
Yamarin Cross -
Avontuur staat u te
wachten!
Een Yamarin Cross is altijd klaar om met u op avontuur te

gaan, of het nu gaat om een tripje in de zomer naar een

nabijgelegen eiland, een dagje snelle watersport of

rustig dobberen met uw hengels uitgegooid in het

water. De hanteerbaarheid en prestaties van deze boot

vindt u in geen enkele andere boot terug. En met de

slanke, stevige romp is iedereen verzekerd van een

ontspannen en comfortabele boottocht. Dat maakt de

keus wel heel gemakkelijk.

Yamarin is als vermaard internationaal scheepsmerk

trots om nu deel te mogen uitmaken van Yamaha Motor

Europe N.V. Dankzij dit veelbelovende partnerschap

kunnen we nauwer samenwerken en zelfs nog

innovatievere producten ontwerpen en produceren.

Yamarin Cross. Gemaakt voor een ontspannen samenzijn

met familie en vrienden.

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

Mounting space for 8” chart plotter

Space for two detachable 24-litre fuel

tanks

Geïntegreerde navigatielampen

Kussenset
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Yamarin Cross - Avontuur staat u te
wachten!
Ondanks het compacte formaat is de Yamarin Cross 46 SC een zeer capabele, veelzijdig inzetbare

boot met een sterke romp en een ruim interieur. De gemakkelijke hanteerbaarheid maakt van deze

boot de ideale keuze.

De 46 Side Console is de kleinste boot in de Cross-familie. Maar verkijk u niet op haar formaat! Het is

echt een veelzijdige boot, met een indeling die zo ruim en praktisch is als in deze klasse mogelijk is. Er

is in ruime mate voorzien in opbergruimtes. En voor een ontspannen tochtje met familie of vrienden

bevindt zich in de boeg ook nog een comfortabele zijbank.

Deze functionaliteit wordt nog eens extra benadrukt door de brede romp en het hoge vrijboord,

waardoor de boot veilig maar ook ruim aanvoelt.
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Ruime, goed beschermde
opbergruimte

Dankzij afneembare tanks, die heel

comfortabel vóór de console kunnen

worden geplaatst, is er niet alleen veel

ruimte onder de zitting op de

achtersteven, maar ook meer ruimte

onder de zijbank in de boeg. De drie

afsluitbare compartimenten zijn alle

toegankelijk via een eenvoudig systeem

met één sleutel.

Stevige handgrepen

Op de boeg zijn zeer sterke leuningen

geplaatst, mede hierdoor kunnen

passagiers veilig worden vervoerd en kan

er comfortabel worden aangemeerd.

Comfortabele zwemplatforms

Sterke, comfortabele zwemplatforms en een

ankerkast zijn doordachte functies die u

vindt op de achtersteven van de Cross 46

SC.
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Boot speci caties

Lengte 4640 m
Romplengte 4640mm
Breedte 1.840 m
Gewicht droog 380
Aantal personen 5
Inh. brandstoftank 25L
Vermogen kw (pk) 3040hp
Staartlengte Langstaart
CE Design Certi caat C
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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