
Yamarin Cross —
wypatruj nowych
przygód!
Łodzie motorowe Yamarin Cross są zawsze gotowe na

przygodę – niezależnie od tego, czy będzie to rejs w

upalny dzień po jeziorach, uprawienia sportów wodnych

czy wędkowanie w ciszy. Żadna inna jednostka nie

zaoferuje Ci lepszego prowadzenia i osiągów, a jej smuk ły

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 daje nam możliwość bliskiej współpracy

przy tworzeniu jeszcze bardziej nowatorskich

produktów.

Yamarin Cross. Stworzona po to, aby zapewnić relaks

Twojej rodzinie i znajomym.

Wysoka wydajność i świetne

prowadzenie

Stylowa szara podłoga z aluminium

Lekki hydrauliczny układ kierowniczy i

kierownica z regulacją nachylenia

Klapy trymujące zespolone z

wyświetlaczami LED

Pędnik dziobowy

Dwa wielofunkcyjne mierniki sieci LAN

 rmy Yamaha

Wycieraczki z obu stron

Lodówka

Przestronny schowek pod kanapą

rufową

System stereo

Cztery mocowania odbijaczy
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Yamarin Cross — wypatruj nowych
przygód!
Nasz  agowy model 75 BR to naprawdę imponująco wyglądająca łódź. Zadziorna i nowoczesna

stylistyka obejmuje atrakcyjną nową kierownicę oraz ciemnoszarą metalową podłogę połączoną z

szarą tapicerką oraz klasycznymi czerwono-czarnymi akcentami.

Ten elegancki i agresywny wygląd nie jest wyłącznie na pokaz, ponieważ w parze z nim idzie

niesamowita wydajność oraz świetne prowadzenie. Pływanie tą łodzią to czysta przyjemność, nawet

przy silnych wiatrach i wzburzonych wodach.

Model 75 BR wiedzie w swojej klasie także w kwestii osiągów i standardowego wyposażenia.

Doskonałym tego przykładem jest duże, dwuczęściowe zadaszenie, wbudowany system dźwiękowy,

hydrauliczny układ kierowniczy i klapy trymujące zespolone z wyświetlaczami LED.

Yamarin Cross 75 Bow
Rider

www.yamaha-marine.euwww.yamaha-marine.eu



Doskonała pozycja do
sterowania łodzią

Kąt nachylenia stylowo zaprojektowanej

kierownicy można wyregulować wedle

potrzeb sternika, z kolei specjalne

pełnomorskie siedzenia zapewniają bardzo

komfortową i stabilną pozycję

sterowniczą.

Ochrona przed czynnikami
pogodowymi

Tylna krawędź przedniej szyby ustawiona

jest wysoko i rozciąga się bardziej do tyłu

niż w innych modelach, zapewniając

znakomite schronienie pasażerom. Między

konsolami zamontowano solidne szklane

drzwi.

Stylowa szara podłoga z
aluminium

Wykonana z szarego aluminium,

antypoślizgowa powierzchnia pokładu

zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas

poruszania się, a do tego jest bardzo łatwa

w utrzymaniu.

Duże dwuczęściowe
zadaszenie

Duże zadaszenie zapewnia przytulne

schronienie podczas nieprzyjaznych

warunków pogodowych. Można pod nim

spokojnie spać — wystarczy rozłożyć

pokład słoneczny z wygodnymi

materacami.

Schowek otwartego pokładu
dziobowego

W otwartej przestrzeni dziobowej znajdują

się dwa w pełni wbudowane w pokład

schowki, które w razie potrzeby można z

łatwością wymontować.

Drabinka na dziobie

W luku dziobowym znajduje się skrzynka

kotwiczna, do której można przymocować

drabinkę ułatwiającą wchodzenie i

schodzenie z pokładu, np. w naturalnym

porcie lub nad brzegiem wody.
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Boat speci cations

Długość 7530 m
Długość całkowita 7530mm
Szerokość 2.470 m
Masa na sucho (kg) 1300kg
Średnica kołnierza 125mm
Ilość osób 9
Pojemność zbiornika paliwa 244L
Zakres mocy kW (KM) 150300hp
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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