
Yamarin Cross - Het
avontuur lonkt!
Een Yamarin Cross is altijd klaar om met je 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 je hengels uitgegooid in het water.

De hanteerbaarheid en prestaties van deze boot is in

geen enkele andere boot terug te vinden. 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.

Hoge prestaties en sublieme

hanteerbaarheid

Stijlvolle grijze vloer van aluminium

Lichte hydraulische stuurinrichting en

kantelbaar stuurwiel

Trimvlakken met positieaanduiding via

LED uitlezingen

Boegpropeller

Twee multifunctionele Yamaha LAN

meters

Windschermwissers aan beide zijden

Koelkast

Ruime opbergruimte onder de bank op

het achterdek

Stereosysteem

Vier stootkussenhouders

Yamarin Cross 75 Bow
Rider



Yamarin Cross - Het avontuur lonkt!
Ons vlaggeschip, de 75 BR, is zonder twijfel een indrukwekkend ogende boot. De strakke moderne

vormgeving omvat een aantrekkelijk nieuw stuurwielontwerp en een donkergrijze metalen vloer,

gecombineerd met grijze bekleding en stijlvolle rode/zwarte details.

Deze slanke en agressieve uitstraling is er niet alleen voor de show, want ze gaat gepaard met

extreem hoge prestaties en een sublieme hanteerbaarheid. Deze boot biedt daardoor een geweldig

vaargemak, ook bij sterke wind en ruige zee.

De 75 BR is ook toonaangevend als het gaat om speci caties en standaarduitrusting. De ruime

tweedelige overkapping, het ingebouwde geluidssysteem, de hydraulische stuurinrichting en

trimvlakken met LED-displays zijn hier goede voorbeelden van.
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Uitstekende
bestuurderspositie

De kantelhoek van het stijlvol

vormgegeven stuurwiel kan worden

aangepast aan de roerganger, terwijl de

speciale bootstoelen een zeer

comfortabele en stabiele

besturingspositie bieden.

Bescherming tegen het weer

De achterste rand van het windscherm is

hoog gemaakt en strekt zich verder naar

achteren uit dan gewoonlijk, zodat

passagiers uitstekend beschut zijn. Er is

ook een robuuste glazen deur tussen de

twee consoles.

Stijlvolle grijze vloer van
aluminium

Het grijze antislip-dekoppervlak van

aluminium voelt comfortabel aan en is veilig

beloopbaar maar is ook praktisch in het

onderhoud.

Grote tweedelige overkapping

De grote overkapping biedt een

aangename beschutting tijdens slecht

weer - en je kan er ook gemakkelijk onder

slapen mits gebruik gemaakt wordt van

het zonnedek en de comfortabele

matrassen.

Opbergkast voor het open
boegdek

In de open ruimte op de boeg bevinden

zich twee opbergruimten die zorgvuldig

zijn geïntegreerd in het ontwerp, maar

indien nodig gemakkelijk verwijderd

kunnen worden.

Boegladder

Het luik op de boeg verbergt de ankerkast,

waar een boegladder kan worden bevestigd

om gemakkelijk aan en van boord te gaan,

bijvoorbeeld in een haven of aan de

waterkant.

Yamarin Cross 75 Bow
Rider

www.yamaha-marine.eu



Boot speci caties

Lengte 7530 m
Romp lengte 7530mm
Max. breedte 2.470 m
Droog gewicht (kg) 1300kg
Tube diameter 125mm
No. of persons 9
Tankinhoud 244L
Vermogen kW (pk) 150300hp
Transom Extra Lang
CE Design Certi cation C
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Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Op de foto’s van deze brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven

die worden bestuurd door professionals en deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een

aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Leef altijd de

plaatselijke regelgeving na. Draag op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een

zwemvest.
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