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SÄSONGEN 2021

DE BÄSTA STUNDERNA MED DIN BÅT
Yamarin är redo för att båtsäsongen ska starta igen! Tack vare vår ihållande
beslutsamhet att alltid bli bättre och skapa de bästa förutsättningarna för
att du ska kunna njuta av härliga stunder med din båt, presenterar vi här nu
stolt vår modellserie för den kommande säsongen.
Yamarin-båtar är gjorda för att ge dig roliga och bekymmerslösa stunder
på vattnet, utan att kompromissa med maximal säkerhet eller överlägsna
köregenskaper. Båtarna är designade för att vara stadiga, rymliga och enkla
att röra sig i. Vilket gör dem familjevänliga och enkla att hantera, samtidigt
som designen kombinerar Yamarins traditionella styrkor med ett modernt
utseende. En rymlig sittbrunn, ett högpresterande skrov och den givna
säkerheten talar för att Yamarin behåller sin position som föregångare
inom båtlivet, både nu och i framtiden.
Flaggskeppet och kronjuvelen bland Yamarin-båtar är 88 Day Cruiser, som
också har sällskap av premiumversionen av samma modell. De senaste
tillskotten till Yamarin-familjen, 63 BR, 63 DC och 60 DC säkerställer att
båtupplevelsen blir perfekt även i andra storlekskategorier. Välkommen att
bekanta dig med Yamarins modellserie hos din närmaste återförsäljare!
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INSPIRATION UTIFRÅN
OLIKA BEHOV
Yamarin har en djupt rotad plats i båtfolkets
hjärtan, och står för ett pålitligt val som
kombinerar utmärkta köregenskaper, tidlös och
stilren nordisk design och stor bekvämlighet.
Det är inte konstigt att Yamarin-båtar har varit
så framgångsrika i testerna som gjorts av många
europeiska båttidningar. Alla kan hitta en favorit
i Yamarins breda modellsortiment, oavsett om
du letar efter en lätthanterlig båt som du kan
sova i och upptäcka skärgården med, eller en
multifunktionell transportbåt som tar dig till
sommarstugan eller helt enkelt ett sätt att njuta
av vattnet och farten tillsammans med nära och
kära. Mångsidigheten hos våra båtar är en stor
bidragande faktor till varför våra kunder fortsätter
att välja Yamarin, år efter år.

SÄKERHET
Din säkerhet, tillsammans med säkerheten
för din familj och dina vänner, är otroligt viktig
för oss. Det är därför alla Yamarin-båtar har
genomgått hundratals timmar av grundliga
säkerhetstester – som börjar göras redan i ett
tidigt stadie av produktionen. Bredare skrov gör
båtarna stadiga och lätthanterliga, teakdurk
och välplacerade fotsteg gör det enkelt att röra
sig runt i båten utan att halka. Båtar utrustade
med Yamarin Q ökar säkerheten ytterligare
med till exempel integrerad navigation,
motordata och väderleksrapporter i realtid.
Säkerhetstesterna och de noggrant utformade
detaljerna resulterar i mycket säkra båtar
som är byggda för att kunna njutas av alla. Vi
säkerställer detta för att du ska kunna slappna
av och leva ut dina sommardrömmar.

KVALTITET OCH DESIGN
Yamarin-båtar utformas för att kunna stå
emot de ständigt föränderliga, nordiska
väderförhållandena. Designspråket och
interiören har en tidlös nordisk stil, utan att för
den sakens skull glömma bort familjevänliga
lösningar. I våra båtar är användandet
av utrymmena alltid praktiska och
välgenomtänkta. Körkomforten är optimerad,
precis som andra tekniska funktioner
som bränsleförbrukning och stabilitet.
Yamarin-båtar är kända för sin höga nivå på
standardutrustning och vi gör fortfarande våra
båtar för hand, med över 40 års erfarenhet.
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KÖREGENSKAPER
Kvaliteterna hos noggrant testade
och fullt optimerade Yamarinbåtar – samt deras skrovgeometri
– garanterar förstklassiga
köregenskaper i alla väder. Du kan
lita på att båten tar dig genom tuffa
väderförhållanden utan minsta
tveksamhet, samtidigt som den ger
dig oförglömliga stunder på sjön.
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I årtionden har Yamarin varit ett högt
värderat båtmärke som kombinerar
tillförlitlighet, komfort och tidlös stil.
Varumärkets kvalitet är också starkt
förknippad med Yamaha, som har bidragit
till att göra Yamarin till ett av de mest
populära båtmärkena i Skandinavien.
EmPowered by Yamaha är mer än ett
uttryck för Yamarins prestanda. Det är ett
löfte. Löftet talar om hur både båten och
dess förare får helt nya egenskaper och
upplevelser tillsammans. Ett löfte som
endast kan uppfyllas av Yamaha

YAMARIN Q
TEKNISKA DATA:
• 10” eller 16” smart pekskärm
• Realtidsuppdateringar via
Internet
• Ett års dataanslutning (WiFi,
Bluetooth, 3,5G)
• Navionics sjökort, en kartregion
ingår i priset
• AIS, Echo, Fishfinder, radar &
fjärrkontrollskompatibilitet
• FM & DAB radio, högtalarsystem
finns som tillval
• Användar- och
instruktionsmanualer för båt
och motor
• NMEA-kompatibel

YAMARIN Q – ETT ENKLARE BÅTLIV
Båtlivet ska vara bekymmersfritt och så enkelt som möjligt, utan att du ska
behöva tänka på något förutom att ta det lugnt och ha kul. Det är precis
det som Yamarin Q är till för, vilket ger båtlivet en helt ny nivå av enkelhet
och säkerhet - både vid kajen och ute på vattnet. Oavsett om du är en
erfaren båtägare eller nybörjare ger Yamarin Q, med sina användarvänliga
funktioner, dig en helt ny syn på båtlivet. I Yamarin Q finns alla nödvändiga
funktioner samlade på ett ställe, du behöver bara peka på dem.
Yamarin Q har en smart 10” eller 16” pekskärm där du hittar alla viktiga
motorrelaterade fakta, som bränslenivå och batteristatus. Navigationen
med Navionics sjökort är intuitiv, och du kan justera skärminställningarna
efter din egen smak och även utifrån aktuell situation. Där finns allt ifrån
anpassade väderleksrapporter som uppdateras i realtid till båtguider och
instruktionsvideor. Det finns även möjlighet att streama musik med hjälp
av infotainmentsystemet och den inbyggda datorn. Yamarin Q är ständigt
uppkopplad och säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och ger dig
den senast tillgängliga informationen. Den trådlösa anslutningen gör att
det också är möjligt att dela uppkopplingen till internet med andra enheter.
Infotainmentsystemet kompletteras med Yamarin-appen, en gratis
mobilapplikation som du kan koppla ihop med Yamarin Q för att få all
väsentlig information om din båt direkt till din mobiltelefon. Appen visar
dig var din båt befinner sig, status på motorn och din loggboksdata,
information som den hämtar från din Yamarin Q. Till exempel kan du via
appen snabbt gå in och titta på den tur du gjort under dagen och dela den
på sociala medier tillsammans med de kort som du tagit. Alla på förhand
uppladdade instruktionsvideor, användarmanualer och instruktionsböcker
finns också tillgängliga i appen, vilket gör att du enkelt kan förbättra dina
kunskaper om din båt även när du inte är ombord på båten.
Om så önskas kan Yamarin Q kompletteras med till exempel ett ekolod,
ett högkvalitativt högtalarsystem och en fishfinder. Yamarin Q Fishfinder
använder CHIRP-teknik, vilket ger en hög bildkvalitet och möjlighet att
scanna botten och upptäcka fisk på 270 meters djup. Yamarin Q uppfyller
NMEA 2000-standarden fullt ut, så den kan anslutas till enheter från andra
tillverkare av båtelektronik också.
Njut av en härlig dag på sjön med familj och vänner, navigera med det
elektroniska sjökortet på pekskärmen och lyssna på din favoritmusik.
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YAMARIN DAY CRUISER
– FINSMAKARENS VAL
Yamarin Day Cruisers är premiumbåtar med hytt i fören som
håller högklassig standard både när det kommer till design
och till detaljer. En hög nivå på utrustning, smart användning
av utrymmet och en elegant interiör har gjort just den här
modellen till nummer ett bland Day Cruisers. Yamarin Day
Cruisers passar helt perfekt för dagsturer, vattensport och
erbjuder även möjlighet till bekväm övernattning.
Day Cruiser-serien består av modellerna:
88DC, 88 DC Premium, 79 DC, 65 DC, 63DC och 60 DC.
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YAMARIN CONSOLE
– FÖRSTKLASSIGA ÖPPNA BÅTAR
Yamarin Console är öppna båtar som också passar oerfarna
båtförare. Storleken och de tre olika alternativen för
konsolen gör dessa båtar mångsidiga, och gör att de passar
för såväl transporter och dagsturer som camping och
fiske. Console-båtarna med sina höga sidor ger en rymlig
känsla samtidigt som de är praktiska, stabila, säkra och har
utmärkta köregenskaper.
Console-serien utgörs av 61 CC, 56 SC och 46 SC.

YAMARIN BOW RIDER
– FÖR FARTÄLSKAREN
En rolig, trendig, högpresterande öppen båt med utmärkta
köregenskaper. Behövs det något mer för utmanande vattensportlek
eller sköna dagsturer? De stabila Yamarin Bow Riders är säkra och
praktiska, och bjuder in till oförglömliga och fartfyllda upplevelser på
sjön. De svängbara offshorestolarna tillsammans med bordet skapar
en stor, trevlig och social yta i aktern.
I Bow Rider-serien ingår 63 BR och 56 BR.
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA F300BETX

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XT0375X GRÅ

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XT0425X GRÅ

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XTO425X VIT

1 613 000 kr 1 831 000 kr
1 879 000 kr 1 898 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA F300BETX

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XT0375X GRÅ

DU SPARAR: 25 000 kr

DU SPARAR: 38 000 kr

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XT0425X GRÅ

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+YAMAHA XTO425X VIT

DU SPARAR: 40 000 kr

DU SPARAR: 41 000 kr

1 588 000 kr 1 793 000 kr
1 839 000 kr 1 857 000 kr

88

DELUXE-paket (grå eller sahara) 62 950 kr
DU SPARAR: 62 950 kr

DAY
CRUISER
PREMIUM

• Yamarin Q 16”+ 16”
• Ankarbox i för och akter
• Bord
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Dynor, cabin
• Dynor, sittbrunn
• Eluttag 12V / USB
• Entertainment
• Fast bränsletank, 300 l
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning
• Kapellgarage
• Manuell och automatisk
länspump

• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Räcken och däcksbeslagi rostfritt stål
• Spis
• Teakdäck i sittbrunnen, på för- och
akterdäck, på badbryggan
• Tiltratt
• Toalett, elektriskt med septiktank (30 l)
• Tryckvattensystem, 45 l sötvattentank
• Vindrutetorkare på SB och BB sida
• Yamaha Y-COP startspärr
• Dubbelbatterisystem
• Däcksbelysning

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Elhydraulisk styrning
• Värmare
• Landström
• Vattenskidbåge
• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Sonar
• Fishfinder

• Transportpresenning
• Hamnpresenning / Premium

37 800 kr
33 600 kr
21 500 kr
7 400 kr
69 000 kr
4 000 kr
4 200 kr
8 000 kr

8,80 m

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2 715 kg

300-425 hk

X

300 l

C

45

DELUXE-PAKET
10 797 kr
10 494 kr

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

25 000 kr

(grå eller sahara)

125 900 kr

• Solbädd i sittbrunnen
• Akterkapell
• Trimplan
• Bogpropeller
• Kylskåp
• Klädskåp

TOURING-PAKET
• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Värmare

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

STANDARDUTRUSTNING

Med premiumversionen tas 88DC’s
tidlösa elegans till nästa nivå.
Noggrant genomtänkta detaljer som
träinteriören i kabinen och vindruteramen
i rostfritt stål, ger ett snyggt utseende och
en lyxig känsla. Yamarin Q+, förarergonomin
och den genomgående bekvämligheten gör
att dina båtupplevelser maximeras.

102 000 kr
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Navigering och avläsning av instrumenten är
enkelt med Premium-modellens Yamarin Q,
som har dubbla 16” pekskärmar.

88
10

DAY
CRUISER
PREMIUM

Flera personer sitter bekvämt i den
öppna delen av båten. Dynserien, i färgen
Sahara, förhöjer premiumkänslan.

Vindruteramen i rostfritt stål
gör det där lilla extra på båtens
i övrigt snygga utseende.

Trädetaljerna på exempelvis
klädskåpet, toalettdörren och
hyllorna ger kabinen en lyxig känsla.

11

12

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA F300BETX

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XT0375X GRÅ

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XT0425X GRÅ

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XTO425X VIT

1 452 000 kr 1 669 000 kr
1 717 000 kr

1 736 000 kr

KAMPANJ

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA XT0375X GRÅ

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XT0375X GRÅ

DU SPARAR: 16 000 kr

DU SPARAR: 28 000 kr

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XT0425X GRÅ

YAMARIN 88 DC
+YAMAHA XTO425X VIT

DU SPARAR: 30 000 kr

DU SPARAR: 31 000 kr

1 436 000 kr 1 641 000 kr
1 687 000 kr 1 705 000 kr

88

DELUXE-paket (grå eller sahara) 62 950 kr
DU SPARAR: 62 950 kr

DAY
CRUISER

• Yamarin Q 16”
• Ankarbox i för och akter
• Bord
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Dynor, cabin
• Dynor, sittbrunn
• Eluttag 12V / USB
• Entertainment
• Fast bränsletank, 300 l
• Hydraulisk styrning
• Innerbelysning
• Kapellgarage
• Manuell och automatisk
länspump

• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovfönster
• Takfönster
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Spis
• Teakdäck i sittbrunnen, på för- och
akterdäck, på badbryggan
• Tiltratt
• Toalett, elektriskt med septiktank (30 l)
• Tryckvattensystem, 45 l sötvattentank
• Vindrutetorkare på SB och BB sida
• Yamaha Y-COP startspärr
• Dubbelbatterisystem
• Däcksbelysning

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Elhydraulisk styrning
• Q+ paket
• Värmare
• Landström
• Vattenskidbåge
• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Sonar
• Fishfinder

• Transportpresenning
• Hamnpresenning

37 800 kr
51 600 kr
33 600 kr
21 500 kr
7 400 kr
69 000 kr
4 000 kr
4 200 kr
8 000 kr

8,80 m

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2 645 kg

300-425 hk

X

300 l

C

45

DELUXE-PAKET
10 797 kr
10 494 kr

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

25 000 kr

125 900 kr

• Solbädd i sittbrunnen
• Akterkapell
• Trimplan
• Bogpropeller
• Kylskåp
• Klädskåp

TOURING-PAKET
• Ankarspel, akter
• Dusch på badbryggan
• Värmare

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

STANDARDUTRUSTNING

88 DC är en perfekt kombination av tidlös
elegans, intelligent design och kraftfull
teknik. Den här båten, med en rymlig
kabin och stora öppna ytor, ger de bästa
förutsättningarna för att ha fantastiska stunder
på sjön. Nu finns den också med Yamahas mest
kraftfulla utombordare, Yamaha XF425XTO.

102 000 kr
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F250DETX

YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX

1 021 000 kr 1 055 000 kr
YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX VIT

1 072 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F250DETX

YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX

DU SPARAR: 73 200 kr

DU SPARAR: 74 700 kr

1 002 000 kr 1 034 500 kr
YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300BETX VIT

1 051 000 kr
DU SPARAR: 75 200 kr

79

DAY
CRUISER

Tänk dig en perfekt sommardag på sjön –
solen, ljudet av vågorna och trevligt sällskap.
Vad kan vara bättre än att njuta av sådana
dagar i en Yamarin 79 DC? Yamarin 79 DC står för
genuin Yamarin-kvalitet, allt ifrån de utmärkta
köregenskaperna till känslan av att ha en
komplett utrustad båt. I standardutrustningen
ingår bland annat bogpropeller, teakdäck,
färskvattensystem, Wallas-spis och toalett. Samt
att det finns kojplatser för upp till sex personer.

8,02 m

2,60 m

8

740 kg

0,50 m

220

1700 kg

225–300 hk

XL

261 l

C

48

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• Bränslefilter
• 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 4” LANmultifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startspärr

• Garmin 102 Sv
• Akterkapell
• Ankarvinsch med fjärrkontroll
• Värmare
• Landström
• Elhydraulisk styrning
• Stereo system (exkl. DAB)
• Stereo system (inkl. DAB)

27 600 kr
18 000 kr
51 000 kr
33 000 kr
18 600 kr
24 100 kr
8 600 kr
10 500 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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, 261 l

Akterkapell, Navi-Garmin 102sv
och Stereo (excl. DAB)
ingår i priset.

TILLBEHÖR
• Transportpresenning
• Hamnpresenning

9 634 kr
10 494 kr

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

21 600 kr
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F150DETX

YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F200GETX

574 000 kr 638 000 kr

KAMPANJ

YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F150DETX

YAMARIN 65 DC
+ YAMAHA F200GETX

DU SPARAR: 59 900 kr

DU SPARAR: 63 400 kr

572 500 kr

633 000 kr

Akterkapell, Navi-Garmin 922xs, stereo (excl. DAB),
kyllåda och dubbelbatterisystem ingår i priset.

65

DAY
CRUISER

Yamarin 65 DC är alltid ett pålitligt val,
samtidigt som den är spännande och fartfylld!
De främsta anledningarna till den här modellens
popularitet är de rymliga kojerna i fören, en
mysig och social yta i aktern och att det finns
gott om förvaringsutrymmen. I konsolen på
babordssidan finns en diskho och det är förberett
för installation av ett färskvattensystem. Den
grå styrpulpeten är antireflekterande, vilket
förbättrar sikten.

• 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

2,46 m

7

555 kg

0,40 m

210

1 170 kg

150-225 hk

X

145 l

C

48

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Navi paket
• Akterkapell
• Kyllåda 30 l
• Sötvattensystem, 45 l
• Stereo system (exkl. DAB)
• Stereo system (inkl. DAB)
• Trimplan
• Vindrutetorkare vänster
• Dubbelbatterisystem

• Klaffbord
• Transportpresenning
• Hamnpresenning

18 000 kr
17 300 kr
9 900 kr
12 300 kr
8 800 kr
11 700 kr
10 700 kr
3 600 kr
4 400 kr

4 710 kr
7 075 kr
7 112 kr

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter
• Matta i cabin
• Madrasser i cabin
• Kapellfack
• Fast mellandörr
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Fast bränsletank, 145 l
• Bränslefilter

6,35 m

17 100 kr

17
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PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F130AETX

507 000 kr 518 000 kr
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F150DETX

543 500 kr
KAMPANJ

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F130AETX

DU SPARAR: 26 500 kr

DU SPARAR: 27 000 kr

502 000 kr 512 500 kr
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F150DETX

536 500 kr

Akterkapell och Sonar
ingår i priset.

DU SPARAR: 28 500 kr

63

DAY
CRUISER

• Bränslefilter
• 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

6,35 m

2,34 m

6

781 kg

0,40 m

190

990 kg

115-150 hv

X

160 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Kyllåda 30 l
• Akterkapell
• Vindrutetorkare vänster
• Entertainment-paket
• Trimplan
• Vattenskidbåge
• Köljärn
• Sonar
• Fishfinder

• Solbädd, sittbrunn
• Transportpresenning
• Bord
• Hamnkapell

9 900 kr
17 300 kr
3 600 kr
5 600 kr
10 700 kr
6 100 kr
3 500 kr
4 200 kr
8 000 kr

5 580 kr
6 762 kr
6 864 kr
6 645 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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

Båten som har allt. Yamarin 63 DC är en
underbar kombination av körkomfort och
bekymmersfritt båtliv med familj och vänner.
Den funktionella sittbrunnen, de utmärkta
köregenskaperna, Yamarin Q och de många
övriga praktiska och komforthöjande detaljerna
gör Yamarin 63 DC till det perfekta valet för
roliga sommardagar på sjön.

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

17 100 kr

19

20

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F130AETX

465 500 kr

476 500 kr

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F150DETX

499 900 kr
KAMPANJ

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F130AETX

DU SPARAR: 70 400 kr

DU SPARAR:69 900 kr

478 500 kr

489 000 kr

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F150DETX

513 000 kr

Akterkapell, Teak set
och Sonar ingår i priset.

DU SPARAR: 70 500 kr

63

Yamarin 63 Bow Rider har i stort sett allt
man kan önska sig; det är en multifunktionell
båt som passar för avkopplande fritid
och vattensport. Båten har en stor och
anpassningsbar sittbrunn, där en stor solbädd
för två personer kan monteras. De utmärkta
köregenskaper kompletteras med funktionerna
hos en 10” Yamarin Q Smart Display.

BOW
RIDER

• Fast bränsletank, 160 l
• Bränslefilter
• Handskfack
• Hydraulisk styrning
• L-sofa med klaff bänk
• Mugghållare
• Navigationsljus

• Offshorestol
• Eluttag 12V / USB
• Sittdynor i sittbrunnen
• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Vindrutetorkare för föraren
• Yamaha Y-COP startspärr

2,34 m

8

781 kg

0,40 m

190

950 kg

115-150 hk

X

160 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Kyllåda 30 l
• Akterkapell
• Entertainment-paket
• Teak set
• Softdeck
• Trimplan
• Vattenskidbåge
• Vindrutetorkare vänster
• Köljärn
• Sonar
• Fishfinder

• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Bord
• Solbädd, sittbrunn

9 900 kr
17 300 kr
5 600 kr
35 900 kr
24 200 kr
10 700 kr
6 100 kr
3 600 kr
3 500 kr
4 200 kr
8 000 kr

5 532 kr
6 762 kr
6 645 kr
6 864 kr
5 580 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

STANDARDUTRUSTNING
• Yamarin Q 10”
• Ankarbox i för och akter
• Länspump
• Kapellgarage
• Fast mellandörr
• Fenderfästen
• Brandsläckare

6,35 m

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

17 100 kr

21

22

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F115BETX

YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F130AETX

414 000 kr

61

CENTER
CONSOLE
• 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

6,25 m

2,26 m

8

600 kg

0,40 m

200

825 kg

115-150 hk

X

105 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Navi paket
• Köljärn
• Teak set
• Trimplan
• Vattenskidbåge

• Solbädd
• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Bord
• Akterkapell

18 000 kr
3 500 kr
38 500 kr
10 700 kr
6 700 kr

14 825 kr
6 474 kr
3 914 kr
6 864 kr
19 257 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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

Yamarin 61 CC är en båt med centerkonsol
som går riktigt bra även i tuff sjö. Tack vare
sin praktiska utformning finns det gott om
utrymme runt konsolen, vilket gör det enkelt
att röra sig i båten och att lägga till. Den stabila
konstruktionen och det V-formade skrovet gör
körupplevelsen i 61 CC trygg och komfortabel i
alla väder – vilket också gör 61 CC till ett utmärkt
val för både transport och fiske.

425 000 kr

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

15 100 kr

23

24

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F100FETX

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F115BETX

450 000 kr 462 000 kr

KAMPANJ

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F100FETX

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F115BETX

DU SPARAR: 43 100 kr

DU SPARAR: 44 100 kr

450 000 kr 461 000 kr
Akterkapell och Teak i sittbrunn ingår i priset.

60

DAY
CRUISER

• Innerbelysning
• Manuell och elektrisk länspump
• Muggställ
• Navigationsljus
• Öppningsbara skrovföster
• Offshoresäte
• Eluttag 12V / USB
• Sittdynor i sittbrunnen

• Räcken och däcksbeslag
i rostfritt stål
• Teakdäck på fördäcket och på
badplattformarna
• Yamaha Y-COP startspärr
• Fast bensintank på 105 liter

6,06 m

2,22 m

6

611 kg

0,40 m

200

890 kg

80-115 hk

X

105 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Akterkapell
• Teak set i sittbrunnen
• Vattenskidbåge
• Entertainment-paket
• Vindrutetorkare höger
• Trimplan
• Köljärn
• Sonar
• Fishfinder

• Solbädd
• Transportkapell
• Bord
• Hamnpresenning

16 700 kr
18 600 kr
6 100 kr
5 600 kr
3 600 kr
10 700 kr
3 500 kr
4 200 kr
8 000 kr

6 890 kr
6 762 kr
5 462 kr
6 890 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

STANDARDUTRUSTNING
• Yamarin Q 10”
• Ankarbox i för och akter
• Kapellfack
• Madrasser i kajutan
• Fenderfästen
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Hydraulisk styrning

Den mångsidiga Yamarin 60 DC är den
perfekta båten för par eller mindre familjer.
Den är bekväm och enkel att köra och passar
lika bra för nybörjare som för mer erfarna
båtmänniskor. Yamarin 60 DC är smidig och har
förstklassiga köregenskaper samt en praktisk
sittbrunn som gör den till en riktigt bra första båt.

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

15 100 kr

25

26

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F100FETL

YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F115BETL

366 000 kr 377 000 kr

KAMPANJ

YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F100FETL

YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F115BETL

DU SPARAR: 68 200 kr

DU SPARAR: 67 200 kr

379 900 kr

389 900 kr

Akterkapell, Teak i sittbrunn och Navi-Garmin 922xs ingår i priset.

56

En snabb och sportig båt! Yamarin 56
Bow Rider är bästa valet för vattensport
och dagsturer. Den har en skarp design
och ett rymligt fördäck som kan användas
för spinnfiske eller som lastutrymme.
Den snyggt designade och höga vindrutan
ger ett utmärkt skydd.

BOW
RIDER

• 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

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
• Navi paket
• Köljärn
• Teak set
• Softdeck
• Trimplan
• Vattenskidbåge

• Förkapell
• Bord
• Transportpresenning
• Hamnpresenning

15 400 kr
18 000 kr
3 300 kr
20 900 kr
21 300 kr
10 700 kr
5 900 kr

5 182 kr
6 864 kr
5 720 kr
6 180 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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

5,67 m

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

12 100 kr

27

28

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 56 SC
+ YAMAHA F80DETL

YAMARIN 56 SC
+ YAMAHA F100FETL

307 000 kr 318 000 kr

56

SIDE
CONSOLE

• 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

5,53 m

2,24 m

6

450 kg

0,40 m

210

620 kg

60-100 hk

L

90 l

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Köljärn
• Trimplan

• Solbädd
• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Bord
• Akterkapell
• Teakdurk
• Vattenskidstolpe

3 300 kr
10 700 kr

10 429 kr
5 597 kr
4 412 kr
4 824 kr
15 952 kr
38 672 kr
4 995 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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

Perfekt för olika aktiviteter, Yamarin 56 SC är
en bekväm, öppen båt med ett fördäck som har
gott om lastutrymme. Ett bord kan enkelt sättas
upp i aktern för att få till en trivsam plats där flera
personer kan sitta och äta. 56 SC är en underbar
båt för att njuta av sköna sommardagar, en
solbädd finns som tillval. Båtens stora sidokonsol
ger ett bra skydd utan att störa sikten.

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

12 100 kr

29

30

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F30BETL

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F40FETL

158 000 kr

165 000 kr

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F50HETL

172 000 kr
KAMPANJ

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F30BETL

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F40FETL

DU SPARAR: 8 500 kr

DU SPARAR: 9 000 kr

156 000 kr

149 500 kr
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F50HETL

162 900 kr
DU SPARAR: 9 100 kr

46

SIDE
CONSOLE

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

• Badplattform och ankarbox
i aktern
• Yamaha LANmultifunktionsinstrument

4,65 m

1,85 m

5

495 kg

0,25 m

170

415 kg

30-50 hk

L

Separat
tank

C
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FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

TILLBEHÖR

• Sidoräcken i akter

• Transportpresenning
• Skyddshuva för pulpeten
• Hamnpresenning
• Dynsats, fören
• Akterkapell

2 900 kr

4 314 kr
2 710 kr
5 814 kr
6 922 kr
11 819 kr

I priset ingår leverans- och
monteringskostnader.

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

Yamarin 46 SC är en funktionell båt med
utmärkta köregenskaper som garanterar en
behaglig tur i alla väder. Väldesignade lösningar
ger en rymlig öppen yta i fören och gott om
stuvutrymme. Den minsta Yamarin-båten, men
med samma attityd som hos en stor båt.

SKROVETS YTBEHANDLINGAR
• Primer i botten+antifouling

10 300 kr

31

yamarin.com

Alla Yamarin-modeller är CE-godkända och båtarna tillhör kategori C.
Alla Yamarin-båtar med fabriksmonterad utrustning har Yamarin Q Infotainment
system eller Yamahas digitala nätverksinstrument och en fjärrkontroll med
tillhörande kablage. Motorbultarna monteras i fabriken. Båtarna i broschyren är
extrautrustade. Det kan finnas skillnader på båtarna beroende på vilket land de
säljs i, så kolla med din återförsäljare vad som går som standardutrustning för just
din båt på din marknad. Produktionstekniken kan orsaka variationer i vikt, mått
och prestanda mellan olika båtar. Alla rättigheter förbehålls.

AVIDLY 1-2021

Priserna är rek.priserna som inkl. MOMS och gäller tillsvidare. Inha Bruk Ab förbehåller sig
rätten att ändra på båtmodellerna med hänsyn till men inte begränsat till: färg, utrustning samt
priser utan särskild anmälan. Inha Bruk Ab förbehåller sig rätten till ändringar gällande
utrustningsnivå samt priser utan separat meddelande.

