Yamarin Cross 57 Bow
Rider

Yamarin Cross – vágj
bele a kalandokba!
A Yamarin Cross mindig készen áll a túrázásra, legyen szó
egy nyári kirándulásról egy közeli szigetre, egy kis vízi
száguldozásról, vagy halk suhanás közbeni horgászatról.
Bárhogyan is dönts, biztos lehetsz benne, hogy nincs
olyan hajó, mely jobb kezelhetőséget és teljesítményt
nyújtana, miközben elegáns és erős hajóteste pihentető
és kényelmes utazást biztosít mindenki számára.
A nagy elismerésnek örvendő nemzetközi hajómárka, a
Yamarin büszke rá, hogy immár a Yamaha Motor Europe
N.V. részévé vált. Ez az izgalmas együttműködés lehetővé
teszi a szoros együttműködését, ezáltal még
innovatívabb termékeket alkotva.
Yamarin Cross. A családdal és barátokkal töltött
pihenésre termett.

Kiváló kezelhetőség
Lenyűgöző, sötét színű alumínium
fedélzet
BayStar hidraulikus kormányzás
Két Yamaha LAN többfunkciós mérő
Ablaktörlő az jobb oldalon
Konzolok közti ajtó
Fedélzeti ülések és párnák
Beépített navigációs lámpák
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Yamarin Cross – vágj bele a kalandokba!
Ha gyorsaságra és kalandra vágysz, az elegáns és praktikus 57 Bow Rider a legjobb választás! Ez a
sokoldalú hajó a gyors hajózáshoz szükséges nagyszerű teljesítményt és kiváló irányíthatóságot
biztosít.
Az erős és biztonságos hajó egyaránt megfelelő a vízi sportokra és a pihentető hajózásra is. A magas,
erős és biztonságos korlátok az orrban és a taton is megtalálhatók, míg a nyitott fedélzetet az
osztályában legnagyobbnak számító szélvédő védi. A lenyűgöző, sötét színű alumínium fedélzet és a
beépített fendertartók a szériafelszereltség részét képezik.
Mindezek mellett a hajó még praktikus is, tágas, zárható kesztyűtartóval és a hosszú, orrban található
pad alatti, nagy méretű tárolórekesszel
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Széles fürdőlétra

Stílusos vezérlőkonzol

A taton széles fürdőlétra található, két

A vezető konzolja két többfunkciós

oldalán egy-egy horgonyboksszal.

Yamaha LAN mérővel, valamint egy 9"-os
x chart plotter számára kialakított

Könnyű beszállás
Az orr irányából, az úszóplatformról és a
hajó oldaláról is könnyű a beszállás.

hellyel rendelkezik.

Tágas nyitott fedélzet

Nagy méretű csomagtér

A hajó szélvédő mögötti nyitott fedélzete

Az orr hosszú padja alatt nagy méretű

és a tat ülőpadjánál rendelkezésre álló

tárolórekesz található, amely még a

bőséges lábtér a legnagyobbak ebben a

konzol alá is benyúlik. Ezen kívül a tat

méretkategóriában.

padja alatt még egy kétszintes
tárolórekesz is rendelkezésre áll.
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Nagyszerű kilátás és védelem
A speciális kialakítású szélvédő védelmet és
nagyszerű kilátást nyújt. A konzolok, orr- és
tatkorlátok és ablakok megnyugtatóan
erősek és szilárdak.
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Boat speci cations
Hossz
Hajótest hossza
Legnagyobb szélesség
Száraz tömeg (kg)
No. of persons
Üzemanyag tank kapacitása
Teljesítmény tartomány - kW (LE) (tologasd)
Transom
CE Design Certi cation
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5660 m
5660mm
2.170 m
680
6
107L
80115hp
Hosszú
C
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A katalógusban szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. A fényképeken szereplő hajókat professzionális vezetők vezetik, a képek nem
szolgálnak iránymutatásul a biztonságos használatra vagy használati stílusra vonatkozóan. Mindig tartsd
be a helyi vízi rendészeti szabályzatokat. Mindig viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy
egyéb életmentő eszközt hajózás közben.
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