
Yamarin Cross –
můžete se těšit na
dobrodružství!
Člun Yamarin Cross je stále připraven vydat se s vámi za

dobrodružstvím, třeba na letní výpravu na nedaleký

ostrůvek, celodenní vyjížďku na závody motorových člunů

nebo jen tiché plynutí s rybářskými pruty. Ať už se

rozhodnete pro cokoli, žádný jiný člun vám nenabídne

lepší ovládání a výkon. Štíhlý a pevný trup je zárukou

příjemné a pohodlné jízdy pro všechny na palubě.

Vysoce ceněná a mezinárodně uznávaná značka výrobce

člunů Yamarin se nyní s hrdostí stává součástí společnosti

Yamaha Motor Europe N.V. Toto partnerství nám

umožňuje úzkou spolupráci v oblasti vývoje a výroby ještě

inovativnějších produktů.

Yamarin Cross. Stvořen pro pohodové chvíle s rodinou

a přáteli.

Vysoký výkon se špičkovou

ovladatelností

Elegantní šedá hliníková podlaha

Lehké hydraulické řízení a nastavitelný

sklon kormidelního kola

Vyvažovací plošky s LED indikací polohy

Příďový lodní šroub

Dva multifunkční přístroje Yamaha LAN

Stěrače čelního skla na obou stranách

Chladnička

Velký úložný prostor pod lavicí na zádi

Stereosystém

Čtyři úchyty na odrazníky
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Yamarin Cross – můžete se těšit na
dobrodružství!
Náš vlajkový model 75 BR je nepochybně úchvatně působící člun. Jeho ostře řezané linie

a ultramoderní styl zahrnují atraktivní volant s novým tvarem, tmavě šedou kovovou podlahu

doplněnou šedým čalouněním a špičkovými červenočernými ozdobnými detaily.

Tento elegantní a agresivní vzhled tu však není jen na okrasu, protože ho doprovází mimořádně

vysoké výkonové parametry a vynikající ovladatelnost. Skvěle se s ním také plaví, protože si poradí i za

silného větru a na rozbouřeném moři.

Model 75 BR je premiantem své třídy také z hlediska technické speci kace a standardní výbavy.

Příkladem může být prostorná dvoudílná plátěná stříška, zabudovaný audiosystém, hydraulické řízení

nebo vyvažovací plošky s LED displeji.
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Skvě lá jízdní pozice

Úhel náklonu atraktivně tvarovaného

kormidelního kola lze upravit podle potřeb

kormidelníka, speciální sedadla typu

o shore pak nabízí velmi pohodlnou

a stabilní pozici za jízdy.

Ochrana před vlivy počasí

Vysoko posazená zadní hrana čelního

prosklení je protažena více dozadu než je

běžné, a zajišťuje tak vynikající ochranu

cestujících. Mezi oběma konzolami jsou

také pevná skleněná dvířka.

Elegantní šedá hliníková podlaha

Šedý hliníkový povrch paluby s neklouzavou

úpravou působí komfortně a dá se po něm

bezpečně chodit – a kromě toho je velmi

praktický na údržbu.

Elegantní dvoudílná plátěná
stříška

Velká plátěná stříška poskytuje komfortní

úkryt v nepříznivém počasí – a dá se pod ní

i jednoduše přespat, protože stačí na

horní palubu položit pohodlné matrace.

Úložný box na otevřené palubě
na přídi

Na otevřené ploše přídě jsou k dispozici

dvě úložné schránky, které byly pečlivě

zakomponovány do celé konstrukce, ale

v případě potřeby je lze snadno vyjmout.

Schůdky na přídi

Poklop v přídi ukrývá prostor pro kotvu a pro

snadné naloďování a vyloďování je možné

nasadit schůdky – vhodné do přírodních

kotvišť nebo například na pobřeží.

Yamarin Cross 75 Bow
Rider

www.yamaha-marine.eu



Boat speci cations

Délka 7530 m
Délka trupu 7530mm
Nosník 2.470 m
Suchá váha (kg) 1300kg
Průměr nafukovacího válce 125mm
No. of persons 9
Objem nádrže 244L
Power Range (HP) 150300hp
Transom Extra Long
CE Design Certi cation C
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Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího

upozornění. Fotogra e mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotogra í není

zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte

místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky

a bezpečnostní vybavení.
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