
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 wendbaarheid 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.

Gepatenteerd NFB (No FeedBack™)

stuurhuis

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

Mounting space for 8” chart plotter

Steps at both sides of aft bench

O shore stoelen en kussens

Lockable compartments under aft and

bow benches

Afsluitbaar dashboardkastje

Anchor box at stern

Vier stootkussenhouders

Geïntegreerde navigatielampen

Deur tussen consoles
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Yamarin Cross - Avontuur staat u te
wachten!
Spontane uitstapjes naar nabijgelegen eilanden? Of het zomerhuisje? Of gewoon een party op de

boot voor familie en vrienden? Met deze wendbare allrounder is dat allemaal mogelijk.

De Yamarin Cross 49 Bow Rider brengt u snel naar uw favoriete haven of vakantiehuis. Dit is een

compacte en toch ruime boot met een aantrekkelijk palet aan functies dat u tegen een betaalbare

prijs de compromisloze kwaliteit van een Yamarin Cross biedt.

Zij is al uitgegroeid tot een van de meest populaire Yamarin Cross modellen in de Scandinavische

landen. Het ruime interieur biedt plaats aan visgerei voor een weekendje vissen, en de open ruimte

op de achtersteven achter de windschermen is de grootste in deze klasse.
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Eenvoudig aan boord gaan

U gaat heel gemakkelijk aan boord vanaf

de boeg, het zwemplatform of de

zijkanten.

Stijlvolle bedieningsconsole

De bestuurdersconsole is uitgerust met

twee multifunctionele Yamaha LAN

meters en ruimte die is gereserveerd voor

een vaste kaartplotter met een scherm

van 8 inch.

Eenvoudig aan boord gaan

U gaat heel gemakkelijk aan boord vanaf de

boeg, het zwemplatform of de zijkanten.

Open ruimte op achtersteven

De open ruimte op de achtersteven achter

de windschermen, die veel beenruimte

biedt aan passagiers op de bank op het

achterdek, is de grootste in deze

categorie.

O shore stoelen

Dankzij het speciale ontwerp van de

o shore stoelen kan de Cross 49 Bow

Rider zeer comfortabel worden bestuurd,

of u nu zit of staat.

Stevige handgrepen

Bij de boeg zijn zeer sterke leuningen

geplaatst zodat passagiers veilig kunnen

worden vervoerd en er comfortabel kan

worden aangemeerd.
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Boot speci caties

Lengte 4860 m
Romplengte 4860mm
Breedte 1960 m
Gewicht droog 490
Aantal personen 6
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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