vuxna uppskttar dess generöst tilltagna
sittbrunnar och rymliga kajuta.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Matta i kajutan
• Madrasser i kajutan
• Kapellfack
• Fast mellandörr
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 190 l
• Bränslefilter
• Hamnpresenning

DU SPARAR: 16 600 kr

6,77 m

2,54 m

8

730 kg

0,42 m

210

1300 kg

115–250 hk

XL

190 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning
• Låsbar kajutdörr
• Manuell och elektrisk länspump
• Muggställ
• Navigationsljus
• Näthylla
• Offshoresäte med svängbart ryggstöd
(dubbelsitsigt)
• Öppningsbara skrovfönster

• Eluttag 12 V
• Kylskåp (48 l)
• Sittdynor i sittbrunnen
• Solcellsfläkt
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Fack i kajutan
• Madrass och fot för solbädd
• Teakdäck i sittbrunnen, på för- och
akterdäck, på badbryggan
• Teakbord med ben

• Trimplan
• Tvåbatterisystem
• Diskho med täckskiva i teak
samt tryckvattensystem (45 l
sötvattentank)
• Vattentoalett med septitank (30 l)
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

• Garmin Ultra 102sv
• Akterkapell
• Värmare
• Wallas 800 spis
• Landströmssystem

25 600 kr
16 600 kr
28 500 kr
19 300 kr
17 300 kr

TILLBEHÖR
• Transportpresenning

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

6 330 kr
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F150DETX

YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F200GETX

549 000 kr 608 000 kr
KAMPANJ

Garmin 922xs och akterkapell ingår i priset.
DU SPARAR: 15 800 kr

65

DAY
CRUISER

I alltid lika populära Yamarin 65 DC kan du njuta
av fartens tjusning! Hörnstenarna i modellens
popularitet är dess rymliga sovplatser i fören,
dess trivsamma umgängesutrymme bak och
dess väl tilltagna förvaringsutrymmen. Dessutom
finns det ett handfat i pulpeten på babords sida
som är förberett för montering av vattensystem.
Den grå styrpulpeten förhindrar speglingar och
förbättrar sikten.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Matta i cabin
• Madrasser i cabin
• Kapellfack
• Fast mellandörr
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 225 l
• Bränslefilter
• Hamnkapell
• Hydraulisk styrning

• Innerbelysning
• Manuell länspump
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshoresäten med högt ryggstöd
• Öppningsbara skrovfönster
• Eluttag 12 V
• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Madrass och fot för solbädd

• Teakdäck i sittbrunnen, på föroch akterdäck, på badbryggan
• Teakbord med ben
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha 4´ multifunktionsdisplay
• Yamaha Y-COP startspärr

6,35 m

2,48 m

7

555 kg

0,40 m

210

1170 kg

150–225 hk

XL

225 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Trimplan
• Vindrutetorkare BB
• Stereo, Fusion MS-RA70 (exkl. DAB)
• Stereo, Fusion MS-RA70 (inkl. DAB)
• Kylskåp
• Sötvattensystem, vattentank 45 l
• Garmin 922xs
• Dubbelbatterisystem

• Klaffbord
• Transportpresenning

15 800 kr
18 800 kr
3 400 kr
8 800 kr
11 700 kr
7 800 kr
11 500 kr
15 000 kr
4 100 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

2 410 kr
6 290 kr
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F130AETX

474 000 kr 484 000 kr
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F150DETX

508 000 kr
KAMPANJ

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 16 400 kr

63

DAY
CRUISER

STANDARDUTRUSTNING
• 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-sofa med klaff bänk
• Muggställ
• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Offshorestol

• Eluttag 12V / USB
• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Teakdäck i sittbrunnen, på föroch akterdäck, på badbryggan
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha Y-COP startspärr
• Yamarin Q 10”

NYHET! Yamarin 63 DC är en underbar
kombination av körkomfort och underhållsfri
njutning tillsammans med familj och vänner.
Den eleganta och praktiska sittbrunnen,
de förstklassiga köregenskaperna, Yamarin
Q-systemet och de många andra praktiska och
komfortfyllda detaljerna gör Yamarin 63 DC till ett
perfekt val för sköna sommardagar på vattnet.

6,35 m

2,35 m

6

781 kg

0,40 m

200

990 kg

115–150 hk

XL

160 l

C

42

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Entertainment
• Vindrutetorkare BB
• Köljärn
• Kylskåp
• Sonar
• Fishfinder

• Transportpresenning
• Bord
• Solbädd

16 400 kr
6 800 kr
16 200 kr
5 100 kr
3 300 kr
3 500 kr
7 800 kr
3 900 kr
7 300 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

6 020 kr
5 390 kr
3 630 kr

21

22

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F130AETX

436 000 kr 446 000 kr
YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F150DETX

470 000 kr
KAMPANJ

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 16 400 kr
Teakdurk 16 700 kr DU SPARAR: 13 000 kr

63

Yamarin 63 Bow Rider är en utmärkt universalbåt
för mångsidigt fritidsliv och vattensport. Båten
har en stor modifierbar sittbrunn, till vilken man
kan få ett fantastiskt soldäck för två. Föraren kan
njuta såväl av båtens utmärkta köregenskaper
som av en 10” Yamarin Q-smartskärm.

BOW
RIDER

STANDARDUTRUSTNING
• 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
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3,
mekanisk
• Sittdynor i sittbrunnen

• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha Y-COP startspärr
• Yamarin Q 10”

6,35 m

2,35 m

8

600 kg

0,40 m

200

950 kg

115–150 hk

XL

160 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Teakdurk
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Entertainment-paket
• Vindrutetorkare BB
• Köljärn
• Kylskåp
• Sonar
• Fishfinder

• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Bord
• Solbädd

16 400 kr
29 700 kr
6 800 kr
16 200 kr
5 100 kr
3 300 kr
3 500 kr
7 800 kr
3 800 kr
7 300 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

3 320 kr
6 020 kr
5 910 kr
5 390 kr
3 630 kr

23

24

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F130AETX

391 000 kr

401 000 kr

YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F150DETX

425 000 kr

61

CENTER
CONSOLE

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Kapellfack
• Fenderhållare på pulpetens
framsida
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 105 l
• Bränslefilter
• Hydraulisk styrning

• Låsbart handskfack
• Manuell länspump
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshoresäten med högt ryggstöd
• Eluttag 12 V
• Sittdynor i sittbrunnen

• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Stort skydd för pulpeten som
även skyddar bänkarna
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

Yamarin 61 CC är en mittpulpetbåt som klarar av
grovt väder. Tack vare den praktiska interiören,
finns det svängrum kring pulpeten, vilket gör det
lätt att förflytta sig i båten samt lägga till. Genom
sin starka konstruktion och djupa V-botten går
båten tryggt och bekvämt även i varierande
väder. Den här båten är ett utmärkt val som
förbindelse- eller fiskebåt.

6,25 m

2,30 m

8

600 kg

0,42 m

200

825 kg

115–150 hk

XL

105 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Köljärn
• Teakdurk
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Garmin 922xs

• Solbädd
• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Bord

15 300 kr
3 500 kr
38 500 kr
6 700 kr
16 200 kr
15 000 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

11 400 kr
5 760 kr
3 480 kr
5 390 kr

25

26

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F100FETX

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F115BETX

420 000 kr 432 000 kr

KAMPANJ

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 15 600 kr

60

DAY
CRUISER

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Länspump
• Kapellgarage
• Madrasser i kajutan
• Dörr mellan vindrutor
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 105 l
• Bränslefilter

• Hamnpresenning
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning
• L-sofa med klaff bänk
• Muggställ
• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Offshorestol

• Eluttag 12V / USB
• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Teakdäck på fördäck
och badbryggan
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha Y-COP startspärr
• Yamarin Q 10”

NYHET! Yamarin 60 DC är den perfekta
utfärdsbåten för ett par eller den lilla familjen.
Den är lätt och bekväm att hantera och passar
därför såväl nybörjare som en mer erfaren
besättning. Yamarin 60 DC: s smidighet,
förstklassiga köregenskaper och praktiska öppna
utrymme gör den till ett naturligt första steg in i
Day Cruiser båtarnas spännande värld.

6,06 m

2,22 m

6

611 kg

0,40 m

200

890 kg

80–115 hk

XL

105 l

C

37

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Teakdäck i sittbrunnen
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Entertainment
• Vindrutetorkare SB
• Köljärn
• Sonar
• Fishfinder

• Transportpresenning
• Bord
• Solbädd

15 600 kr
16 600 kr
6 700 kr
16 200 kr
5 100 kr
3 300 kr
3 400 kr
3 900 kr
7 300 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

5 740 kr
5 390 kr
4 260 kr

27

28

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 59 DC
+ YAMAHA F100FETL

YAMARIN 59 DC
+ YAMAHA F115BETL

360 000 kr 371 000 kr

59

DAY
CRUISER

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Madrasser i kajutan
• Kapellfack
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 90 l
• Bränslefilter
• Hamnpresenning

• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning
• Manuell länspump
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshoresäten med högt ryggstöd
• Öppningsbara skrovfönster
• Eluttag 12 V

• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Teakdäck i sittbrunnen, på föroch akterdäck, på badbryggan
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

Yamarin 59 Day Cruiser övertygar med sitt stabila
skrov, sina fantastiska köregenskaper och sin
högklassiga utrustning. Kajutan för två är försedd
med fönster, en bekväm sittbrunn och en stor
badplattorm för en lyckad dag ute med båten.
Modellens breda vindruta och genomgångbarhet
ökar komforten ytterligare.

5,73 m

2,20 m

5

500 kg

0,40 m

210

720 kg

80–115 hk

L

90 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Köljärn
• Trimplan

• Klaffbord
• Transportpresenning
• Bord

14 600 kr
3 300 kr
12 500 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

2 410 kr
5 360 kr
3 580 kr

29

30

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F100FETL

YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F115BETL

351 000 kr

362 000 kr

KAMPANJ

Garmin 922xs och akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 29 000 kr
Teakdurk 16 700 kr DU SPARAR: 9 600 kr

56

En fartfylld båt för sportiga sällskap! Yamarin
56 Bow Rider är ett lämpligt val för vattensport
eller dagsutflykter. Båten har en kantig form
och en rymlig för, till exempel för spinnfiske
eller lastning av varor. Dess trendigt utformade
vindruta är högre än vanligt och ger ett bra skydd
för passagerarna. Till båtens otaliga praktiska
detaljer hör bland annat fenderställningar i stål.

BOW
RIDER

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Kapellfack
• Fast mellandörr
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 90 l
• Bränslefilter

• Hydraulisk styrning
• Låsbart handskfack och
förvaringsfack
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshoresäten med högt ryggstöd
• Eluttag 12 V

• Fenderställningar
• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

5,67 m

2,25 m

6

460 kg

0,40 m

210

670 kg

80–115 hk

L

90 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Garmin 922xs
• Teakdurk
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Köljärn

• Förkapell
• Bord
• Transportpresenning
• Hamnkapell

14 000 kr
15 000 kr
26 300 kr
5 800 kr
16 200 kr
3 300 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

3 010 kr
5 390 kr
5 090 kr
5 500 kr

31

32

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 56 SC
+ YAMAHA F80DETL

YAMARIN 56 SC
+ YAMAHA F100FETLL

289 000 kr 300 000 kr

56

SIDE
CONSOLE

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Kapellfack
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 90 l
• Bränslefilter
• Låsbart handskfack

• Mugghållare
• Navigationsljus
• NFB-styrning
• Offshoresäten med högt ryggstöd
• Eluttag 12 V
• Sittdynor i sittbrunnen

• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

Yamarin 56 SC är en trivsam öppen båt med
flera användningsområden. I fören finns gott
om lastutrymme och under dagsutfärder kan ett
bord monteras mitt i sittgruppen och användas
för måltider. Man kan även njuta av soliga dagar
på båten på ett soldäck, som finns som tillval.
Den stora sidopulpeten ger ett bra skydd utan att
försämra sikten.

5,53 m

2,24 m

6

450 kg

0,38 m

210

620 kg

60–100 hk

L

90 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Köljärn
• Akterkapell
• Trimplan
• Teakdurk
• Vattenskidstolpe

• Solbädd
• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Bord

3 300 kr
13 900 kr
16 200 kr
33 000 kr
6 100 kr

7 670 kr
4 980 kr
3 220 kr
3 580 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

33

34

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F30BETL

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F40FETL

149 000 kr 156 000 kr
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F50HETL

162 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F30BETL

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F40FETL

DU SPARAR: 6 000 kr

DU SPARAR: 6 000 kr

150 000 kr

143 000 kr
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F50HETL

156 000 kr

Sidoräcken i akter
ingår i priset

DU SPARAR: 6 000 kr

46

SIDE
CONSOLE

STANDARDUTRUSTNING
• Räcke och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Stuvutrymmen
• Brandsläckare
• Bränslefilter

• Integrerade navigationsljus
• Mugghållare
• NFB-styrning
• Eluttag 12 V
• Sittdynor

• Badplattform och ankarbox
i aktern
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument

NYHET! Yamarin 46 SC är en fungerande helhet
vars utmärkta köregenskaper garanterar en
stabil båtfärd i alla väder. Tack vare välplanerade
utrymmeslösningar är sittbrunnen i fören rymlig
och det är gott om förvaringsutrymme.

DU SPARAR: 2 900 kr

4,65 m

1,85 m

5

495 kg

0,25 m

180

415 kg

30–50 hk

L

Lös tank

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Sidoräcken i akter

• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Hamnkapell
• Dynserie, fördäck

10 500 kr
2 900 kr

I priset ingår leverans- och monteringskostnader.

3 840 kr
1 880 kr
3 840 kr
4 820 kr

35

yamarin.com

AVIDLY 02-2020

Alla Yamarin-modeller är CE-godkända och båtarna hör till kategori C. Fabriksmonterade
Yamarin båtar har Yamarin Q infotainment system eller Yamahas LAN-multifunktionsinstrument
(modellerna 46 SC och 47 TC har LAN- multifunktionsinstrument), fjärrkontroll och
fjärrkontrollkablar. Motorns installationsbultar monteras på fabriken. Broschyrens båtar är
extrautrustade. Utrustningsnivån kan variera för modeller i olika länder, så fråga din Yamarinförsäljare vilken standardutrustning din valda båt har. Av produktionstekniska skäl kan vikt,
mått och prestanda variera. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.

