
Yamarin Cross —
wypatruj nowych
przygód!
Łodzie motorowe Yamarin Cross są zawsze gotowe na

przygodę – niezależnie od tego, czy będzie to rejs w

upalny dzień po jeziorach, uprawienia sportów wodnych

czy wędkowanie w ciszy. Żadna inna jednostka nie

zaoferuje Ci lepszego prowadzenia i osiągów, a jej smuk ły

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 daje nam możliwość bliskiej współpracy

przy tworzeniu jeszcze bardziej nowatorskich

produktów.

Yamarin Cross. Stworzona po to, aby zapewnić relaks

Twojej rodzinie i znajomym.

Mounting space for twin battery

system

Cztery mocowania odbijaczy

Three courtesy lights

Solar cell fan

Wbudowane światła nawigacyjne

Lockable cabin doors

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Windshield wipers

Demisting blower

Cabin carpet, seating, cushions and

mattresses
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Yamarin Cross — wypatruj nowych
przygód!
Nieważne, czy pasjonujesz się wędkarstwem, czy po prostu lubisz spędzać czas na wodzie — nasz

przestronny Yamarin 60 Cabin z aluminiowym kadłubem pozwoli Ci cieszyć się przygodą na łodzi od

wiosny aż do późnej jesieni. Tak, to idealna maszyna, która pozwoli Ci jak najlepiej wykorzystać

skandynawski sezon wodny.

Świetnie nadaje się do krótkodystansowych podróży lub amatorskiego wędkowania, a dzięki

szerokiemu przejściu w kabinie pasażerowie mogą się po niej swobodnie poruszać. Przestronna

część dziobowa ułatwia załadunek i rozładunek.

Duże okna i klapa dachowa po stronie steru zapewniają szyprowi świetną widoczność wokó ł całej

łodzi. Dostępne jest także zewnętrzne stanowisko sterowe. Niewątpliwym atutem jest także spora

przestrzeń dla pasażerów i na osprzęt.
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Komfortowa i przestronna
kabina

Dużą zaletą łodzi jest szerokie przejście w

kabinie, które pozostaje łatwo dostępne

nawet wtedy, gdy pasażerowie siedzą na

swoich miejscach. Sporych rozmiarów okna

z wąskimi słupkami dają dobrą

widoczność we wszystkich kierunkach.

60 Cabin — niezwykle przyjazna
łódź

Przestronne koje w kabinie zapewnią

komfortowy sen nawet trzem osobom. Co

więcej, dzięki trzem lampkom

wewnętrznym, zasilanemu solarnie

wentylatorowi oraz odmgławiaczowi w

kabinie utrzymywana jest relaksująca

atmosfera.

Zabezpieczenia zapewniające
spokój ducha

Na wyposażeniu standardowym znajdują się

zamykane drzwi kabiny i schowek.

Użyteczna przestrzeń
bagażowa

Pod kanapą dostępna jest wystarczająco

duża przestrzeń bagażowa. Uchwyty na

kubki są również dostępne w standardzie.

Łatwa w obsłudze klapa
dachowa nad przednimi
drzwiami

Przestronna część dziobowa pozwala na

bezproblemowe wsiadanie i załadunek, a

dzięki szerokim drzwiom i otwieranej na

zewnątrz klapie górnej pasażerowie mają

ułatwiony dostęp do kabiny.

Doskonały wybór do celów
wędkarskich i rekreacyjnych.

Komfortowa i przestronna łódź kabinowa,

idealnie nadająca się do sportowych

połowów, roboczych rejsów i ogólnego

żeglarstwa wypoczynkowego.
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Boat speci cations

Długość 6030 m
Długość całkowita 6030mm
Szerokość 2330 m
Masa na sucho (kg) 960kg
Ilość osób 6
Pojemność zbiornika paliwa 108L
Zakres mocy kW (KM) 70150hp
Paw Extra 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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