
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.

Doskonałe właściwości nawodne

Aluminiowy pokład w ciemnym kolorze

Hydrauliczny układ kierowniczy BayStar

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Wycieraczka przedniej szyby po stronie

sterburty

Drzwi między konsolami

Fotele w styku morskim z poduszkami

Wbudowane światła nawigacyjne
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Yamarin Cross – wypatruj przygód!
Smukły i atrakcyjny Yamarin 57 Bow Rider to właściwy wybór dla osób poszukujących prędkości i

przygód! Ta uniwersalna łódź motorowa oferuje świetne osiągi i doskonałe właściwości nawodne

niezbędne do pływania z wysoką prędkością.

Ta wytrzymała i bezpieczna jednostka sprawdzi się zarówno podczas uprawiania sportów wodnych,

jak i w podczas leniwego cruisingu. Na dziobie i ru e znajdują się solidne relingi. Wysoka szyba

przednia skutecznie osłania kokpit — największy w tej klasie! Przyciągająca wzrok aluminiowa

powierzchnia pokładu w ciemnym kolorze i zintegrowane mocowania odbijaczy należą do

wyposażenia standardowego.

Liczne zamykane schowki i bakisty, w tym duża pod kanapą rufową, zwiększają praktyczne

zastosowanie łodzi.
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Szeroka drabinka kąpielowa

Na ru e znajduje się szeroka drabinka

kąpielowa, a po bokach — bakisty

kotwiczne.

Elegancka konsola sterowa

Konsola sterowa jest wyposażona w dwa

mierniki wielofunkcyjne LAN Yamahy i

miejsce do zamontowania stałego plotera

map z 9-calowym ekranem.

Łatwe wejście na pokład

Łódź umożliwia łatwe wejście od strony

dziobu, po platformie rufowej lub z burty

Przestronny, otwarty kokpit

Otwarty, osłonięty szybą kokpit należy do

największych w tej klasie łodzi i zapewnia

pasażerom mnóstwo miejsca na nogi.

Duża przestrzeń bagażowa

Pod długą kanapą dziobową znajduje się

duży schowek, który sięga aż do konsoli.

Druga bakista jest zlokalizowana pod

kanapą rufową.

Doskonała widoczność i ochrona

Specjalnie zaprojektowana szyba zapewnia

ochronę i doskonała widoczność. Solidne,

wytrzymałe konsole, relingi i okna dają

załodze poczucie bezpieczeństwa.
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Boat speci cations

Długość 5660 m
Długość całkowita 5660mm
Szerokość 2.170 m
Masa na sucho (kg) 680
Ilość osób 6
Pojemność zbiornika paliwa 107L
Zakres mocy kW (KM) 80115hp
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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