
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. Żadna inna

jednostka nie zaoferuje Ci lepszego prowadzenia i

osiągów, a jej smukły i solidny kadłub - lepszych

warunków wypoczynku na wodzie.

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.

Hydrauliczny układ kierowniczy BayStar

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Drzwi między konsolami

Fotele w styku morskim z poduszkami

Dwa bezpieczne schowki z jednym

zamkiem (Abloy)

Wbudowane światła nawigacyjne
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Yamarin Cross – wypatruj przygód!
Komfortowy i bezpieczny Yamarin 54 Bow Rider z przestronny dziobem i wysoką wolną burtą to

oczywisty wybór dla szukających naprawdę praktycznej łodzi rodzinnej!

Ta solidna łódź o dużych możliwościach pomieści do sześciu pasażerów i zaskakująco dużą ilość

bagażu niezbędnego do zabawy na wodzie i piknikowania. Dzięki przyjaznej konstrukcji wsiadanie i

wysiadanie z łodzi jest równie łatwe jak poruszanie się po pokładzie.

Smukły i wytrzymały kadłub sprawdził się w profesjonalnym użytkowaniu i w zestawie z silnikiem

zaburtowym Yamahy o mocy 70 KM uzyskuje wysokie osiągi.
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Praktyczny stół

W kokpicie można rozstawić stół, który

zachęca do spotkań w rodzinnym gronie.

Najlepsza ładowność w klasie

Załoga ma do dyspozycji duża bakistę

rufową oraz dodatkowo 280-litrowy

schowek pod podłogą.

Duża przestrzeń pokładowa

Niezwykłe przestronny kokpit przekłada się

na wygodę pasażerów podczas rejsu i

wypoczynku na łodzi.

Doskonała widoczność i
ochrona

Specjalnie zaprojektowana szyba

zapewnia ochronę i doskonałą widoczność

bez zniekształceń optycznych. Solidne,

wytrzymałe konsole, relingi i okna

zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

Opcjonalna kanapa

Otwarty dziób można wyposażyć w

opcjonalną kanapę.
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Boat speci cations

Długość 5280 m
Długość całkowita 5280
Szerokość 2.090 m
Masa na sucho (kg) 585kg
Ilość osób 6
Pojemność zbiornika paliwa 62L
Zakres mocy kW (KM) 5070hp
Paw Długi
Certy kat C
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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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