
Yamarin Cross –
seikkailuja edessä!
Yamarin Cross on valmis viemään sinut seikkailuun:

kesäretkelle saaristoon, vauhdikkaaseen

vesiurheilupäivään tai rauhalliselle kalareissulle.

Venemallien käsiteltävyys ja suorituskyky ovat

huippuluokkaa, ja vankka mutta sulavalinjainen runko

takaa rennon ja mukavan kyydin.

Yamarinista on kasvanut merkittävä kansainvälinen

venebrändi. Yamarin on osa Yamaha Motor Europe N.V. -

yhtiötä. Uusi kumppanuus mahdollistaa entistä

läheisemmän yhteistyön Yamahan kanssa ja antaa hyvät

lähtökohdat kehittää yhä innovatiivisempia tuotteita.

Yamarin Cross. Rentoon veneilyyn perheen ja ystävien

kanssa.

Erinomainen käsiteltävyys

Näyttävä tumma alumiiniturkki

BayStar-hydrauliohjaus

Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)

Tuulilasinpyyhkijä sb-puolella

Pulpettien väliovi

O shore-istuimet ja istuintyynyt

Integroidut kulkuvalot

Yamarin Cross 57 Bow
Rider



Yamarin Cross – seikkailuja edessä!
Sulavalinjainen ja vakuuttavan näköinen Yamarin Cross 57 Bow Rider on oikea valinta nopeutta ja

seikkailua kaipaavalle! Monipuolinen vene soveltuu mainiosti vauhdikkaaseen veneilyyn mahtavan

suorituskykynsä ja erinomaisen käsiteltävyytensä ansiosta.

Lujarakenteinen ja turvallinen 57 BR esiintyy yhtä lailla edukseen vesiurheilussa kuin rennommassakin

veneilyssä. Niin keulassa kuin perässä on korkeat, vankat ja turvalliset kaiteet, ja korkea tuulilasi

tarjoaa mainiosti suojaa kokoluokan suurimmalle taka-avotilalle. Näyttävä tumma alumiiniturkki ja

integroidut lepuuttajatelineet kuuluvat vakiovarustukseen.

Käytännöllisyyttä edustavat muun muassa tilava lukittava hansikaslokero ja kookas säilytystila etuosan

pitkän penkin alla.
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Leveä uimaporras

Perässä on leveä uimaporras ja

kummallakin puolella ankkuriboksit.

Tyylikäs ohjauspulpetti

Ohjauspulpetissa on kaksi Yamahan LAN-

monitoimimittaria ja paikka 9-tuumaisella

näytöllä varustetun karttaplotterin

kiinteään asennukseen.

Veneeseen nousu helppoa

Veneeseen on helppoa nousta keulasta,

uimatasoilta tai laidoilta.

Tilava taka-avotila

Tuulilasin suojaama taka-avotila on

kokoluokan suurin. Takapenkillä istuvilla

matkustajilla on hyvin jalkatilaa.

Runsaasti säilytystilaa

Etuosan pitkän penkin alla on suuri

säilytystila, joka ulottuu pulpetin alle.

Myös takapenkin alla on reilunkokoinen

säilytystila, joka on toteutettu

kaksikerrosratkaisulla.

Mahtavaa näkyvyyttä ja suojaa

Erikoissuunniteltu tuulilasi tarjoaa suojaa ja

erinomaisen näkyvyyden. Pulpetit, keulan ja

perän kaiteet ja ikkunat ovat lujaa tekoa.

Yamarin Cross 57 Bow
Rider

www.yamaha-marine.eu



Veneen erittely

Pituus 5660 m
Hull length 5660mm
Leveys 2.170 m
Kuivapaino (kg) 680
No. of persons 6
Polttoainesäiliön tilavuus 107L
Hevosvoimat (HV) 80115hp
Transom Long
CE Design Certi cation C
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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