
Yamarin Cross –
seikkailuja edessä!
Yamarin Cross on valmis viemään sinut seikkailuun:

kesäretkelle saaristoon, vauhdikkaaseen

vesiurheilupäivään tai rauhalliselle kalareissulle.

Venemallien käsiteltävyys ja suorituskyky ovat

huippuluokkaa, ja vankka mutta sulavalinjainen runko

takaa rennon ja mukavan kyydin.

Yamarinista on kasvanut merkittävä kansainvälinen

venebrändi. Yamarin on osa Yamaha Motor Europe N.V. -

yhtiötä. Uusi kumppanuus mahdollistaa entistä

läheisemmän yhteistyön Yamahan kanssa ja antaa hyvät

lähtökohdat kehittää yhä innovatiivisempia tuotteita.

Yamarin Cross. Rentoon veneilyyn perheen ja ystävien

kanssa.

Suurta suorituskykyä ja mahtavaa

käsiteltävyyttä

Tyylikäs tummanharmaa alumiiniturkki

Kevennetty hydrauliohjaus ja tilt-ratti

Trimmitasot LED-näytöllä

Keulapotkuri

Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)

Tuulilasinpyyhkimet molemmilla puolilla

Jääkaappi

Muhkea säilytystila takapenkin alla

Stereot

Lepuuttajatelineet (4 kpl)
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Yamarin Cross – seikkailuja edessä!
Yamarin Cross -malliston lippulaiva 75 Bow Rider on näyttävä vene. Sen ulkoasua linjaavat upea uusi

ohjauspyörä, tyylikkäät teippaukset, tummanharmaa turkkipelti sekä särmikkäät gra itinharmaat

patjastot punaisilla ja mustilla yksityiskohdilla.

Voimallisen sulavalinjainen ulkonäkö ei ole pelkkää pintaa, sillä vene on myös suorituskyvyltään

erittäin hyvä ja käsiteltävyydeltään huippuluokkaa. Sitä on erittäin miellyttävä ajaa, ja se on kuin

kotonaan kovemmallakin tuulella ja ankarissa olosuhteissa.

75 BR on vakiovarustelun tasossa luokkansa johtava malli. Esimerkkejä sen vakiovarusteista ovat tilava

kaksiosainen kuomu, sisäänrakennettu äänentoistojärjestelmä, hydrauliohjaus ja trimmitasot LED-

näytöllä.
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Erityisen hyvä ajoasento

Tyylikkään ohjauspyörän kallistuskulmaa

voidaan säätää kipparille sopivaksi, ja

erikoisvalmisteiset Yamarin Exclusive -

istuimet ovat mukavat ja vakaat istua.

Suojassa säältä

Sivuiltaan korkeaksi muotoiltu tuulilasi

ulottuu tavallista pidemmälle taakse ja

suojaa matkustajia hyvin. Tuulilasin alla

keskellä on vankka lasiovi.

Tyylikäs harmaa alumiiniturkki

Harmaa alumiiniturkki tuntuu jalkojen alla

pitävältä, tukevalta ja mukavalta, ja sen

kunnossapito käy kätevästi.

Tilava kaksiosainen kuomu

Hyvän kokoinen kuomu tarjoaa mukavaa

suojaa kehnolla säällä. Lisäksi sen alla voi

nukkua pystyttämällä lisävarusteena

saatavan aurinkopedin mukavine

patjoineen.

Säilytyslaatikot keulan
avotilassa

Keulan avotilassa on kaksi näppärästi

integroitua säilytyslaatikkoa, jotka

voidaan myös irrottaa tarvittaessa.

Keulaportaat

Keulaluukun alla on ankkuriboksi, johon

voidaan asentaa lisävarusteena saatavat

rantautumisportaat helpottamaan

veneeseen kulkua esimerkiksi

luonnonsatamissa.
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Veneen erittely

Pituus 7530 m
Hull length 7530mm
Leveys 2.470 m
Kuivapaino (kg) 1300kg
Tube diameter 125mm
No. of persons 9
Polttoainesäiliön tilavuus 244L
Hevosvoimat (HV) 150300hp
Transom Extra Long
CE Design Certi cation C
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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