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Kaikkien Yamarin-veneiden suunnittelun ytimessä ovat ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet ja turvallisuus. Turvallisuuteen liittyy paitsi 
veneen ajettavuus, myös vaivaton ja luonteva liikkuminen veneessä. Suunnittelun painopisteisiin lukeutuvat myös hyvä ajoergonomia 
ja tuulilasin muotoilu, jotka takaavat miellyttävän ja ajoviimalta suojatun matkanteon sekä kuljettajalle että takapenkillä matkustaville. 
Yamarin-suunnitteluryhmän vankka kokemus ja omien osa-alueiden erikoisosaaminen ovat Yamarin-veneiden menestyksen tae, jotka 
näkyvät myös uusissa Yamarin 63 Day Cruiserissa ja 63 Bow Riderissa. Uutuudet noudattavat Yamarinin uutta modernia muotokieltä, 
kuitenkin perinteitä kunnioittaen. 

Ajo-ominaisuudet ovat aina olleet Yamarinien vahvuus ja uutuuksissa niitä on edelleen pyritty parantamaan. Uusien Yamarin 63 DC:n ja 
63 BR:n negatiiviset palteet, edeltäjiään leveämmät rungot sekä tehoalueelle optimoidut nousulistat takaavat vaivattoman ja nautittavan 
ajokokemuksen. 

Nautinto on aina ollut osa Yamarinin dna:ta, niin myös Yamarin 63 DC:ssä ja 63 BR:ssä, joissa iso monipuolinen avotila kutsuu viihtymään 
vesillä perheen ja ystävien kanssa. Suuret uimatasot ja kattava varustelu tarjoavat loistavat edellytykset kesäisille veneretkille.
Tämä kaikki yhdistettynä Yamarin Q -tietojärjestelmään, joka tarjoaa ennennäkemätöntä helppoutta veneilyyn.
 
Erinomainen ajettavuus, turvallisuus ja Yamarin Q tekevät Yamarin-veneistä kokonaisuuden, joka nostaa veneilykokemuksen täysin 
uudelle tasolle vahvistaen Yamarinin asemaa veneilyn edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

YAMARIN 63 DAY CRUISER & 63 BOW RIDER
Veneilyn edelläkävijyyttä perinteitä kunnioittaen





HURMAAVA YHDISTELMÄ AJOMUKAVUUTTA JA HUOLETONTA AJANVIETTOA
Yamarin 63 DC on oivallinen valinta iloisiin kesäpäiviin. Kaudelle 2020 rungoltaan täysin uudistunut Yamarin  63 DC on hurmaava 
yhdistelmä ajomukavuutta ja huoletonta ajanviettoa perheen ja ystävien kesken. Uuden rungon ansiosta veneen ajo-ominaisuudet ovat 
parantuneet entisestään ja sisätilat on saatu väljemmiksi, unohtamatta veneen modernia ulkonäköä. 

Poikkeuksellisen toimiva avotila, ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet, Yamarin Q -järjestelmä ja lukuisat muut käytännölliset ja viihtyisyyden 
takaavat yksityiskohdat tekevät uudesta Yamarin 63 DC:stä täydellisen valinnan iloisiin kesäpäiviin vesillä.

6,30 m 2,35 m 6 990 kg 115-150 hv
DAY
CRUISER63

HURMAAVA YHDISTELMÄ AJOMUKAVUUTTA JA HUOLETONTA AJANVIETTOA
Yamarin 63 DC on oivallinen valinta iloisiin kesäpäiviin. Kaudelle 2020 rungoltaan täysin uudistunut Yamarin  63 DC on hurmaava 
yhdistelmä ajomukavuutta ja huoletonta ajanviettoa perheen ja ystävien kesken. Uuden rungon ansiosta veneen ajo-ominaisuudet ovat 
parantuneet entisestään ja sisätilat on saatu väljemmiksi, unohtamatta veneen modernia ulkonäköä. 

Poikkeuksellisen toimiva avotila, ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet, Yamarin Q -järjestelmä ja lukuisat muut käytännölliset ja viihtyisyyden 
takaavat yksityiskohdat tekevät uudesta Yamarin 63 DC:stä täydellisen valinnan iloisiin kesäpäiviin vesillä.



KÄYTÄNNÖLLINEN AVOTILA 
KUTSUU RENTOUTUMAAN
Uuden Yamarin 63 DC:n avotila on 
selkeäpiirteinen ja helppokulkuinen. 
Rennolle yhdessäololle on veneessä luotu 
erinomaiset edellytykset, sillä avotilan saa 
vaivatta muutettua mukavaksi kuuden 
hengen oleskelutilaksi kääntämällä vain 
etuistuimet toisin päin. Lisävarusteena 
saatavat pöytä, aurinkotaso ja jääkaappi 
antavat viimeisen silauksen onnistuneelle 
kesäpäivälle vesillä. Veneen reilunkokoiset 
uimatasot paitsi sujuvoittavat liikkumista 
veneen ja rannan välillä, ne myös suorastaan 
kutsuvat virkistäytymään veteen rauhaisassa 
satamassa. Veneen vakiovarustukseen 
kuuluva kaunis teak-kansi ulottuu uimatasoille 
asti, jolloin kansi tuntuu aina mukavalta jalan 
alla eikä ole liukas märkänäkään. Uuden 
Yamarin 63 DC:n keulakajuutassa on makuutila 
kahdelle henkilölle sekä säilytystilaa 
matkatavaroille. Keulan runkoikkunat, 
kannen kattoikkunat sekä pehmusteiden 
vaaleat sävyt tekevät kajuutasta valoisan 
ja lisäävät tilantuntua.  Vesillä vietetyn 
päivän jälkeen vene on helppo peittää 
vakiovarusteisiin kuuluvalla satamapeitteellä, 
joka pitää veneen siistinä ja valmiina 
seuraavaa veneilypäivää varten. 

“ Mukava L-sohva ja suuret 
uimatasot takaavat 
onnistuneen kesäpäivän 
vesillä.





TAATTU AJONAUTINTO
Yamarin 63 DC:n uudistunut runko hemmottelee kuljettajaa 
ensiluokkaisilla ajo-ominaisuuksilla. Pohjan muotoilu sekä 
negatiiviset palteet tekevät veneestä erittäin vakaan ja 
ajokokemus on varsin tasapainoinen. Veneen ohjaus on tarkka, 
mikä ansiosta esimerkiksi satamamanööverit sujuvat vaivatta. 
Yamarin 63 DC:n ajoergonomiaan on kiinnitetty huomiota 
veneen suunnittelussa. Kuljettajan istuin on monipuolisesti 

säädettävä ja istuimen edessä on jämäkkä jalkatuki, joiden 
ansiosta jokainen kuljettaja löytää itselleen optimaalisen 
ajoasennon. Ajomukavuutta lisää myös veneen vakiovarusteisiin 
kuuluva Yamarin Q -järjestelmä, joka tuo samalle kirkkaalle 
kosketusnäytölle kaikki veneen mittarit, kartat, sääpalvelut sekä 
monia muita käytännöllisiä toiminnallisuuksia.

LISÄVARUSTEET 
• Aurinkopeti
• Kuljetuspeite
• Pöytä

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Jääkaappi
• Kuomu, 2-osainen
• Tuulilasinpyyhin matkustajalle
• Entertainment
• Trimmitasot 
• Vesihiihtokaari

VAKIOVARUSTEET
• Yamarin Q 10”
• Ankkuriboksit perässä ja keulassa
• Pilssipumppu
• Kuomukotelo
• Kajuutan patjasto
• Avattava tuulilasi
• Lepuuttajan kiinnikkeitä
• Sammutin
• Polttoainetankki, kiinteä, 160 l

• Polttoainesuodatin
• Satamapeite
• Hydraulinen ohjaus
• Sisävalot
• L-soffa klaffipenkillä
• Mukiteline
• Navigointivalot
• Avattavat runkoikkunat
• Kattoikkuna

• Offshore-istuin
• Virranulosotto 12V / USB
• Kaukohallintalaite Yamaha 6X3, mekaaninen
• Avotilan tyynyt
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Teak-kansi avotilassa, etu- ja takakannella ja uimatasolla
• Tuulilasinpyyhin kuljettajalle
• Yamaha Y-COP ajonesto

• Kölirauta
• Sonar
• Fishfinder



Uudistunut runko hemmottelee kuljettajaa tasapainoisella ajokokemuksella.





6,30 m 2,35 m 8 950 kg 115-150 hv
BOW
RIDER63

VARMA VALINTA VAUHDIKKAASEEN VAPAA-AJANVIETTOON 
Yamarin 63 BR on varma valinta monipuoliseen ja aktiiviseen vapaa-ajanviettoon vesillä. Erinomainen ajettavuus, urheilullinen luonne 
ja muunneltava, helppokulkuinen avotila sekä Yamarin Q monipuolisin toiminnallisuuksin tekevät Yamarin 63 BR:stä luottokumppanin 
täydellisiin kesäpäiviin.



SUUNNITELTU NAUTITTAVAKSI 
YHDESSÄ
Yamarin 63 BR:n väljässä avotilassa on hyvä 
kulkea ja sitä on helppo muunnella tarpeen 
mukaan. Avoin keula mahdollistaa sujuvan 
liikkumisen ja tavaroiden lastaamisen. 
Mukava L-sohva ja kuljettajan istuimen takana 
oleva klaffipenkki muodostavat leppoisan 
seurustelualueen jopa kuudelle henkilölle, 
jota voi täydentää vielä lisävarusteena 
saatavalla pöydällä. Yamarin 63 BR on 
erinomainen valinta vauhdikkaisiin kesäpäiviin, 
sillä erilaiset vesiurheiluvälineet kulkevat 
helposti mukana ja veneen sporttinen 
moottoritehoalue soveltuu mainiosti 
hauskanpitoon vesillä. Auringonpaahteisina 
kesäpäivinä avotilan L-sohvan saa lisäosan 
avulla muutettua mainioksi aurinkotasoksi, 
jolle on mukava asettautua paistattelemaan 
päivää vaikkapa uimisen jälkeen. 
Mikä olisikaan mukavampi tapa viettää 
kesäpäivää kuin vesiurheilusta ja lämmöstä 
nauttiminen perheen ja ystävien kanssa? 

“ Väljässä avotilassa 
on helppo kulkea ja 
takaosaan saa mukavan 
seurustelualueen jopa 
kuudelle.





AJO-OMINAISUUKSILTAAN VAKAA JA 
TÄSMÄLLINEN – TAATTUA YAMARIN-LAATUA
Ajo-ominaisuuksiltaan uudistunut Yamarin 63 BR on taattua 
Yamarin-laatua. Aiempaa leveämmän rungon sekä pohjan 
muotoilun ansiosta vene on erittäin vakaa ja ajotuntuma 
on varsin täsmällinen. Ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet 
säilyvät myös vauhdikkaassa vesiurheilussa sekä ajettaessa 
kovemmassa kelissä. Ajomukavuutta parantaa myös veneen 
vakiovarustukseen kuuluva Yamarin Q -järjestelmä, joka tuo 

yhdelle ja samalle näytölle kartat, kaikki veneen mittarit, 
reaaliaikaisesti päivittyvät säätiedot, veneen ja moottorin 
ohjekirjat sekä paljon muuta hyödyllistä materiaalia. Veneen 
ajoergonomia on suunniteltu huolellisesti ja kuljettajan on 
helppo säätää ajoasento mieleisekseen. Myös apukuljettajan 
puolella on matkustusmukavuutta parantavat jalkatuet ja 
tukevat kädensijat matkustajille.

LISÄVARUSTEET 
• Etuosan peite
• Kuljetuspeite
• Satamapeite
• Pöytä
• Aurinkopeti

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Jääkaappi
• Kuomu, 2-osainen
• Entertainment
• Teak-kansi
• Trimmitasot 
• Vesihiihtokaari

VAKIOVARUSTEET
• Yamarin Q 10”
• Ankkuriboksit perässä ja keulassa
• Pilssipumppu
• Kuomukotelo
• Kiinteä väliovi
• Lepuuttajan kiinnikkeitä
• Sammutin
• Polttoainetankki, kiinteä, 160 l
• Polttoainesuodatin

• Hansikaslokero
• Hydraulinen ohjaus
• L-sohva klaffipenkillä
• Mukiteline
• Navigointivalot
• Offshore-istuin
• Virranulosotto 12V / USB
• Kaukohallintalaite Yamaha 6X3, mekaaninen
• Avotilan tyynyt

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Tuulilasinpyyhin kuljettajalle
• Yamaha Y-COP ajonesto

Edeltäjäänsä leveämpi runko ja uudenlainen pohjan muotoilu takaavat ajonautinnon.

• Tuulilasinpyyhin matkustajalle
• Kölirauta
• Sonar
• Fishfinder



Edeltäjäänsä leveämpi runko ja uudenlainen pohjan muotoilu takaavat ajonautinnon.



yamarin.com

Yamarin mallit ovat kaikki CE-hyväksyttyjä ja veneet kuuluvat C-kategoriaan. Esiasennetuissa Yamarinveneissä Yamahan LAN-monitoimimittarit, 
kaukohallintalaite ja –kaapelit. Moottorin asennuspultit asennetaan tehtaalla. Veneet esitteen kuvissa ovat erikoisvarusteltuja. Tuotantoteknisistä syistä 

veneen painossa, mitoissa ja suorituskyvyssä voi esiintyä vaihtelua. Pidätämme oikeudet muutoksiin.


