
Yamarin Cross -
Avontuur staat u te
wachten!
Een Yamarin Cross is altijd klaar om met u op avontuur te

gaan, of het nu gaat om een tripje in de zomer naar een

nabijgelegen eiland, een dagje snelle watersport of

rustig dobberen met uw hengels uitgegooid in het

water. De hanteerbaarheid en prestaties van deze boot

vindt u in geen enkele andere boot terug. En met de

slanke, stevige romp is iedereen verzekerd van een

ontspannen en comfortabele boottocht. Dat maakt de

keus wel heel gemakkelijk.

Yamarin is als vermaard internationaal scheepsmerk

trots om nu deel te mogen uitmaken van Yamaha Motor

Europe N.V. Dankzij dit veelbelovende partnerschap

kunnen we nauwer samenwerken en zelfs nog

innovatievere producten ontwerpen en produceren.

Yamarin Cross. Gemaakt voor een ontspannen samenzijn

met familie en vrienden.

Uitstekende prestaties en

hanteerbaarheid

De perfecte partner voor watersport

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

SeaStar hydraulische besturing

Windschermwisser aan

stuurboordzijde

Nieuwe boegvorm die het voor

passagiers gemakkelijk maakt aan

boord te gaan

Sterke en robuuste zwemtrappen

Geïntegreerde navigatielampen
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Yamarin Cross - Avontuur staat u te
wachten!
De 64 Bow Rider is werkelijk allround. U kunt ermee varen voor dagtripjes, gaan vissen met uw

vrienden of deze boot gebruiken voor pleziervaart met uw gezin. Deze snelle, stabiele en ruime boot

biedt een adembenemende snelheid en hoge prestaties.

De focus ligt op design en vaargemak. De nieuwe boegvorm en hogere handgrepen maken het

eenvoudiger om aan boord te gaan en bij de boeg bevindt zich ook een comfortabele L-vormige bank

met rugleuning.

Een comfortabele boottocht is de bedoeling van dit alles, met een windscherm dat meer rechtop

staat met langere zijschermen voor extra bescherming tegen wind en waterspatten.
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Uitstekende
bestuurderspositie

De stijlvolle console, met zijn

multifunctionele Yamaha meters en

hydraulische Sea Star stuurinrichting, is

uitgerust met een uiterst comfortabele en

fraai vormgegeven stoel. Het robuuste

windscherm biedt de schipper

bescherming tegen wind en waterspatten.

Dek van aluminium

De indrukwekkend ogende zwarte

dekvloer van aluminium wordt standaard

geleverd.

Comfortabele en ruime indeling

De grote, open boegruimte met zijn

praktische L-vormige bank is een

uitstekende plek voor een comfortabele

vaartocht.

Handschoenenvak

Ruim afsluitbaar handschoenenvak en

bekerhouders.

Opbergruimte is een speciaal
kenmerk

Vóór de bestuurderspositie bevindt zich

een handige, afneembare

zitplaats/opbergbox, en er wordt nog

meer ruimte geboden onder de console

van de medebestuurder, samen met een

plaats voor de optioneel leverbare

koelbox.

Opbergruimte voor kap

De cabrioletkap is een standaardvoorziening

die zowel elegant als functioneel is.
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Boot speci caties

Lengte 6310 m
Romplengte 6310mm
Breedte 2.320 m
Gewicht droog 880kg
Aantal personen 8
Inh. brandstoftank 126L
Vermogen kw (pk) 115150hp
Staartlengte Extra langstaart
CE Design Certi caat C
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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