
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 osiągi i świetne

właściwości nawodne

Perfekcyjny partner do sportów

wodnych

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Hydrauliczny układ kierowniczy SeaStar

Wycieraczka przedniej szyby po stronie

sterburty

Nowy kształt dziobu ułatwia

wchodzenie na pokład

Solidna drabinka kąpielowa

Wbudowane światła nawigacyjne
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Yamarin Cross – wypatruj przygód!
64 Bow Rider to niezwykle przestronna jednostka pływająca. Sprawdza się zarówno podczas

całodziennych rejsów, wypraw wędkarskich, jak i w roli łodzi rodzinnej, do pływania z dziećmi. Ta

szybka i przestronna łódź oferuje ekscytujące osiągi oraz pewne prowadzenie i stabilność — idealne

podczas uprawiania sportów wodnych.

Stocznia położyła w niej nacisk na design i łatwość poruszania się w kokpicie. Nowy kształt dzioba i

wyższe relingi ułatwiają wchodzenie na łódź. Na dziobie znajdziemy wygodną kanapę w kształcie litery

L.

Solidna, bardziej pionowa szyba przednia i długie szyby boczne zapewniają dobrą ochronę przed

wiatrem i rozbryzgami wody.
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Doskonała pozycja do
sterowania łodzią

Elegancka konsola z miernikami

wielofunkcyjnymi Yamahy i sterem

hydraulicznym Sea Star jest wyposażona

w dobrze zaprojektowany fotel.

Wytrzymała szyba przednia chroni sternika

przed wiatrem i rozbryzgami wody.

Aluminiowy pokład

Rzucający się w oczy aluminiowy pokład w

kolorze czarnym należy do wyposażenia

standardowego.

Komfortowy i przestronny układ

Duża otwarta przestrzeń dziobowa z

praktyczną kanapą w kształcie litery L to

doskonałe miejsce do komfortowej podróży.

Schowek

Przestronny, zamykany schowek i uchwyty

na napoje.

Przestrzeń bagażowa jest
szczególną zaletą

Poręczny, wyjmowany fotel ze schowkiem

znajduje się przed konsolą sternika. Z

kolei pod konsolą pasażera jest

przewidziane miejsce na pojemnik na lód

(wyposażenie opcjonalne).

Schowek na zadaszenie

Schowek na zadaszenie to elegancki i

funkcjonalny element wyposażenia

standardowego.
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Boat speci cations

Długość 6310 m
Długość całkowita 6310mm
Szerokość 2.320 m
Masa na sucho (kg) 880kg
Ilość osób 8
Pojemność zbiornika paliwa 126L
Zakres mocy kW (KM) 115150hp
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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