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SESONGEN 2022

50 ÅR MED
YAMARIN

Yamarin-modeller 365, 395 og 395R (1984–1985)

Yamarin 405 (1985)

Yamarin så dagens lys som følge av et ønske om å skape den
optimale båten til Yamahas beste påhengsmotorer. En som kunne
brukes under krevende nordiske forhold og som kvalitetsbevisste
båtfolk ville kunne omfavne. Sluttresultatet var så vellykket at
Yamarin, i løpet av sin 50 år lange eksistens, har vokst og blitt et
anerkjent nordisk båtmerke som leverer sikkerhet og komfort til
titusener av båtfolk i Norden og Nord-Europa.

1972

1977

1980–

YAMARIN BLIR TIL

Bare fem år etter å ha etablert sitt eget
båtmerke, gikk Yamaha fra å være
relativt ukjent til en klar markedsleder i
det finske påhengsmarkedet, og de var
der for å bli!

SUKSESSER PÅ REKKE OG RAD

1972 ble de første originale Yamarinmodellene laget, 380 og 420, fire
meter lange åpne båter med konsoller
og 25-hesters Yamaha-motorer.

Yamarin 425R (1983)

De mange nye Yamarin-modellene som ble lansert
mot slutten av 80-tallet, f.eks. 575 BigGame og
600 BigRide vekket interesse for den finske
kvalitetsbåten blant båtentusiaster.
Mange forskjellige brukergrupper som fritidsbåtfolk,
hytteeiere, fiskere og båtutleiere fant favorittene sine
i sortimentet, og jungeltelegrafen gav merket mye
positiv omtale.

1975

Det var også på denne tiden at Yamarins rykte for
utmerket manøvreringsevne og konkurransedyktige
forhold mellom kvalitet og pris ble etablert.

Den første hardtoppmodellen fra
Yamarin ble avduket i 1975: 555 HT la
grunnlaget for Yamarins HT-suksesser
framover. Som den eneste nordiske
walk-through-modellen, ligger den
milevis foran konkurrentene.

Yamarin 550 HT ble først introdusert i magasinet «Vene» i 1976
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Yamarin 575 (1989)

2010

Yamarin 560 BigCatch (1993)

Yamarin avduket sin nye Cross
med aluminiumsskrog.
Yamarin Cross 61CC

1990–

2000–

2016

2022

INN I DET GLOBALE MARKED

NYE YAMARIN-KLASSIKERE

FRA KESKO TIL INHA WORKS

Den økonomiske nedgangstiden hadde
ikke ennå vist sitt stygge ansikt da Kesko
Marine fikk sitt første eksportløft og
begynte å eksportere Yamarin til Sverige,
Norge og Nederland i 1990.

Ved tusenårsskiftet skiftet Yamarin også
farge på siden av båten til mørkeblå fra
turkis tidligere. Formen på logoen ble
endret, og fargen på logoen ble også
endret fra rød til gull.

I desember 2016 solgte Kesko Yamarin
til Inha Works, og avtalen ble fullbyrdet i
slutten av juni 2017.

EN BÅT MED EN HISTORIE
OG EN FREMTID

Den første nye modellen i årtusenet var
Yamarin 6100 BigRide.

2018

I 50 år har Yamarin kombinert tradisjonell
finsk båtbyggerkompetanse med førsteklasses
design og fabrikasjonsteknologier.
Yamarins hjerte er de overlegne
manøvreringsegenskapene. Yamarin gir
båtfører perfekt kontroll, passasjerene en
trivelig tur og sikkerhet på vannet for alle
ombord.

I 2018 ble Yamarins største modell noensinne
avduket i form av det imponerende
flaggskipet Yamarin 88 DC, en modell som
representerer et nytt designspråk.
Yamarin 4700 BigRide (1993)

Yamarin 88DC (2018)

Yamarin 6100 BigRide (2000)
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50 ÅR MED KVALITET OG
PÅLITELIGHET PÅ VANNET
Yamarin feirer 50-års jubileum i båtsesongen 2022, et viktig høydepunkt i
merkets historie. Helt siden 1972 har Yamarin vært et fast innslag i båtlivet,
til glede for utallige båtentusiaster.
Siden oppstarten for 50 år siden har Yamarin-båtene gitt førsteklasses
opplevelser på sjøen, og i dag er verdier som moderne design, komfortable
egenskaper og elegant uttrykk fortsatt viktige elementer for merket.
Bak hver båt ligger det vilje og besluttsomhet i hvert ledd, slik at
båtbrukerne kan bruke tiden på vannet til hygge og ubekymrede øyeblikk.
Som en grunnleggende del av Yamarins tankegang står nemlig sikkerhet
og fremragende sjøegenskaper. Grundige designløsninger gir kjøreglede
og brukervennlighet på høyeste nivå, med en kombinasjon av tradisjonelle
Yamarin-kvaliteter som smarte detaljer og forutsigbar oppførsel på vannet.
Til 2022-sesongen lanserer Yamarin to spennende nykommere: Den
kompakte 50 Bow Rider og den linjelekre 67 Day Cruiser. Begge bidrar til
at modellserien i jubileumsåret kan tilby deg en perfekt tilpasset Yamarinmodell, uansett størrelse, bruksområde og behov. Besøk din nærmeste
Yamarin-forhandler eller yamarin.com for å bli bedre kjent med
Yamarin-båtene og det de har å by på!
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INSPIRASJON FRA BÅTLIVET MANGE MULIGHETER
Det finnes en favorittmodell for alle i det store
utvalget av Yamarin-modeller. Uansett om du vil ha
en enkel landstedsbåt for utflukter i skjærgården,
en allsidig transportbåt til og fra hytta, eller vil nyte
fartsfølelse og opplevelser med venner og familie.
Båtglede finnes i mange utgaver, og ved hjelp av et
helhetlig konsept og godt tilrettelagte funksjoner,
gjør hver Yamarin-modell det beste ut av dine
båtopplevelser.
Båtene har utmerkede kjøreegenskaper, sørger for
høy komfort på tur, og tilbyr et bredt utvalg av utstyr.
Alt med et tidløst nordisk designspråk. Yamarin er et
pålitelig og elegant valg, og kommer garantert til å
sjarmere deg.

SIKKERHET
Din, din familie og dine venners sikkerhet er svært
viktig for oss. Det er derfor Yamarin-båter har
gjennomgått hundrevis av timer med grundige
sikkerhetstester. Bredere skrog gjør båtene
stødige og enkle å håndtere, teakoverflaten
og godt plasserte tråkkeflater gjør det enkelt
å bevege seg i båten uten fare for å skli. Båter
utstyrt med Yamarin Q tar sikkerheten enda
lenger, med blant annet integrert navigasjon,
motordata og alltid oppdaterte lokale værvarsler.
Sikkerhetstestingen og de nøye designede
detaljene resulterer i svært trygge båter som er
bygget for alle. Vi gjør dette for at du skal kunne
slappe av og nyte drømmesommeren.

KVALITET OG DESIGN
Yamarin-båtene er skapt for å tåle de
alltid skiftende Nordiske værforholdene.
Designuttrykket og interiøret har en
tidløs, Nordisk stil, uten å glemme de
familievennlige løsningene. I våre båter
er plassutnyttelsen alltid praktisk og
effektiv. Kjørekomforten er optimalisert,
det er også andre tekniske egenskaper som
drivstofforbruk og stabilitet. Yamarin-båtene
er kjent for deres høye nivå på standardutrustning og båtene bygges fortsatt for
hånd, med 40 års erfaring.
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HÅNDTERING
Kvaliteten til grundig testede og
fullt optimaliserte Yamarin-båter
- så vel som skroggeometrien garanterer førsteklasses håndtering
under alle forhold. Du kan stole på
at båten tar deg gjennom de tøffe
værforholdene uten å nøle, mens
du får uforglemmelige opplevelser
på sjøen.
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I flere tiår har Yamarin vært et høyt verdsatt
båtmerke med produkter som kombinerer
pålitelighet, komfort og tidløs stil. Merkets
kvalitet er også sterkt knyttet til Yamaha,
som bidro til å gjøre Yamarin til et av de
mest populære båtmerkene i Skandinavia.
EmPowered by Yamaha er mer enn en
melding om Yamarins ytelse. Det er et løfte
som gir styrke. Løftet snakker om hvordan
både båten og båtføreren oppnår helt nye
opplevelser, sammen. Opplevelser som bare
er mulig med Yamaha.

YAMARIN Q
TEKNISK INFORMASJON:
• 10” eller 16” smartskjerm
• Online oppdateringer via
internett
• Ett år internettilkobling
inkludert (WiFi, Bluetooth, 4G)
• Navionics sjøkart, en region,
inkludert
• Kompatibelt med systemer for
AIS, ekkolodd, Fishfinder, radar
& fjernkontroll
• Musikk (BT, FM, DAB) via
innebygd forsterker
• NMEA kompatibel
• Båt- og motormanualer,
instruksjonermateriell

YAMARIN Q – GJØR BÅTLIVET ENKELT
Den tiden du tilbringer I båten sammen med familie og venner, bør være
så avslappet og bekymringsløs som mulig. Det er det Yamarin Q infotainment-system er til for. Yamarin Q leverer en ny standard for sikkerhet og
intuitiv bruk, både om bord i båten og på land.
Enten du er en erfaren båtfører eller du er ny på sjøen, vil Yamarin Q levere
informasjon til deg på en svært enkel og brukervennlig måte, med mange
nyttige funksjoner. All funksjonalitet er integrert i systemet, og du når det
med et tastetrykk.
Yamarin Q har 10” eller 16” smartskjerm der du finner all viktig informasjon
om motoren, som drivstoffnivå eller batteristatus. Å navigere ved hjelp av
Navionics’ elektroniske sjøkart er intuitivt og enkelt på berørings-skjermen,
og du kan tilpasse informasjonen på skjermen slik du ønsker å ha det. Alt
fra lokalt værvarsel til brukermanualer til båt og motor, instruksjonsvideoer
og mulighet for å laste ned musikk er tilgjengelig på infotainment-systemet. Systemet er alltid online, det sikrer at du alltid har den siste oppdateringen nedlastet og har den nyeste informasjon tilgjengelig. WiFi hotspot
gjør det mulig å dele nettilgangen med andre enheter.
Yamarin-applikasjonen gjør infotainment-systemet komplett. Med den
gratis app’en kan du se all informasjon om din Yamarin direkte på din
telefon, uansett hvor du er. App’en viser hvor båten din er, motorens status,
du har tilgang på din logg, og du kan laste opp loggen på sosiale medier
sammen med bilder du har tatt på turen, alt direkte fra applikasjonen.
Alle forhåndsinnlastede brukermanualene og instruksjonsvideoen kan du
se på app’en. Det gjør det mulig å finne nyttig informasjon om båten din,
hjemmefra.
Om du ønsker, kan ditt Yamarin Q standardutstyr suppleres med tilleggsutstyr, for eksempel med ekkolodd, et høykvalitets system og en fiskeradar. Yamarin Q Fishfinder benytter seg av CHIRP-teknologi som gir sylskarpe bilder av sjøbunn og fisk, helt ned til en dybde på 270 meter. Yamarin
Q er også kompatibelt med NMEA 2000. Det gjør det enkelt å koble til
elektronikk fra andre utstyrsleverandører også.
Nyt dagen på sjøen med familie og venner, og naviger enkelt med det
elektroniske kartet på berøringsskjermen og lytt til favorittmusikken din.
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Lengde

Bredde

Antall personer

Belastning

Dypgående

V-bunn

Vekt (uten motor)

Motoreffekt

Stammelengde

Bensintank

CE-merke

Toppfart cirka

YAMARIN DAY CRUISER
– KJENNERENS VALG
Yamarin Day Cruiser-båtene er førsteklasses cruisere med
baugkabin, der fokuset på kvalitet i design og detaljer er
høyt. Et høyt utstyrsnivå, smart plassutnyttelse og et elegant
interiør er en standard. Yamarin Day Cruiser er ideell til
dagsturer, overnattingsturer og vannsport.
DC-serien inkluderer modeller:
88 DC, 88 DC Premium, 79 DC, 67 DC, 65 DC, 63 DC og 60 DC.
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YAMARIN BOW RIDER
– FOR DE SOM ELSKER FART
En morsom, trendy, åpen båt med utmerket håndtering og høy
ytelse. Hva mer kan du be om når du skal drive vannsport eller skal
på en dagstur? Den praktiske og solid konstruerte Yamarin Bow
Rider skaper uforglemmelige opplevelser med en rask motorbåt.
Dens svingbare seter sammen med bordet akter, skaper et sosialt
rom i bak i båten, som passer til og med for en større gruppe.
Bow Rider-serien består av 63 BR, 56 BR og 50 BR.

YAMARIN CONSOLE
– ÅPNE BÅTER I TOPPKLASSE
Yamarin Console åpne båter er et utmerket valg for uerfarne
båtførere. Utvalget i størrelse og de tre konsollalternativene til
våre åpne båter muliggjør allsidig bruk, som både landstedbåter,
til korte overnattingsturer og til fiske. Serien med konsoll-modeller
med høye sider gir et romslig og praktisk interiør. I tillegg gir deres
de stabilitet høy grad av sikkerhet og utmerket håndtering.
Vårt konsollprogram inkluderer: 61 CC, 56 SC og 46 SC
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA F300XCB

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA F300XSB2

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA XTO375NSA

YAMARIN 88 DC PREMIUM
+ YAMAHA XTO425NSA2

1 625 000 kr 1 690 000 kr
1 845 000 kr 1 915 000 kr
Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

KAMPANJE

DELUXE-PAKKE
(sahara eller grå)

70 000 kr
DU SPARER: 70 000 kr

88

DAY
CRUISER
PREMIUM

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 16”+ 16”
• Ankerbokser for og akter
• Bord
• Brannslukkningsapparat
• Bensinfilter
• Puter, cabin
• Puter, sittbrunn
• Strømuttak 12V / USB
• Entertainment
• Fast tank på 300 liter
• Hydraulisk styring
• Interiørbelysning
• Kalesjegarasje
• Kokeapparat
• Tiltratt

88 DC er en utmerket kombinasjon mellom
tidløs eleganse, intelligent design og
kraftfull teknologi. Båten som er utstyrt
med en kabin og et stort, åpent område, tilbyr
utmerkede forhold for flotte opplevelser på
sjøen. Nå tilgjengelig med Yamaha’s kraftigste
utenbordsmotor, Yamaha XF425 XTO.

• Grå putesett
• Varmeapparat
• Vannskibøyle
• Dusj på badeplattform
• Sonar
• Fishfinder
• Teakdørk
• Flexiteek
• Guard

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2 420 kg

300-425 HK

X

300 l

C

49

TILBEHØR

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Manuell og automatisk lensepumpe
• Navigasjonslys
• Skrogvinduer som kan åpnes
• Garderobe, tre
• Glass vinduer i dekk
• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Spyletoalett, elektronisk
med 30 liters septiktank
• Trykkvannssystem, tilkoblet tank
på 45 liter
• Vindusviskere
• Yamaha Y-COP startsperre
• Dobbelt batteri system
• Dekkslys

8,80 m

0 kr
48 500 kr
7 250 kr
3 400 kr
3 950 kr
7 500 kr
0 kr
20 000 kr
3 300 kr

• Transportpresenning

DELUXE-PAKKE
12 840 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

23 000 kr

(sahara eller grå)

140 000 kr

• Solseng i cockpiten
• Kalesje
• Trimplan
• Baugpropell
• Kjøleskap
• Opplegg for landstrøm
• Havnekalesje

TOURING-PAKKE
• Ankervinsj, akter
• Dusj på badeplattform
• Varmeapparat

105 000 kr
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Navigasjon og overvåking av instrumenter
er enkel med Premium-modellenes store
16 tommers Yamarin Q dobbeltskjermer.

88
12

DAY
CRUISER
PREMIUM

Selv et stort selskap, sitter komfortabelt
i det åpne området. De sandfargete
putene gir et elegant inntrykk.

Rammen i rustfritt stål rundt
vindskjermen gjør båtens
slanke utseende fullkomment.

Tredetaljene i klesskapene,
toalettdøren og hyllene gir
en følelse av luksus.
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA F300XCB

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA F300XSB2

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA XTO375NSA

YAMARIN 88 DC
+ YAMAHA XTO425NSA2

1 490 000 kr 1 555 000 kr
1 710 000 kr 1 780 000 kr
Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

KAMPANJE

DELUXE-PAKKE

70 000 kr
DU SPARER: 70 000 kr

88

DAY
CRUISER

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 16”
• Ankerbokser for og akter
• Bord
• Brannslukkningsapparat
• Bensinfilter
• Puter, cabin
• Puter, sittbrunn
• Strømuttak 12V / USB
• Entertainment
• Fast tank på 300 liter
• Hydraulisk styring
• Interiørbelysning
• Kalesjegarasje
• Kokeapparat
• Tiltratt

Med Premium-utgaven blir den tidløse
eleganse tatt ett steg videre.
Nøye gjennomtenkte detaljer, som for
eksempel tre-interiøret i kabinen og
vindskjermen i rustfritt stål gir et inntrykk
av luksus. Med Yamarin Q+ blir ergonomien
og tilgjengeligheten maksimert.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Navigasjonslys
• Skrogvinduer som kan åpnes
• Glass vinduer i dekk
• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Spyletoalett, elektronisk
med 30 liters septiktank
• Trykkvannssystem, tilkoblet tank
på 45 liter
• Vindusviskere
• Yamaha Y-COP startsperre
• Dobbelt batteri system
• Dekkslys
• Manuell og automatisk lensepumpe

• Q+ pakke
• Varmeapparat
• Vannskibøyle
• Dusj på badeplattform
• Sonar
• Fishfinder
• Teakdørk
• Flexiteek
• Guard

8,80 m

2,95 m

10

970 kg

0,70 m

190

2 350 kg

300-425 HK

X

300 l

C
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TILBEHØR
48 500 kr
32 500 kr
7 250 kr
3 400 kr
3 950 kr
7 500 kr
0 kr
20 000 kr
3 300 kr

• Transportpresenning

DELUXE-PAKKE
12 840 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

23 000 kr

(sahara eller grå)

140 000 kr

• Solseng i cockpiten
• Kalesje
• Trimplan
• Baugpropell
• Kjøleskap
• Garderobe
• Opplegg for landstrøm
• Havnekalesje

TOURING-PAKKE
• Ankervinsj, akter
• Dusj på badeplattform
• Varmeapparat

95 000 kr
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR

1 120 000 kr
KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 40 000 kr

DU SPARER: 25 000 kr

85 000 kr

79

DAY
CRUISER

Forestill deg en perfekt sommerdag på sjøen;
sol, lyden av bølger og hyggelig selskap. Du kan
få uforglemmelige øyeblikk på en Yamarin 79
DC. Den tilbyr den ypperste Yamarin-kvaliteten,
merkbar i alt fra håndtering til gleden ved en
fullt utstyrt båt. Standardutstyret inkluderer
baugpropell, teakdekk, ferskvannssystem,
Wallas ovn og toalett. Blant annet.

STANDARDUTSTYR
• Ankerbokser for og akter
• Baugpropell
• Teppe i lugaren
• Kalesjegarasje
• Hjørneskap i lugaren
• Gardin foran toalettet
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Fast tank på 260 liter
• Bensinfilter
• Hydraulisk styring
• LED dekkslys
• Lugardør som kan låses
• Koppholdere
• Navigasjonslys

8,02 m

2,60 m

8

650 kg

0,50 m

220

1 700 kg

225-300 HK

X

260 l

C
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FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Manuell og elektrisk lensepumpe
• Interiørbelysning og LED-stemningsbelysning
• Madrass og to innfyllingsputer i lugaren
• Speil med bakgrunnsbelysning i lugaren
Dobbelt offshoresete med vipperygg
• Skrogvinduer som kan åpnes
• Strømuttak 12 V
• Kjøleskap på 48 liter med fryseboks
• Cockpitputer
• Solcellevifte
• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål
• Stor oppbevaringsskuff under førersetet
• Bestikkskuffer
• Solseng og ben
• Bord og bordben

• Teak på dørken i cockpiten, samt forog akterdekk og badeplattformene
• Tekstil oppbevaringslommer i kabinen
• Tiltratt
• Trimplan
• El-system med to batterier
• Wallas 800 kokeapparat
• Vask, teakplate over vasken,
trykkvannssystem tilkoblet tank
på 45 liter på badeplattform
• Spyletoalett med 30 liters septiktank
• Vindu ved lugarens stikkøye
• Vindusviskere
• Yamaha Y-COP startsperre

• Elektrisk ankervinsj med fjernkontroll
• Varmeapparat
• Opplegg for landstrøm

PREMIUM EDITION
55 000 kr
32 500 kr
18 500 kr

TILBEHØR
• Transportpresenning

11 460 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

35 000 kr

125 000 kr

• Garmin
• Akterkalesje
• Havnepresenning
• Opplegg for landstrøm
• Varmeapparat
• Stereo system inkl. DAB
• Fortøyningspakke

COMFORT EDITION
17 000 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 79 DC
+ YAMAHA F300XCB

• Garmin
• Akterkalesje
• Havnepresenning

60 000 kr
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 67 DC
+ YAMAHA F225XCB

755 000 kr

780 000 kr

YAMARIN 67 DC
+ YAMAHA F250XSB2

855 000 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 67 DC
+ YAMAHA F200XCA2

KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 45 000 kr

DU SPARER: 15 000 kr

115 000 kr

35 000 kr

Ankervinsj, akter 30 000 kr
DU SPARER: 22 500 kr

67

NYHET

DAY
CRUISER

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 10”
• Ankerbokser for og akter
• Puter, sittebrønn
• Puter, kabin
• Kalesjegarasje
• Fast mellomdør
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Fast tank på 195 liter
• Bensinfilter
• Hydraulisk styring
• Tiltratt
• Interiørbelysning
• LED dekkslys

Jakter du på de enestående båtopp-levelsene,
er Yamarin 67 DC et ypperlig valg for de flotte
sommerdagene på sjøen. Med store, åpne områder
er det plass til mange gjester om bord, og båten
kan i tillegg utstyres med både pantryløsning og
kjøleskap. Båten er lett å bevege seg i, med fint
plasserte trinn. En innbydende lugar forut føles
lys og vennlig, takket være store skrogvinduer
og lysåpninger i kabintaket. 67DC gir deg alle de
viktigste egenskapene fra større daycruisere.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Skrogvindu
• Lugardør som kan låses
• Manuell og elektrisk lensepumpe
• Koppholdere
• Lanterner
• Dobbelt offshoresete med vipperygg
• Åpningsbar dekkluke
• Strømuttak 12V / USB
• Entertainment
• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål
• Beredskap for baugpropell
• Yamaha Y-COP startsperre
• Vindusvisker på styrbord side
• Dobbelbatterisystem

• Joystick / Autopilot
• Flexiteek
• Kjøleskuff
• Opplegg for landstrøm
• Varmeapparat
• Ankervinsj, akter
• Baugpropell
• Q 16” (erstatte Q10”)
• Sonar
• Fishfinder

100 000 kr
17 500 kr
10 000 kr
18 500 kr
33 500 kr
52 500 kr
35 000 kr
25 000 kr
6 583 kr
12 500 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

14 500 kr

6,76 m

2,55 m

8

555 kg

0,40 m

210

1 480 kg

150-250 HK

X

195 l

C
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PREMIUM EDITION
160 000 kr
• Akterkalesje
• Kokeapparat
• Bord
• Trimplan
• Vannskibøyle
• Kjøleskuff
• Baugpropell
• Baugstige
• Solseng, cockpit

• Havnepresenning
• Vindusvisker, venstre
• Pentry med
trykkvannssystem, 45 l
• Gardin foran toalett
• Spyletoalett med
septiktank, 30 l
• Opplegg for landstrøm
• Fortøyningspakke

COMFORT EDITION
50 000 kr
• Akterkalesje
• Bord
• Trimplan
• Vindusvisker, venstre
• Havnepresenning
• Solseng, cockpit

19
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F130XA

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F150XB

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F150XCA

537 000 kr

551 000 kr

565 000 kr 580 000 kr
YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA VF150XA

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 63 DC
+ YAMAHA F115XB

576 000 kr
KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 30 000 kr

DU SPARER: 20 000 kr

45 000 kr

63

DAY
CRUISER

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 10”
• Ankerbokser for og akter
• Lensepumpe
• Kalesjegarasje
• Madrass i lugaren
• Dør mellom vindruter
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Fast bensintank på 160 liter
• Bensinfilter
• Hydraulisk styring
• Interiørbelysning

Denne båten har alt. Yamarin DC er en
utmerket kombinasjon av kjørekomfort og
bekymringsløse båtturer med familie og venner.
Det enestående funksjonelle åpne arealet,
førsteklasses håndtering, Yamarin Q-systemet
og mange andre praktiske detaljer gjør Yamarin
63 DC til det perfekte valget for morsomme
sommerdager på sjøen.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• L-sofa med klaffbenk
• Koppholdere
• Navigasjonslys
• Skrogvinduer som kan åpnes
• Himmellys
• Offshorestol
• Strømuttak 12V / USB
• Cockpitputer
• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Vindusvisker på styrbord side
• Yamaha Y-COP startsperre

• Teakdørk
• Flexiteek
• Trimplan
• Sonar
• Fishfinder

0 kr
15 000 kr
11 500 kr
3 950 kr
7 500 kr

TILBEHØR
• Transportpresenning

8 050 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

12 000 kr

20 000 kr

6,35 m

2,34 m

6

781 kg

0,40 m

190

990 kg

115-150 HK

X

160 l

C
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PREMIUM EDITION
75 000 kr

COMFORT EDITION
40 000 kr

• Akterkalesje
• Vindusvisker, venstre
• Havnepresenning
• Bord
• Solseng, cockpit
• Entertainment pakke
• Vannskibøyle
• Trimplan
• Kjøleskuff 30 l
• Dobbelbatterisystem
• Fortøyningspakke
• Trimplan

• Akterkalesje
• Vindusvisker, venstre
• Havnepresenning
• Bord
• Solseng, cockpit
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F150XB

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F150XCA

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA VF150XA

521 000 kr

535 000 kr

550 000 kr 546 000 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 63 BR
+ YAMAHA F130XA

KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 30 000 kr

DU SPARER: 20 000 kr

45 000 kr

20 000 kr

Teak 18 500 kr

DU SPARER: 18 000 kr

Softdeck 14 500 kr

DU SPARER: 9 000 kr

63

BOW
RIDER

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 10”
• Ankerbokser for og akter
• Lensepumpe
• Kalesjegarasje
• Fast mellandörr
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Fast bensintank på 160 liter
• Bensinfilter
• Hanskerom
• Hydraulisk styring

Det er ikke mye Yamarin 63 Bow Rider ikke
kan gjøre: det er en utmerket all-round båt
som passer både for avslappende båtturer og
vannsport. Båten har stor, fleksibel åpen cockpit
som kan utstyres med et fantastisk soldekk for
to. I tillegg til utmerkede kjøreegenskaper har
føreren gleden av en 10” Yamarin Q smartskjerm.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• L-sofa med klaffbenk
• Koppholdere
• Navigasjonslys
• Offshorestol
• Strømuttak 12V / USB
• Cockpitputer
• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Vindusvisker på styrbord side
• Yamaha Y-COP startsperre

• Teakdørk
• Softdeck
• Trimplan
• Sonar
• Fishfinder

36 500 kr
23 500 kr
11 500 kr
3 950 kr
7 500 kr

TILBEHØR
• Trekk forut
• Transportpresenning

4 440 kr
8 050 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

12 000 kr

6,35 m

2,34 m

8

781 kg

0,40 m

190

950 kg

115-150 HK

X

160 l

C
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PREMIUM EDITION
75 000 kr

COMFORT EDITION
40 000 kr

• Akterkalesje
• Vindusvisker, venstre
• Havnepresenning
• Bord
• Solseng, cockpit
• Entertainment pakke
• Vannskibøyle
• Trimplan
• Kjøleskuff 30 l
• Dobbelbatterisystem
• Fortøyningspakke

• Akterkalesje
• Vindusvisker, venstre
• Havnepresenning
• Bord
• Solseng, cockpit
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F150XB

465 000 kr 479 000 kr

61

CENTER
CONSOLE

STANDARDUTSTYR
• Ankerbokser for og akter
• Kalesjegarasje
• Fenderholdere på forsiden av
konsollen
• Brannslukkningsapparat
• Bensintank 105 liter
• Bensinfilter

Yamarin 61 CC en båt med senter-konsoll
som tåler røff sjø. Takket være det praktiske
interiøret er det godt med plass rundt konsollet.
Det gjør det enkelt å bevege seg rundt i båten
og havnemanøvrene forenkles. Den solide
konstruksjonen og den dype V-formen på
skroget gjør båten ekstra trygg og komfortabel
i all slags vær – det åpner mange muligheter,
både for transport og fiske.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Hydraulisk styring
• Låsbart hanskerom
• Manuell lensepumpe
• Koppholder
• Lanterner
• Offshorestoler med høy rygg
• Strømuttak 12 V

• Cockpitputer
• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Yamaha LANmultifunksjonsinstrumenter
• Yamaha Y-COP startsperre

• Navigasjon
• Teakdørk
• Trimplan
• Vannskibøyle

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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Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 61 CC
+ YAMAHA F130XA

TILBEHØR
17 000 kr
36 500 kr
11 500 kr
6 800 kr

• Solseng
• Transportpresening
• Konsolltrekk
• Bord
• Kalesje
• Kjøljern

15 260 kr
7 700 kr
4 670 kr
5 900 kr
19 340 kr
6 120 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

12 000 kr

25
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F115XB

472 000 kr

485 000 kr

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA VF115XA

503 000 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 60 DC
+ YAMAHA F100XB

KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 17 500 kr

DU SPARER: 7 500 kr

32 500 kr

60

DAY
CRUISER

STANDARDUTSTYR
• Yamarin Q 10”
• Ankerbokser for og akter
• Kalesjegarasje
• Madrass i lugaren
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Bensinfilter
• Hydraulisk styring
• Interiørbelysning
• Manuell och elektrisk
lensepumpe

Den allsidige Yamarin 60 DC er den perfekte
båten for par eller små familier. Den er
komfortabel og enkel å håndtere og er derfor
ideell både den ferske båtføreren og det mer
erfarne mannskapet. Allsidigheten til Yamarin
60 DC, dens førsteklasses kjøreegenskaper og
praktiske åpne sitteområdet, gjør den til det
naturlige valget når du skal bevege deg inn i den
spennende verden Day Cruiserne kan by på.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Koppholdere
• Navigasjonslys
• Skrogvinduer som kan åpnes
• Offshorestol
• Strømuttak 12V / USB
• Cockpitputer
• Rekkverk og dekksbeslag i
rustfritt stål
• Yamaha Y-COP startsperre
• Fast bensintank på 105 liter

• Teakdørk
• Flexiteek
• Trimplan
• Sonar
• Fishfinder

0 kr
12 500 kr
11 500 kr
3 950 kr
7 500 kr

TILBEHØR
• Transportpresenning

8 050 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

12 000 kr

20 000 kr

6,06 m

2,22 m

6

611 kg

0,40 m

200

890 kg

100-115 HK

X

105 l

C
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PREMIUM EDITION
50 000 kr

COMFORT EDITION
27 500 kr

• Akterkalesje
• Vindusvisker, høyre
• Havnepresenning
• Bord
• Solseng, cockpit
• Entertainment pakke
• Vannskibøyle
• Fortøyningspakke

• Akterkalesje
• Vindusvisker, høyre
• Havnepresenning

27

28

PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F115LB

379 000 kr 390 000 kr
YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA VF115LA

408 000 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader
vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 56 BR
+ YAMAHA F100LB

KAMPANJE

PREMIUM EDITION

COMFORT EDITION

DU SPARER: 17 500 kr

DU SPARER: 15 000 kr

30 000 kr

20 000 kr

Teak 18 500 kr

DU SPARER: 18 000 kr

Softdeck 10 000 kr
DU SPARER: 12 500 kr

56

BOW
RIDER

STANDARDUTSTYR
• Ankerbokser for og akter
• Kalesjegarasje
• Fast mellomdør
• Fenderfester
• Brannslukkningsapparat
• Fast bensintank på 90 liter
• Bensinfilter
• Hydraulisk styring
• Låsbare stuverom og hanskerom
• Koppholdere

Ideell for mange aktiviteter – Yamarin 56 SC er
en komfortabel, åpen båt med en baug som har
godt med oppbevaringsplass. På dagsturer kan et
bord settes i midten i sittegruppen om man skal
spise et godt måltid. 56 DC er også et en nydelig
plass å nyte sommerdagene når du velger et
soldekk i tillegg. Det store sidekonsollet gir god
beskyttelse uten å redusere utsynet.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Lanterner
• Offshorestoler med høy rygg
• Strømuttak 12 V
• Fenderholdere
• Cockpitputer
• Rekkverk og dekksbeslag i
rustfritt stål
• Yamaha LANmultifunksjonsinstrumenter
• Yamaha Y-COP startsperre

• Softdeck
• Teakdørk
• Trimplan

22 500 kr
36 500 kr
11 900 kr

TILBEHØR
• Trekk forut
• Transportpresenning
• Havnepresenning

4 030 kr
6 810 kr
6 950 kr

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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PREMIUM EDITION
47 500 kr

COMFORT EDITION
35 000 kr

• Garmin
• Akterkalesje
• Vindusvisker, høyre
• Bord
• Vannskibøyle
• Fortøyningspakke

• Garmin
• Akterkalesje
• Vindusvisker, høyre

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

9 500 kr

29

30

PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
Lokale installasjons- og fraktkostnader vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 56 SC
+ YAMAHA F100FETL

340 000 kr

56

SIDE
CONSOLE

STANDARDUTSTYR
• Ankerbokser for og akter
• Kalesjegarasje
• Brannslukkningsapparat
• Fast bensintank på 90 liter
• Bensinfilter
• Låsbart hanskerom

En rask båt for en sporty gjeng! Yamarin 56
Bow Rider er det perfekte valget for en dag
med vannsport og dagsturer. Båtens fasong
og romslige baug gjør den ideell for stangfiske
og den er enkel å gå om bord i. Den stilige
vindskjermen, som er høyere enn vanlig gir
utmerket beskyttelse for passasjerene.

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Koppholdere
• Lanterner
• NFB-styring
• Offshorestoler med høy rygg
• Strømuttak 12 V
• Cockpitputer

• Rekkverk og dekksbeslag
i rustfritt stål
• Yamaha LANmultifunksjonsinstrumenter
• Yamaha Y-COP startsperre

• Trimplan

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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TILBEHØR
11 900 kr

• Solseng
• Transportpresenning
• Konsolltrekk
• Bord
• Kjøljern
• Kalesje
• Teakdørk
• Vannskimast

10 270 kr
6 660 kr
4 310 kr
5 250 kr
6 120 kr
17 190 kr
41 250 kr
3 560 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

9 500 kr
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 50 BR
+ YAMAHA F60FETL

233 000 kr 245 000 kr

50

NYHET

BOW
RIDER

STANDARDUTSTYR
• Ankerboks akter
• Trinn på sidene av akterbenken
• Rekkverk og dekksbeslag i
rustfritt stål
• Lanterner integrert med skroget
• Fenderfester
• Hanskerom, låsbart
• Låsbare stuverom
• Koppholder

Selv om Yamarin 50 BR er den minste av bowridermodellene, følger den tett i kjølvannet av sine større
søsken når det kommer til egenskaper. Her får du en
trygg og brukervennlig båt. Den svarte metallrammen
rundt vindskjermen er slank, men likevel solid. Båten
har fast bensintank og det er brede, sikre trinn for
å komme ut og inn av båten. Det stilige inntrykket
kan forsterkes ytterligere ved å velge tilleggsutstyr
som behagelig Softdeck belegg og en stor 10’’ Q
betjeningsskjerm. Yamarin 50 BR sørger for at du kan
nyte båtlivet i alle sine former!

FABRIKKMONTERT UTSTYR
• Non-feedback-styring (nøytral)
• Offshore-stoler og akterputer
• Bensintank, fast, 64 liter
• Bensinfilter
• Brannslukker
• Fast mellomdør
• Strømuttak 12V / USB
• Yamaha LANmultifunksjonsinstrumenter

• Akterkalesje
• Softdeck
• Sonar
• Fishfinder

4,86 m

1,96 m

6

763 kg

0,40 m

160

535 kg

40-60 HK

L

64 l

C
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TILBEHØR
11 500 kr
8 000 kr
3 950 kr
7 500 kr

• Trekk forut
• Transportpresenning
• Havnepresenning
• Motorbrakett for baugmotor
• Stangholder for vannskibøyle
• Stangholder for rekke
• Vannskibøyle

4 310 kr
6 460 kr
6 100 kr
1 710 kr
890 kr
770 kr
5 560 kr

Lokale installasjons- og fraktkostnader vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 50 BR
+ YAMAHA F50HETL

PREMIUM EDITION
25 000 kr
• Yamarin Q 10”
• Akterkalesje

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

7 500 kr

33
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PAKKEPRIS MED UTENBORDSMOTOR
YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F50HETL

181 000 kr

46

SIDE
CONSOLE

STANDARDUTSTYR
• Rekkverk og dekksbeslag i
rustfritt stål
• Stuverom under for- og
akterbenk
• Brannslukker
• Bensinfilter

Yamarin 46 SC er funksjonell pakke,
med utmerket håndtering som garanterer
behagelig reise. Godt designede løsninger
har gitt en romslig løsning med mye
oppbevaringsplass. Den minste båten
i Yamarins sortiment, med en stor båts
egenskaper.

190 000 kr

4,65 m

1,85 m

5

495 kg

0,25 m

170

415 kg

30-50 HK

L

Løs tank

C
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Lokale installasjons- og fraktkostnader vil bli lagt til alle priser.

YAMARIN 46 SC
+ YAMAHA F40FETL

TILBEHØR
• Lanterner integrert med
skroget
• Koppholder
• Non-feedback styring (nøytral)
• Strømuttak 12 V
• Puter

• Badeplattform og
ankerboks akter
• Yamaha LANmultifunksjonsinstrument

• Transportpresenning
• Konsolltrekk
• Havnepresenning
• Putesett, baug
• Akterkalesje
• Rekkverk akter side, høyre
• Rekkverk akter side, venstre

5 140 kr
2 510 kr
5 140 kr
5 900 kr
11 900 kr
1 690 kr
1 690 kr

SKROGETS
OVERFLATEBEHANDLINGER
• Primer og bunnstoff

7 500 kr
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yamarin.com

Alle Yamarin-modeller er CE godkjente og båtene er i kategori C. Fabrikksutrustede
Yamarin-båter har Yamarin Q musikkanlegg eller Yamaha LAN multifunksjonsmålere,
fjernkontroll og kabler for fjernkontroll. Motorbolter er montert på fabrikken.
Båtene i brosjyrene er utstyrt spesielt. Det kan også forekomme ulikheter mellom
modellene i ulike land, så undersøk med din Yamarin-forhandler hva som er standard
utstyr på den båten du ønsker deg. Variasjoner i produksjonen kan medføre ulikheter
i vekt, dimensjoner og ytelse på båtene. Alle rettigheter forbeholdes.

AVIDLY 02-2022

Prisene er inkludert merverdiavgift. Inha Bruk Ab forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i båtene, uten nærmere beskjed. Inha Bruk Ab forbeholder seg retten
til å endre de oppgitte priser uten forhåndsvarsel. Det tas forbehold om eventuell
trykkfeil. De forskjellige modellenes standardutstyr kan variere avhengig av land og
lokale forhold. Båtene som er avbildet kan ha utstyr som ikke er standard.

