
Yamarin Cross –
wypatruj przygód!
Yamarin Cross jest zawsze gotowa zabrać Cię na kolejną

wyprawę, nieważne czy będzie to letnia wycieczka na

pobliską wyspę, dzień szybkich wyścigów wodnych, czy

po prostu dryfowanie z zarzuconą wędką. Niezależnie od

wyboru, żadna inna łódź nie zapewni lepszych osiągów i

łatwości prowadzenia. Elegancki i solidny kadłub

zagwarantuje z kolei spokój i wygodę podczas podróży.

Będąc wysoce cenioną marką łodzi Yamarin z dumą stało

się częścią  rmy Yamaha Motor Europe N.V. To niezwykłe

partnerstwo umożliwia nam ścisłą współpracę przy

rozwijaniu i tworzeniu bardziej innowacyjnych

produktów.

Yamarin Cross. Stworzona po to, aby zapewnić relaks

Twojej rodzinie i znajomym.

Opatentowany ster NFB (Brak

FeedBack™)

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Mounting space for 8” chart plotter

Steps at both sides of aft bench

Fotele w styku morskim z poduszkami

Lockable compartments under aft and

bow benches

Zamykany schowek

Anchor box at stern

Cztery mocowania odbijaczy

Wbudowane światła nawigacyjne

Drzwi między konsolami
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Yamarin Cross – wypatruj przygód!
Spontaniczne wycieczki po jeziorach? Cruising wzdłuż polskiego wybrzeża? Albo może party na łodzi

dla rodziny i przyjaciół? Ta uniwersalna, zwrotna jednostka świetnie się nadaje do wszelkiej

aktywności na wodzie.

Yamarin Cross 49 Bow Rider umożliwia szybkie i bezproblemowe dotarcie do ulubionych miejsc. Ta

kompaktowa i jednocześnie przestronna łódź motorowa z atrakcyjnym wyposażeniem oferuje

bezkompromisową jakość Yamarin Cross w przystępnej cenie.

Nie przez przypadek model ten należy do najpopularniejszych jednostek z gamy Yamarin Cross w

krajach skandynawskich. W przestronnym wnętrzu jest wystarczająco dużo miejsca na sprzęt

wędkarski i bagaż na weekend, a otwarta przestrzeń rufowa osłonięta szybą należy do największych

w tej klasie łodzi.
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Łatwe wejście na pokład

Łódź umożliwia łatwe wejście od strony

dziobu, po platformie rufowej lub z burty

Elegancka konsola sterowa

Konsola sterowa jest wyposażona w 2

mierniki wielofunkcyjne LAN Yamahy i

miejsce do zamontowania stałego plotera

map z 8-calowym ekranem.

Łatwe wejście na pokład

Łódź umożliwia łatwe wejście od strony

dziobu, po platformie rufowej lub z burty

Otwarta przestrzeń rufowa

Osłonięta szybą rufa oferuje największą

przestrzeń w tej klasie łodzi, zapewniając

pasażerom siedzącym w kokpicie dużo

miejsca na nogi.

Pełnomorskie siedzenia

Dzięki specjalnej konstrukcji foteli sternik

i jego pasażer mają zapewnioną wygodę

podczas sterowania w pozycji stojącej lub

siedzącej.

Solidne poręcze

Na dziobie łodzi zamontowano wysokie i

wytrzymałe poręcze, mające zapewnić

bezpieczeństwo i wygodę pasażerów

podczas pływania, jak również ułatwić

proces dokowania.
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Boat speci cations

Długość 4860 m
Długość całkowita 4860mm
Szerokość 1960 m
Masa na sucho (kg) 490
Ilość osób 6
Paw Długi
Certy kat C

Yamarin Cross 49 Bow
Rider

www.yamaha-marine.eu



Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas pływania łodzią należy zawsze

używać kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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